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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai citra diri perempuan perokok aktif di 

kota Bandung yang telah dibahas di Bab IV didapatkan kesimpulan tentang gambaran 

citra diri dari tiga perempuan perokok aktif di Kota Bandung.  

Subjek A memiliki gambaran tentang citra diri sebagai perempuan perokok 

aktif yang berasal dari self-idea yang dimiliki. Subjek A menerima kesan orang lain 

yang berasal dari penilaian yang diberikan orang lain adalah baik. Penilain yang 

positif dari lingkungan subjek A membuat subjek A merasakan penerimaan dari 

lingkungan tersebut sebagai perempuan perokok aktif sehingga memberikan 

keberanian bagi subjek A untuk menampilkan dirinya di lingkungan sosial sebagai 

perempuan perokok aktif. Penerimaan dari lingkungan membuat subjek A 

memberikan penilaian positif terhadap dirinya. Bagi subjek A dampak buruk yang 

telah dirasakan olehnya bukan suatu masalah yang besar sehingga subjek A tidak 

menyesali akan keputusan yang diambil di masa lalu untuk menjadi perokok aktif. 

Subjek An memiliki gambaran tentang citra diri sebagai perempuan perokok 

aktif yang berasal dari self-idea. Bagi subjek An kesan orang lain yang berasal dari 

penilaian orang lain terhadap penampilan diri sebagai perempuan perokok aktif 

adalah buruk. Subjek An mendapatkan penilaian yang negatif dari lingkungan 

keluarga dan masyarakat, walaupun subjek An sangat diterima di lingkungan teman-
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teman saat ini tetapi pengalaman masa lalu yang sempat mendapatkan penolakan dari 

teman membuat An tetap merasa dirinya negatif sebagai perempuan perokok aktif. 

Bagi subjek An penerimaan dari lingkungan teman saat ini tidak cukup membantu 

dirinya untuk berani menampilkan diri di lingkungan keluarga dan masyarakat 

sebagai perempuan perokok aktif. Hal tersebut mengakibatkan subjek An 

memberikan penilaian yang negatif terhadap penampilan dirinya sebagai perempuan 

perokok aktif. Dampak buruk sebagai perempuan perokok aktif pun telah dirasakan 

An dan menjadi masalah yang cukup besar baginya, sehingga An merasakan 

penyesalan terhadap keputusannya untuk menjadi perempuan perokok aktif.  

Subjek P memiliki gambaran citra diri sebagai perempuan perokok aktif yang 

berasal dari self-idea. Bagi subjek P kesan orang lain yang berasal dari penilaian 

orang lain terhadap penampilan diri sebagai perempuan perokok aktif adalah baik. 

Subjek P mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan teman, keluarga dan 

masyarakat, walaupun sebenarnya subjek P sempat merasakan penilaian negatif dari 

lingkungan keluarga dan teman, tetapi hal tersebut tidak dijadikan suatu masalah 

yang besar dan subjek P tetap menjadi perokok aktif sampai saat ini. Subjek P 

mendapatkan penerimaan dari lingkungan teman, keluarga dan masyarakat 

sepenuhnya sehingga subjek P tidak mengalami kesulitan ketika menampilkan diri 

sebagai perempuan perokok aktif di lingkungan tersebut. Dampak buruk sebagai 

perokok aktif pun tidak dijadikan masalah yang besar oleh subjek P, sehingga sebagai 

perempuan perokok aktif subjek P merasa senang. 
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B. Rekomendasi  

Berikut ini adalah hal yang perlu direkomendasikan bagi pihak-pihak tertentu 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tiga orang perempuan perokok aktif 

di kota Bandung. 

1. Bagi perempuan perokok aktif lainnya.  

Bagi perempuan perokok aktif lainnya khususnya di kota Bandung, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa menjadi seorang 

perempuan perokok aktif bukan sesuatu yang dapat menjadikan diri merasa 

dinilai negatif. Kesan dan penilaian dari orang lain dapat menjadi cerminan 

terhadap diri dan dijadikan bahan untuk mengembangkan diri menjadi lebih 

baik. 

2. Bagi keluarga dan teman-teman dari perempuan perokok aktif. 

Bagi pihak-pihak yang dekat dengan perempuan perokok aktif khususnya 

keluarga dan teman-teman dari perempuan perokok aktif diharapkan dapat 

memberikan dukungan dan perhatian kepada perempuan perokok aktif karena 

dapat membuat mereka merasakan penerimaan sebagai perempuan perokok 

aktif. 

3. Bagi peneliti selanjutnya. 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

gambaran bagaimana citra diri perempuan perokok aktif di kota Bandung. 

Selain itu, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam citra diri dari perempuan 

perokok aktif tidak hanya di kota Bandung tetapi di kota-kota lainnya. 
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Penelitian selanjutnya juga dapat mengambil subjek dari karakteristik yang 

berbeda seperti perbedaan usia dan perbedaan jenis kelamin sehingga dapat 

memperoleh gambaran yang lebih luas tentang citra diri perempuan perokok 

aktif. 

 


