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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

1. Simpulan 

Berdasarkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data mengenai profil 

citra tubuh remaja pada peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Sukaresmi 

Kabupaten Cianjur Tahun Ajaran 2015 – 2016 diperoleh kesimpulan bahwa 

tingkat citra tubuh peserta didik secara umum berada pada kategori negatif. 

Pada kelompok gendernya, tingkat citra tubuh peserta didik perempuan lebih 

negatif daripada laki-laki. Meskipun demikian, tingkat citra tubuh pada kedua 

kelompok gender termasuk ke dalam kategori negatif. Berdasarkan aspeknya, 

tingkat citra tubuh termasuk ke dalam kategori negatif, baik pada aspek 

Appearance Evaluation, Apperarance Orientation, Body Areas Satisfaction, 

dan Overweight Pre-Occupation. Sedangkan pada aspek Self-Classified Weight 

yang merupakan variabel kategori, menunjukkan bahwa secara umum baik 

berdasarkan pandangan pribadi maupun pandangan orang lain terhadap dirinya 

bahwa bentuk tubuh peserta didik termasuk ideal. Hal ini menunjukkan bahwa 

citra tubuh peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Sukaresmi Tahun Ajaran 

2015 – 2016 tidak isomorfik dengan daya tarik fisik menurut pandangan orang 

lain terhadap penampilan peserta didik.  

  

2. Implikasi dan Rekomendasi 

Dari hasil penelitian mengenai profil citra tubuh remaja pada peserta 

didik kelas XI SMA Negeri 1 Sukaresmi Tahun Ajaran 2015 – 2016, maka 

dirumuskan implikasi dan rekomendasi bagi guru bimbingan dan konseling 

serta peneliti selanjutnya diantaranya sebagai berikut. 

2.1. Guru Bimbingan dan Konseling 

a. Guru bimbingan dan konseling diharapkan dapat melaksanakan 

komponen layanan dalam rancangan hipotetik program bimbingan dan 

konseling pribadi sosial untuk meningkatkan citra tubuh positif pada 

remaja yang dalam hal ini adalah peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 

Sukaresmi Tahun Ajaran 2015-2016 dalam kegiatan layanan bimbingan 
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dan konseling komprehensif di SMA Negeri 1 Sukaresmi. Selain itu, 

guru bimbingan dan konseling dapat mempertimbangkan rujukan 

kondisi peserta didik dari hasil penelitian sebagai fokus bantuan 

layanan Bimbingan dan Konseling. 

b. Instrumen yang telah melalui tahap uji kelayakan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan untuk mengungkap tingkat citra tubuh 

pada peserta didik SMA Negeri 1 Sukaresmi pada kegiatan layanan 

bimbingan dan konseling selanjutnya.  

 

2.2. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai citra tubuh, peneliti dapat : 

a. Melakukan uji coba melalui kegiatan studi eksperimen dengan 

menerapkan layanan-layanan pada program bimbingan dan konseling 

pribadi sosial untuk meningkatkan citra tubuh positif pada remaja 

sehingga dapat menjadi program yang lebih komprehensif dan teruji. 

b. Melaksanakan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif 

sehingga memberikan hasil yang lebih jelas dan terperinci dalam 

mendeskripsikan aspek-aspek atau komponen atau faktor- faktor yang 

memengaruhi perkembangan citra tubuh.  

c. Melakukan penelitian dengan sasaran penelitian yang berada tahap 

perkembangan lain misalnya masa anak-anak dan dewasa.  


