
   

67 
Anna Fauziah, 2021 

HUBUNGAN KEBERFUNGSIAN KELUARGA DAN BODY IMAGE DENGAN KEPERCAYAAN DIRI PADA 

REMAJA DI SMAN 2 CIKARANG UTARA 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan Program Sarjana 

www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan pada bab 

sebelumnya mengenai Hubungan Keberfungsian Keluarga dan Body Image 

dengan Kepercayaan Diri pada Remaja di SMAN 2 Cikarang Utara maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

a. Responden penelitian ini adalah remaja di SMAN 2 Cikarang Utara 

dengan karakteristik sebagai berikut : gambaran jenis kelamin responden 

sebagian besar perempuan dengan jumlah 133 responden dan 65 

responden. 

b. Responden penelitian ini adalah remaja di SMAN 2 Cikarang Utara 

dengan karanteristik sebagai berikut : gambaran IMT responden sebagian 

besar memiliki IMT kategori normal sebanyak 133 responden, IMT 

kategori kurus sebanyak 44 responden,  IMT kategori gemuk sebanyak 

22 responden dan IMT kategori obesitas 10 responden. 

c. Gambaran keberfungsian keluarga pada remaja di SMAN 2 Cikarang 

Utara mayoritas buruk dengan frekuensi sebanyak 110 responden. 

d. Gambaran body image pada remaja di SMAN 2 Cikarang Utara 

mayoritas negatif dengan frekuensi sebanyak 106 responden. 

e. Gambaran kepercayaan diri pada remaja di SMAN 2 Cikarang Utara 

mayoritas ada pada kepercayaan diri tinggi dengan frekuensi sebanyak 

115 responden.  

f. Tidak ada hubungan yang siginifikan antara kerfungsian keluarga dengan 

kepercayaan diri dengan nilai p-value = 0,055. Frekuensi responden yang 

memiliki keberfungsian buruk dan kepercayaan diri tinggi sebanyak 71 

remaja, sedangkan responden yang memiliki keberfungsian keluarga baik 

dan kepercayaan diri tinggi sebanyak 44 remaja.  
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g. Ada hubungan yang siginifikan antara body image dengan kepercayaan 

diri pada remaja dengan nilai p-value = 0,001. Frekuensi responden yang 

memilki body image negatif dan kepercayaan diri tinggi sebanyak 50 

remaja, sedangkan responden yang memiliki body image positif dan 

kepercayaan diri tinggi sebanyak 65 remaja.   

 

V.2 Saran 

Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengalisa 

hubungan keberfungsian keluarga dan body image dengan kepercayaan diri bagi 

remaja, orang tua, sekolah dan peneliti selanjutnya antara lain : 

a. Bagi Remaja  

Remaja hendaknya dapat fokus dan yakin terhadap kelebihan yang 

dimiliki, sehingga kekurangan yang ada pada tubuhnya ia lebih 

menerima dan  mencintai diri sendiri. Selain itu remaja juga perlu 

memiliki keyakinan bahwa semua orang itu unik terlepas dari berat 

badan, tinggi badan dan warna kulit. Remaja juga perlu mendapatkan 

lingkungan keluarga yang positif agar remaja mampu didukung dan 

difokuskan kepada hal-hal yang baik.  

b. Bagi Orang tua 

Peran dan fungsi orang tua  perlu di optimalkan untuk membentuk 

konsep diri pada remaja terutama kepercayaan diri. Orang tua disarankan 

untuk menjadi role model pertama untuk remaja, beri rasa empati, 

perhatian, pujian dan coba dengarkan keluhan yang dirasakan anak tanpa 

menyudutkannya.  

c. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya menjadi wadah untuk meningkatkan kepercayaan diri 

pada remaja seperti mengadakan kegiatan atau pelatihan terkait 

pengembangan dalam berperilaku positif. Selain itu guru bimbingan dan 

konseling dapat membimbing dan mengarahkan para siswa remaja untuk 

mengembangkan body image dan kepercayaan diri memalui konseling 

atau sosiodrama. 
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d. Bagi peneliti lain 

Dalam penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan dalam 

mendeskripsikan hasil penelitian, sehingga diharapkan pada studi 

penelitian selanjutnya dapat meneliti  faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan diri seperti variabel teman sebaya dan jenis kelamin untuk 

mengembangkan faktor penyebab kepercayaan diri pada remaja.  
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