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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1   Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Hubungan Dukungan Orang 

tua Dan Teman Sebaya Dengan Konsep Diri Remaja Dalam Komunitas Cosplay 

Tangerang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Umur remaja di komunitas cosplay Mega no Tsuga Tangerang sebagian 

besar adalah remaja akhir 18-21 sebanyak 21 responden (42%). 

b. Jenis kelamin  remaja di komunitas cosplay Mega no Tsuga Tangerang 

sebagian besar adalah laki laki ( 64%). 

c. Dukungan orang tua pada remaja di Komunitas Cosplay Mega no Tsuga 

Tangerang adalah sebagian besar kurang baik (56%). 

d. Dukungan teman sebaya pada remaja di Komunitas Cosplay Mega no 

Tsuga Tangerang adalah sebagian besar kurang baik (52%). 

e. Konsep diri pada remaja di Komunitas Cosplay Mega no Tsuga 

Tangerang adalah sebagian besar rendah (52%). 

f. Ada hubungan dukungan orang tua dengan konsep diri dalam Komunitas 

Cosplay Mega no Tsuga Tangerang di dapat nilai P = 0,025 dan nilai OR 

4,524, Bila nilai OR >1 dapat sebagai  resiko. 

g. Ada hubungan dukungan teman sebaya dengan konsep diri dalam 

Komunitas Cosplay Mega no Tsuga Tangerang di dapat nilai P = 0,024 

dan nilai OR 4,500, Bila nilai OR >1 dapat sebagai  resiko. 
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V.2   Saran 

a.  Bagi Remaja  

Remaja harus lebih mendekatkan diri kepada orangtua dengan lebih 

berkomunikasi secara intensif agar mendapatkan kepercayaan dari 

orangtua agar mendukung remaja dalam kegiatan cosplay. Remaja dalam 

hubungannya dengan teman sebaya agar dapat mendekatkan dan 

memberikan hal positif serta saran yang baik untuk kebaikan. 

a. Bagi Orang Tua 

Orangtua agar dapat mendukung dan selalu mengawasi aktivitas kegiatan 

remaja dalam mengikuti kegiatan di komunitas cosplay agar remaja bisa 

mencari identitas sehingga remaja mampu memperoleh identitasnya serta 

mengenali dirinya secara utuh dan membentuk konsep diri yang positif.  

b. Bagi Komunitas 

Komunitas cosplay dapat membantu untuk lebih mengembangkan lagi 

konsep diri positif di komunitas cosplay. 

c. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

     Diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran komunitas agar dapat 

membentuk konsep diri remaja yang positif dan mendapat dukungan dari 

orantua dan teman sebaya. 

d. Bagi Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk bahan 

pembelajaran dan melanjutkan penelitian selanjutnya, sebagai topik 

penelitian dan disain selanjutnya.           
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