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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan hipotesis dari analisis seperti yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya serta akan menguraikan saran. Pada bagian pertama 

akan dijelaskan secara ringkas mengenai kesimpulan hasil hipotesis dan pada bagian 

berikutnya akan diuraikan sedikit saran. Keterbatasan penelitian merupakan bagian 

khusus yang menjelaskan kendala-kendala yang membatasi penelitian ini. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pria yang melakukan perawatan wajah di Klinik Auraku Skin Care memiliki 

tingkat citra diri (self-image) yang sedang sampai dengan tinggi. Artinya pria 

yang melakukan perawatan wajaha di klinik skin care memiliki citra diri (self-

image) yang baik karena mereka memiliki gambaran yang baik mengenai 

dirinya sendiri dimulai dari penampilan fisik, mengetahui kekurangan dan 

kemampuan dirinya serta merasakan dengan baik penilaian yang diberikan 

oranglain kepadanya. 

2. Perilaku perawatan wajah yang dilakukan pria di klinik skin care tergolong 

pada tingkatan sedang sampai dengan tinggi. Artinya, meskipun mereka telah 

mengetahui gambaran diri mereka sendiri, sebagian pria ini melakukan 

perawatan wajah sesuai dengan kebutuhan mereka dan sebagian lagi memang 

melakukan perawatan wajah secara rutin.  

3. Berdasarkan penelitian tentang hubungan citra diri (self-image) dengan 

perilaku perawatan wajah yang dilakukan pria di klinik skin care kota 

Bandung, maka diperoleh kesimpulan bahwa citra diri memiliki hubungan 

positif dengan perilaku perawatan wajah dengan tingkat hubungan yang 

sedang. Sebagian dimensi citra diri berkorelasi positif dan signifikan dengan 
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dimensi perilaku perawatan wajah dan ada juga beberapa dimensi dari kedua 

variabel yang tidak berkorelasi. Dimensi citra diri yang berkorelasi positif dan 

signifikan dengan dimensi perilaku perawatan wajah, diantaranya dimensi 

citra diri perceptual component dengan dimensi perilaku perawatan wajah 

interest, evaluation, dan adaptation. Kemudian dimensi citra diri conceptual 

component dengan dimensi perilaku perawatan wajah adaptation. Serta antara 

dimensi citra diri attitudional component dengan dimensi perilaku perawatan 

wajah interest, evaluation, dan adaptation. 

 

B. Saran 

Berikut ini adalah hal-hal yang disarankan bagi pihak-pihak tertentu 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi subyek disarankan untuk lebih yakin dalam melakukan perawatan wajah 

di klinik skin care demi menyempurnakan citra dirinya karena sebagian 

konsumen pria di klinik skin care Auraku ini melakukan perawatan wajah 

awalnya untuk coba-coba saja. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan pembahasan yang serupa, 

diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai citra diri pria yang 

melakukan perawatan wajah di klinik skin care kota Bandung. Selain itu, 

penambahan responden atau subyek penelitian serta izin menggunakan 

pelanggan di klinik skin care ternama daerah Bandung sehingga lebih 

menggambarkan self-image pria yang melakukan perawatan wajah di klinik 

skin care dan bisa menjangkau subyek penelitian secara luas. 

 

  


