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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kepercayaan diri 

dengan perilaku merokok pada remaja. Dari hasil penelitian dan analisis di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan positif antara 

kepercayaan diri dengan perilaku merokok pada remaja. Adanya hubungan positif 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan diri maka akan semakin rendah 

perilaku merokok pada remaja. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kepercayaan 

diri maka akan semakin tinggi perilaku merokok pada remajanya. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukan bahwa kepercayaan diri tidak hanya tergantung pada perilaku 

merokok seseorang, karena terdapat pula remaja yang memiliki pendidikan yang 

tinggi maupun panampilan fisik yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri 

seseorang. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rogers (dalam 

Iswidarmanjaya, 2004) menjelaskan kepercayaan diri timbul bukan karena faktor 

keturunan atau bawaan melainkan karena proses memahami diri sendiri, menerima 

adanya kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya diawali sejak usia dini. 

 

B. SARAN 

 Pada bagian akhir penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran 

yang merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun saran dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar 

remaja khususnya remaja yang ada di lokasi Tawangrejo Lamongan dapat 

melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri selain merokok. 

Remaja diharapkan agar belajar mengendalikan masalah sendiri dan mencari 

pemecahan masalah yang konstruktif serta diharapkan menganti kebiasaan 

perilaku merokok dengan melakukan hal-hal yang positif seperti selalu meyakini 

akan kemampuan yang dimiliki dan berpikir secara positif sehingga tidak 

mengambil cara-cara yang negatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

tanpa harus dengan merokok. 

2. Bagi lembaga dapat menjadi masukan untuk remaja dalam memberikan arahan 

dan peraturan kepada remaja dan anak didiknya yang merokok untuk tidak 

menyalahgunakan rokok dan membuat program yang positif dalam hal 

peningkatan kepercayaan diri remaja. Bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian yang sama disarankan mampu memperbaiki dengan 

menggunakan variabel lain seperti Hubunga kepercayaan diri dengan perilaku 

merokok pada remaja 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum 

dapat membuktikan bahwa perilaku merokok belum memiliki hubungan dengan 

kepercayaan diri remaja, untuk itu penulis menyarankan bagi mahasiswa lain 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menambah jumlah responden dan 

memperhatikan kembali subyek penelitian yang akan dipakai. 
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