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BAB  3 

KERANGKA KONSEPTUAL  

 

3.1  Kerangka Konsep Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan  :  

          : Diteliti 

    : Tidak Diteliti  

    : Hubungan  

Gambar 3.1.  Kerangka Konseptual Study Tentang Body Image Pada Remaja 
Dengan Acne Vulgaris di SMA  Muhammadiyah 7 Surabaya. 

Perubahan Fisik  : 
1. Kulit Kusam 
2. Benjolan  
3. Flek Hitam 
4. Komedo  

Remaja Acne Vulgaris 

Faktor Internal 
 

1. Aktvitas hormon 
2. Stress  
3. Usia 
4. Adanya kelenjar minyak berlebih 
5. Iritasi kulit  
6. Bakteri dipori-pori kulit 
7. Keturunan 

 

Faktor Eksternal 
 

1. Kosmetik 
2. Makanan 
3. Personal Hygiene 
4. Debu dan kotoran 
5. Berada didalam lingkungan 

 dengan kandungan klorin 
 tinggi. 

Identitas 
Diri 

Peran 
Harga 
Diri 

Ideal Diri 
Gambaran 

Diri 

Perubahan Fisiologis : 
Konsep Diri 

Negatif : 
Cemas  

Menarik diri 
       Kurang  percaya diri 

Positif : 
Percaya Diri 
Terbuka terhadap perubahan 
Aktualisasi Diri Meningkat 
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Dari kerangka konsep diatas peneliti dapat menguraikan sebagai 

berikut: acne vulgaris merupakan penyakit kulit akibat peradangan kronik 

folikel polisebasca yang umunya terjadi pada remaja yang sering ditemukan 

pada daerah wajah. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya acne 

vulgaris diantaranya: Faktor internal yang terdiri dari personal hygiene, 

stress, hormon. Faktor eksternal yang meliputi : kosmetik, makanan, 

keturunan. 

Timbulnya acne vulgaris pada bagian tubuh remaja khusunya pada 

bagian wajah menyebabkan sebagian besar remaja merasakan terjadinya 

perubahan pada dirinya sehingga tidak sedikit remaja yang mengalami acne 

vulgaris yang mengalami gangguan konsep diri khusunya gangguan body 

image, hal ini disebabkan karena terjadinya beberapa perubahan yakni 

perubahan fisik berupa munculnya kulit kusam, benjolan dan flek hitam yang 

sulit untuk dihilangkan serta terjadi pula perubahan secara  psikologis 

diantaranya terjadi kecemasan, menarik diri hingga harga diri rendah. 

Acne vulgaris pada umumnya suatu hal yang wajar terjadi pada remaja 

karena akibat dari perubahan hormonal, namun dapat berdampak besar 

apabila gaya hidup tidak teratur terutama pengguanaan kosmetik yang tidak 

terjaga terlebih lagi jika seseorang memiliki jenis kulit yang sensitif sehingga 

perlu kewaspadaan serta pengaturan untuk mencegah kesehatan khususnya 

kesehatan kulit yang sensitif seperti wajah. 


