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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini adalah  terdapat hubungan positif antara citra 

tubuh dengan penerimaan diri pada remaja. Hal ini menunjukkan semakin baik citra 

tubuh seorang remaja, akan semakin tinggi tingkat penerimaan dirinya. Sebaliknya, 

semakin buruk tingkat citra tubuh pada remaja maka tingkat penerimaan dirinya 

akan semakin rendah. 

 

6.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam membuat penelitian ini peneliti masih jauh dari kesempurnaan. 

Banyak hal yang membuat penelitian ini menjadi terbatas. Penelitian hanya 

dilakukan pada waktu 1 bulan. Data langsung yang diperoleh ada 3 yang tidak valid, 

karena ada pertanyaan yang tidak diisi. Ada pengisian survey yang dilakukan secara 

daring juga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Karena peneliti tidak dapat 

mendampingi dan mengontrol dalam proses pengisian survey sehingga subjek tidak 

dapat bertanya langsung ketika mengalami kebingungan saat mengisi survey 

tersebut. Peneliti hanya menggunakan dua subjek  luas dalam penelitian ini yaitu 

citra tubuh dan penerimaan diri, sehingga hasil yang ada kurang spesifik terhadap 

satu hal atau satu kemungkinan saja. 
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6.3 Saran Penelitian 

• Bagi orangtua 

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar orang tua lebih berperan 

aktif dalam masa perkembangan psikologis anak terutama pada masa remaja. 

Orang tua bisa menjadi salah satu edukator dalam perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam diri anak mereka. Sehingga anak mereka tidak perlu 

merasa malu atau kurang percaya diri dengan segala perubahan yang ada 

pada saat mereka memasuki masa pubertas. Justru sebaliknya dengan 

pengetahuan yang cukup dan arahan yang benar maka akan membuat anak 

dapat lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada 

pada masa-masa remajanya, dan itu akan berdampak baik pada sisi 

psikologis nya di fase tersebut kini maupun fase selanjutnya. 

• Bagi Pihak Universitas 

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan pihak universitas sebagai 

salah satu lembaga edukasi, agar dapat memberikan edukasi lebih mengenai 

penerimaan diri. Penerimaan diri tidak mutlak hanya berhubungan dengan 

penampilan fisik, namun juga dari berbagai hal lain, contohnya attitude 

individu, prestasi individu, maupun hal-hal lainnya. Sehingga andai saja ada 

remaja memiliki rasa penerimaan diri rendah dapat ditingkatkan penerimaan 

dirinya melalui faktor-faktor lain yang membuat penerimaan dirinya rendah, 

sehingga remaja akan lebih nyaman dengan dirinya dan dapat mengikuti 

kegiatan perkuliahan dengan baik. 
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• Bagi Remaja  

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar para remaja perempuan 

maupun laki-laki untuk lebih menggali informasi terkait diri sendiri. Bukan 

hanya menggali informasi, namun juga meningkatkan atau mengoptimalkan 

apa yang perlu dioptimalkan berdasarkan kelebihan yang dimiliki dan 

mengurangi apa yang harus dikurangi berdasarkan kekurangan yang 

dimiliki. Sehingga remaja akan lebih mengerti dan menerima dirinya. Dan 

lebih nyaman dengan dirinya. Hal tersebut perlu dilakukan agar remaja 

dapat mencegah terjadinya mental illness. 

 

• Penelitian Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan acuan 

bagi penelitian mereka. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan 

sampling atau pengujian kuisioner secara langsung dan tidak melalui online, 

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya salah persepsi dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang ada. Peneliti selanjutnya juga bisa mengambil 

waktu durasi penelitian lebih lama. Peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih 

detail dan juga menggunakan variabel yang lebih banyak agar dapat 

membuat penelitian mengenai hal ini dipahami lebih mendalam 


