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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari observasi saat wawancara, 

wawancara dengan subjek, dan wawancara dengan significant other maka 

dapat disimpulkan bahwa subjek 1 dan 3 dikatakan belum dapat menerima 

diri walaupun menunjukan beberapa penerimaan. Sedangkan pada subjek 

2 dapat disimpulkan dapat menerima diri walaupun menunjukan beberapa 

penolakan. Selain itu, diketahui pula bahwa untuk mencapai penerimaan 

diri individu akan melalui tahap penolakan, tahap marah, tahap tawar-

menawar, tahap depresi, dan akhirnya menuju tahap penerimaan. Setiap 

tahap tersebut telah dirasakan dan dijalani oleh ketiga subjek. Sedangkan, 

tahap yang paling sering muncul terhadap ketiga subjek adalah tahap 

penolakan. 

Pada penelitian ini peneliti menyimpulkan faktor yang 

mempengaruhi penerimaan diri adalah pemahaman diri, dukungan sosial, 

stres emosional, pendidikan, dan harapan yang realistis. Faktor yang 

sering muncul pada ketiga subjek adalah faktor pemahaman diri dan stress 

emosional. Faktor tersebut adalah faktor yang membantu dan 

menghambat individu dalam mencapai penerimaan diri. 
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6.2. Saran  

6.2.1 Bagi subjek 1 dan 3 yang belum mencapai penerimaan diri 

Individu diharapkan lebih mengenali dan memahami setiap proses 

yang dialami dalam kehidupan sehingga dapat mendeskripsikan setiap 

perasaan dan keadaan yang dialami, sehingga akan memudahkan individu 

dalam mencapai penerimaan diri. 

6.2.2 Bagi subjek 2 yang dapat mencapai penerimaan diri 

Individu diharapkan dapat lebih baik lagi dalam mengontrol emosi 

diri dan semakin terbuka baik dengan diri sendiri dan maupun dengan 

lingkungan sekitar, sehingga akan memudahkan individu untuk dalam 

menjalani proses penerimaan diri. 

6.1.2 Bagi peneliti selanjutnya: 

a. Wawancara seharusnya dilakukan ditempat lebih pribadi. Selain itu, 

akan lebih baik jika melakukan pendekatan lebih lama supaya subjek 

lebih terbuka dan nyaman dalam memberikan pernyataan. 

b. Pada saat wawancara berlangsung akan lebih baik tidak memberikan 

pertanyaan secara bersamaan dan dijelaskan dengan jelas arti dari 

pertanyaan, supaya subjek lebih paham mangsud dari pentanyaan 

yang diajukan. 

c. Dalam pemilihan subjek lebih teliti lagi, akan lebih baik jika subjek yang 

digunakan dalam penelitian menghadapi fenomena yang sama 

(homogenitas).  

d. Subjek yang digunakan akan lebih baik jika memiliki rentang waktu 

dekat dengan fenomena yang ingin diteliti. 

 


