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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui proses wawancara 

dan observasi, maka dapat diambil kesimpulan antara lain: 

1. Ketiga subjek memiliki perbedaan lamanya perceraian telah terjadi, perceraian 

kedua orang tua subjek pertama (CA) terjadi pada sebelas tahun yang lalu dan 

mampu menerima diri setelah tiga tahun perceraian, perceraian kedua orang 

tua subjek kedua (SS) terjadi pada empat tahun yang lalu dan mampu 

menerima diri setelah dua tahun perceraian, perceraian kedua orang tua 

subjek ketiga (AK) terjadi pada dua tahun yang lalu dan mampu menerima diri 

setelah satu tahun perceraian. Ketiga subjek memiliki penerimaan diri baik. 

2. Berdasarkan lima tahapan penerimaan diri Kubler-Ross (2009), setiap subjek 

mengalami tahap yang berbeda-beda, namun seluruh tahapan muncul dalam 

penelitian ini. 

3. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan diri ketiga subjek, 

yaitu pemahaman diri, harapan yang realistis, bebas dari hambatan 

lingkungan, sikap menyenangkan dari masyarakat, bebas dari tekanan emosi 

yang berat, pengaruh yang besar dari kesuksesan, identifikasi dengan individu 

yang memiliki penyesuaian diri baik, perspektif diri, pola asuh masa kecil yang 

baik, dan konsep diri yang stabil. Walaupun begitu subjek pertama dan ketiga 

tidak seluruhnya mengalami faktor-faktor tersebut. Subjek pertama tidak 

mengalami pola asuh orang tua yang baik dan bebas dari tekanan emosi yang 

berat, sehingga membuat dirinya mengalami tahap denial sedangkan subjek 

ketiga tidak mengalami pola asuh orang tua yang baik dan  identifikasi  dengan 
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individu yang memiliki penyesuaian diri baik, sehingga membuat subjek ketiga 

mengalami tahap bargaining. 

 

6.2. Saran 

6.2.1. Bagi subjek penelitian 

Ketiga subjek penelitian diharapkan mampu mempertahankan penerimaan 

diri yang telah dicapai dan melihat masa depan sebagai lembaran yang baru, tidak 

menentukan masa depan berdasarkan masa lalu dan diharapkan ketiga subjek 

dapat mencapai cita-cita yang diinginkan sesuai dengan harapan. Penerimaan diri 

dapat dicapai dan dipertahankan dengan memiliki pemahaman akan kelebihan 

dan kekurangan diri sendiri, mampu melihat diri melalui sudut pandang orang lain, 

memiliki harapan yang realistis sesuai dengan kemampuan, pencapaian 

kesuksesan serta penghargaan terhadap diri sendiri, mendapatkan dukungan dari 

lingkungan sekitar, pola asuh orang tua yang baik, figur yang dijadikan panutan, 

serta memiliki standar nilai yang dianut. 

6.2.2. Bagi orang terdekat subjek 

Bagi orang terdekat subjek diharapkan dapat mempertahankan dukungan 

sosial yang diberikan untuk subjek ketika berada dalam situasi yang suka maupun 

duka. 

6.2.3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari subjek yang lebih 

beranekaragam dalam usia, agar dapat membandingkan pula melalui perbedaan 

usia yang ada. 


