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PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “BODY IMAGE PADA 

COVER DANCER BOYBAND DAN GIRLBAND KOREA (Studi Deskriptif pada Remaja 

Cover Dancer di Kota Bandung) ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, 

dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan 

yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko 

atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran 

terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 

karya saya ini. 

 

 

Bandung,  Oktober 2013 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

Aulia Karima 

0901894 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Cover dance merupakan salah satu ekspresi penggemar Korean Pop (K-Pop), musik pop 

yang berasal dari negara Korea. Fokus cover dance yaitu mengikuti gerakan yang sudah ada. 

Titik kesempurnaannya terdapat pada kemiripannya dengan idola baik segi gerakan, kostum, 

postur tubuh, serta ekspresi yang ditampilkan. Sementara itu, salah satu tugas perkembangan 

remaja adalah menerima fisiknya sendiri. 

Body image merupakan gambaran tubuh yang mengacu pada pengalaman psikologis dan 

berfokus dari perasaan pribadi terhadap dirinya sendiri. Kita tidak melihat diri sendiri seperti 

orang lain melihat kita. Body image yang positif akan memfasilitasi kepercayaan sosial dan 

kenyamanan. 

Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang body image pada remaja yang 

mengikuti kegiatan cover dance di Kota Bandung. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat 

memperkaya pengetahuan terkait dengan keilmuan psikologi. 

Bandung, Oktober 2013 
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 Puji dan syukur penulis panjatkan Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Body Image pada 

Cover Dancer Boyband dan Girlband Korea (Studi Deskriptif pada Remaja Cover Dancer di 

Kota Bandung)”. 

 Dalam  menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari 

berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
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2. Ibu Dr. Hj. Rahayu Ginintasasi, M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah 

menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan, bantuan, dan dukungan kepada 

penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini 
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hal dengan penulis 
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psikologi sosial yang telah menyempatkan diri untuk berdiskusi dan memberi saran 

dalam penelitian ini 
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6. Bapak Drs. M. I. F. Baihaqi,M. Si.,Bapak Helli Ihsan, M. Si., dan Bapak M. Ariez 

Musthofa, M.Si., selaku dosen yang telah membantu dalam proses expert judgement  

dalam penelitian ini 

7. Bapak Syahnur Rahman, S. Psi., M. Si., selaku dosen pembimbing akademik yang 

telah membimbing selama perkuliahan 

8. Ibu Anastasia Wulandari, M.Psi dan Bapak Medianta Tarigan, M.Psi atas 

bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini 
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10. Ibu Mia dan Bapak Dedy yang telah membantu dalam mengurus semua administrasi 

penulis selama perkuliahan 

11. Seluruh kelompok cover dance di Gedung Padepokan Seni Mayang Sunda, subjek 

dalam penelitian ini C dan D 
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13. Retno dan Yuna, yang telah membantu penulis dalam pengambil data pada penelitian 

ini 

14. Rekan-rekan  psikologi UPI 2009 atas kebersamaan dan dukungannya terhadap 

penulis   

15. Keluarga besar psikologi UPI, baik kakak tingkat yang telah membantu dengan 

memberi referensi bacaan maupun adik-adik tingkat yang telah membantu dalam 
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16. Keluarga KKN Cikahuripan, atas dukungan, doa, dan semangatnya 

17. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu 

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 
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