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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

  Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan setelah dilakukan 

analisis data maka dapat ditarik kesimpulan dari akun instagram tentang 

penggunaan tagar (hastag) ootd pada akun @syahmaig terhadap rasa 

percaya diri. dari hasil wawancara dengan syahma, bahwasanya syahma 

mengalami perubahan yang awalnya dia tertutup atau introvet dengan 

adanya proses pemakian tagar (hastag) ootd sehingga menjadi orang yang 

terbuka. Dengan adanya rasa percaya diri di dalam dirinya. Semakin 

berani untuk menujukkan jati dirinya di media sosial instagram maupun 

di lingkungannya.  

  Dari penampilan sudah bisa menjadikan penunjang rasa percaya 

diri seseorang, mulai dari respon yang positif, baik dari keluarga, teman, 

dan lingkungan sekitar. Bahkan dari media sosialpun juga bisa 

mendaptkan respon positif dari para sesama pengguna media, terutama 

instagram. Tidak mudah untuk bisa menujukkan rasa percaya diri 

didepan orang lain, karena didalam diri masih ada faktor yang 

menjadikan seseorang. 

  Fashion memiliki ciri khas untuk membentuk kepribadian 

seseorang, oleh karena itu jangan pernah meremehkan penampilan yang 

dikenakan. Baik perempuan maupun laki-laki, disitu mereka bisa 

mengeskpresikan apa yang diinginkan. 
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 Seperti yang dirasakan oleh Syahma, bahwa dia awal orang yang dibilang 

tertutup atau introvet, setelah dia berbicara pada diri sendiri apa yang 

kurang didalam dirinya, akhirnya menemukan bahwa Syahma harus bisa 

menujukkan kesemua orang, kalau bisa seperti orang lain yang 

mempunyai rasa percaya diri. Oleh karena itu syahma merubah 

berfikirnya untuk bisa percaya diri dan itu dimulai dari sebuah 

penampilan atau cara berpakian. Bisa disebut dengan bahasa yang lagi 

trend  yaitu ootd (outfit of the day). 

5.2 Saran 

   Percaya diri sangat penting bagi setiap individu, sebaiknya utnuk 

membentuk rasa percaya diri dimulai sejak dini. Dari yang terdekat itu 

adalah keluarga, keluarga adalah pendukung yang tidak akan ada 

habisnya, karena keluarga memiliki peran yang luar biasa akan kemajuan 

seseorang. Lingkungan sekitar, setidaknya bergaul dengan orang-orang 

yang memang bisa membentuk rasa percaya diri, sehingga mendapatkan 

sebuah dorongan untuk mencapai tujuan.  

  Tidak lupa dengan teman-teman juga yang bisa menjadi pemicu 

utuk membentuk rasa percaya diri. Dengan tidak sadar bahwa teman 

memiliki pengaruh yang besar. Jadi untuk bisa terbuka sama orang lain, 

harus bisa mengimbangi dari kepribadian seseorang. Penampilan juga 

menjadikan kita lebih percaya diri ketika mendaptkan respon baik, dan 

itu sering memb uat kita tidak  sadar akan hal itu.   

  


