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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kesimpulan Umum 

Kesimpulan umum yang di dapat dalam penelitian ini yaitu 

faktor yang mempengaruhi konsep diri perempuan dewasa awal lajang 

yang mengalami obesitas memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaan faktor pada ketiga subjek yaitu faktor peranan citra fisik, 

masing-masing subjek pernah mendapatkan julukan gendut dari 

teman, keluarga dan guru olahraga SMA subjek. Perbedaan faktor 

yang terjadi pada ketiga subjek diakibatkan oleh tanggapan yang 

berbeda-beda dari masing-masing subjek pada masa dewasa awal 

dengan kondisi tubuh subjek yang obesitas dan status subjek yang 

masih lajang. 

2. Kesimpulan Khusus  

Kesimpulan khusus dalam penelitian ini, ditemukan satu faktor 

pada salah satu subjek yang tidak ditemukan pada subjek lain, yaitu 

faktor perilaku orangtua. Kondisi tubuh subjek yang gemuk membuat 

ibu subjek khawatir sehingga ibu subjek meminta subjek untuk tidak 

makan pada malam hari dan memberikan tanggung jawab kepada 

subjek untuk memasak makannya sendiri. Perilaku ibu subjek tersebut 

berpengaruh pada gambaran diri dan ideal diri subjek. 
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B. Saran 

1. Saran Bagi Subjek  

a. Saran Umum 

Peneliti berharap agar ketiga subjek tidak terlalu fokus pada 

penilaian orang lain tentang kondisi tubuh subjek dan diharapkan 

pula ketiga subjek dapat menemukan kelebihan-kelebihan di dalam 

diri masing-masing subjek sehingga ketiga subjek tidak menjadi 

minder dengan kelebihan yang dimiliki. 

b. Saran Khusus 

Bagi subjek disarankan agar dapat melihat sisi positif bahwa 

keluarga subjek masih peduli dengan kondisi tubuh subjek lewat 

perhatian dan keinginan ibu subjek. 

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih banyak 

menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri 

perempuan dewasa awal lajang yang mengalami obesitas terutama 

pada bagian tugas perkembangan dewasa awal, selain itu dalam 

pelaksanaan teknik triangulasi, peneliti menyarankan agar peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan tiga narasumber, agar data yang 

ditemukan lebih relevan. Saran terakhir, untuk peneliti selanjutnya 

dapat mencari sumber-sumber yang relevan sehingga data yang 

dihasilkan menjadi lebih akurat. 

 

 




