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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Konsep diri sangat berpengaruh terhadap ide, gagasan, tingkah laku 

serta pemikiran seseorang.   

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, didapatkan hasil 

bahwa Remaja hasil pernikahan beda budaya memiliki konsep diri yang 

positif dimana mereka memiliki pemikiran yang Open Minded. Selain itu 

mereka juga sangat menghargai satu sama lain dalam hal terkait norma serta 

nilai yang dimiliki orang lain. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekitar adalah salah satu sisi positif yang mereka miliki. Meskipun  banyak 

tinggal dilingkungan Tionghoa, tidak menjadikan mereka tertutup akan 

budaya lain.  

Mereka merasa kaya akan budaya, dari kekayaan tersebut mereka 

tidak melihat suatu masalah dari satu sisi saja melainkan kedua sisi yang 

mereka miliki. Konsep diri yang mereka anut banyak berasal dari keluarga, 

lingkungan luar hanya sedikit dalam hal membentuk konsep diri. Selain itu 

mereka juga baik dalam hal menyelesaikan konflik baik konflik intern 

(dengan keluarga) atapun ekstern (dengan lingkungan luar).  
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

 Saran akademis yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya yang 

serupa adalah : 

1. Melakukan triangulasi data dengan mewawancarai reference group 

dari subyek penelitian. Hal ini baik dilakukan untuk memperoleh data 

yang lebih kaya dan penjelasan yang lebih dalam 

2. Mengambil lebih banyak subyek penelitian dengan membuat variasi 

usia agar dapat melihat gambaran yang lebih luas mengenai konsep diri 

. 

5.2.2 Saran Praktis 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, saran praktis yang 

dapat dianjurkan adalah : 

1. Orangtua adalah faktor utama dalam pembentukan konsep diri, untuk 

itu disarankan agar orangtua lebih memahami dan mengerti terkait 

pembentukan konsep diri . 

2. Subyek penelitian diharapkan mampu mempertahankan konsep diri 

positif yang telah dibangun. 
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