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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Merasakan emosi merupakan hal manusiawi yang sering 

kita alami sehari-hari. Berbagai faktor yang dapat 

mempengahuri emosi. Ketidakmampuan dalam 

menggendalikan emosi dapat mengakibatkan terganggunya 

kesehatan, tidak hanya pada fisik namun juga pada psikis. 

Bahkan  ketidakmampuan dalam mengedalikanyanya bisa 

berujung pada terganggu hubungan ekonomi dan sosial. 

Masa remaja merupakan masa yang penting dalam 

pertumbuhan seseorang, pada fase ini mempunyai begitu 

banyak hal baru yang berdampak pada sang remaja, baik itu 

pertumbuhan secara fisik maupun perkembangan secara 

emosional. Penting membekali mereka dengan berbagai 

informasi  yang membantu mereka dalam memahami dan 

menjalani masa remaja. Ketidaktahuan dan kurangnya 

informasi mengenai seputar masa remaja dan bagaimana cara 

menjalani dan melewatinya akan mengakibatkan berbagai 

dampak, tidak hanya bagi remaja, namun juga bagi keluarga 

dan lingkungan sekitar ia berada.  

Sulitnya mendapatkan informasi yang komprehensif dan 

mudah dipahami mengenai emosi membuat kita harus mencari 

banyak sumber, yang kadang  tidak berdasarkan sumber yng 

jelas dan terpercaya. Dengan adanya perancangan website 

pengenalan dan pengendalian emosi pada remaja ini 

diharapkan mampu memberikan pengantar mengenai emosi 

bagi remaja dan membatu mereka dalam memahami fungsi dan 

keberadaanya secara rasional dan sadar akan adanya. 
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B. Saran 

Penulis penyadari banyak sekali kekurangan dalam 

peracangan ini, dalam prosesnya cukup sulit menemukan 

beberapa data yang berkaitan dengan  dunia psikologi terutama 

emosi, disarankan mempunyai koneksi dengan psikolog, para 

ahli atau lembaga sosial masyarakat cukup banyak dan baik. 

Materi ini bisa jauh dikembangkan dengan bentuk 

penyampaian yang beragam dan lebih menarik. Desain yang 

dikembangkan oleh penulis mempunyai banyak sekali 

kekurangan, terutama dari segi pengolahan konten. Harapan 

penulis dengan adanya peracangan ini bisa menjadi sebuah  

bentuk kesadaran bersama akan pentingnya pengendalian 

emosi terutama bagi remaja. 
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