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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai rasa 

malu pada remaja yang tinggal di Resosialisasi Argorejo Semarang 

dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal  yang ada di dalam 

rasa malu yang dialami subjek, yaitu antara lain: 

a. Labelling : pandangan yang buruk dari masyarakat luas mengenai 

lingkungan tempat tinggalnya membuat subjek mendapat labelling 

atau diberi cap dan julukan yang tidak baik dari orang lain yang 

mana hal itu membuat subjek merasakan malu.  

b. Lingkungan : lingkungan tempat tinggal subjek yang tidak sesuai 

dengan norma yang berlaku di masyarakat menyebabkan 

timbulnya rasa malu pada diri subjek. Subjek juga merasa tidak 

nyaman, malu dan canggung jika sedang membicarakan tentang 

lingkungan tempat tinggalnya. 

c. Rendah diri : subjek tidak memiliki rasa percaya diri saat merasa 

dalam lingkungan sosialnya. Subjek memandang buruk dirinya 

sendiri dan menganggap orang lain selalu memberikan pandangan 

yang negatif terhadap dirinya. Hal tersebut dapat menimbulkan 

rasa malu saat harus berhadapan dengan orang lain. 

d. Perasaan gelisah : subjek merasa khawatir akan reaksi orang lain 

saat berkenalan dengan dirinya. Subjek juga merasa takut akan 

mendapat penolakan dari lingkungan sosialnya. Hal ini 
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menyebabkan subjek merasa malu jika sedang berada di tengah-

tengah lingkungan sosialnya. 

e. Ketiadaan minat : subjek 1 dan subjek 3 merasakan ketiadaan 

minat pada lingkungan sekitar. Subjek merasa malas untuk 

melakukan interaksi dengan orang lain. Subjek lebih memilih 

berada di rumah daripada harus melakukan sosialisasi dengan 

lingkungan sekitarnya. Hal ini menyebabkan subjek menjadi 

seorang yang tertutup dan pemalu. 

Kesimpulannya, dalam rasa malu yang dialami subjek 

terdapat beberapa hal di dalamnya yaitu : faktor lingkungan, 

labelling, perasaan rendah diri, perasaan gelisah dan ketiadaan minat. 

Adapun jenis tingkatan rasa malu pada subjek 1 adalah social 

phobia, dimana subjek merasa sulit untuk berkenalan dengan orang 

baru, menganggap orang lain akan memberikan penilaian yang 

negatif akan dirinya dan tidak memiliki minat untuk bersosialisasi, 

pada subjek 2 normal shame, dimana subjek tidak memiliki rasa 

percaya diri dalam pergaulannya tetapi tetap mencoba membiasakan 

diri, dan pada subjek 3 adalah social phobia, dimana subjek lebih 

suka berdiam diri dirumah daripada bersosialisasi. Kegita subjek 

yang mengalami rasa malu sama-sama memiliki harga diri yang 

rendah dan tidak dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik. 
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B. Saran 

 Saran – saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain: 

1. Bagi subjek penelitian 

 Peneliti berharap subjek penelitian dapat menghadapi rasa 

malunya dengan cara yang lebih efektif sehingga subjek dapat 

bersosialisasi dengan lebih baik. Subjek penelitian disarankan untuk 

lebih banyak menjalin keakraban dengan in-groupnya dengan cara 

memperbanyak intensitas pertemuan dengan teman-teman seusianya. 

Subjek penelitian disarankan dapat mengikuti kegiatan di luar 

kegiatan sekolahnya, yaitu seperti kegiatan ekstrakulikuler agar 

subjek dapat lebih sering bertemu dan bersosialisasi dengan teman-

teman sekolahnya. Hal tersebut akan membantu subjek untuk 

meningkatkan rasa diterima oleh lingkungan sosialnya.  

 Peneliti juga berharap subjek dapat lebih sering berperan aktif 

dalam bersosialisasi, contohnya yaitu berkunjung ke rumah teman-

temannya atau mengikuti grup kegiatan yang subjek sukai. Subjek 

penelitian disarankan dapat membuka dirinya pada dunia luar dan 

lebih aktif menjalin hubungan dengan teman-teman seusianya, dan 

tidak hanya menunggu orang lain untuk berinteraksi.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga bagi 

peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian serupa diharapkan 

dapat mengungkap lebih spesifik rasa malu melalui wawancara yang 

lebih mendalam pada remaja-remaja yang tinggal di Resosialisasi. 

Maka dari itu diperlukan desain pedoman wawancara yang lebih 
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komprehensif. Dalam memberi informasi, ada kemungkinan bahwa 

subjek penelitian menjawab pertanyaan yang diajukan dengan tidak 

sungguh-sungguh atau tidak jujur, sehingga peneliti perlu menjalani 

raport yang lebih intens dengan subjek supaya dapat membangun 

kepercayaan subjek pada peneliti dalam memberikan informasi 

mengenai diri subyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




