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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.01. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pemilihan 

kosmetik pada penari berdasarkan Health Belief Model memiliki kesamaan 

antara satu dengan yang lainnya. Kecenderungan perilaku yang 

dimunculkan sama. Ketiga individu lebih memilih produk yang bagus dan 

aman untuk kesehatan kulit daripada membeli produk yang sembarangan 

karena ketika kulit bermasalah akan mengganggu rasa percaya diri ketika 

berada di atas pentas sebagai penari.  Hal yang membedakan adalah faktor-

faktor yang memengaruhi kecenderungan perilaku tersebut seperti asesmen 

untung-rugi, perasaan terancam penyakit yang juga berbeda dipengaruhi 

oleh variabel demografis, variabel sosio-psikologis, variabel struktural, 

persepsi keseriusan penyakit, ketidakkebalan diri, dan petunjuk perilaku. 

Individu yang memiliki pengetahuan tentang penyakit tersebut memiliki 

respon masing-masing terhadap perasaan terancam. Ada yang biasa saja 

dan ada yang akan merasa terancam. Individu yang memiliki persepsi 

keseriusan penyakit tinggi akan memiliki perasaan terancam penyakit yang 

tinggi pula. Begitu juga sebaliknya ketika individu merasa bahwa penyakit 

tersebut tidak berdampak serius pada dirinya, individu tidak merasa 

terancam. 
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6.02. Saran 

1. Bagi subjek 

Bagi ketiga subjek disarankan untuk tetap mempertahankan 

keputusan dalam pemilihan kosmetik yang sudah dimiliki untuk memilih 

kosmetik yang bagus demi kesehatan kulit wajah, tetap rajin menjaga 

kesehatan kulit wajah, dan supaya lebih percaya diri meskipun kondisi 

kesehatan kulit sedang tidak prima dan apabila diperlukan untuk tidak 

menggunakan makeup untuk sementara waktu. 

2. Bagi masyarakat 

Banyaknya jenis dan merk kosmetik yang beredar di pasaran 

saat ini hendaknya tidak membuat masyarakat sembarangan dalam 

memilih kosmetik yang akan digunakan di wajahnya. Masyarakat 

diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan kulit dan 

memilih kosmetik yang aman dan bagus untuk kulit agar kesehatannya 

terjaga dan memiliki Health Belief Model seperti yang dimiliki para penari 

sebagai subjek di penelitian ini. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat untuk meneliti topik 

yang sama, dapat mengupayakan observasi yang lebih optimal dan 

detail, sehingga hasil perilaku yang didapat tidak hanya mayoritas dari 

hasil wawancara, namun dapat diamati secara nyata.  

 

 


