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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Sebagian besar fans Super Junior di Bandung berada dalam celebrity worship 

kategori sedang (Intense-Personal). Hal ini menunjukkan bahwa fans tersebut 

merasa bahwa mereka memiliki kedekatan khusus dengan Super Junior dan 

menganggap Super Junior sebagai kekasih atau belahan jiwa. 

 

2. Sebagian besar fans Super Junior berada dalam psychological ownership kategori 

sedang. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan fans untuk merasa memiliki 

Super Junior dan menjadikan Super Junior sebagai bagian dari diri mereka dengan 

cara mengontrol, mengenal lebih dekat, dan menginvestasikan diri untuk Super 

Junior. 

 

3. Hasil uji korelasi product moment menunjukkan bahwa antara celebrity worship 

dengan psychological ownership terdapat hubungan yang sangat kuat dan 

signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. 

 

4. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek mengenai psychological ownership, 

didapatkan bahwa subjek merasa memiliki Super Junior karena subjek telah 

menganggap Super Junior sebagai bagian dari dirinya. Hal ini diwujudkan dalam 

bentuk kontrol terhadap Super Junior, keinginan dan usaha untuk mengenal Super 

Junior lebih dekat, dan melakukan investasi diri berupa dukungan untuk Super 

Junior. Kontrol dilakukan dalam bentuk memantau kegiatan Super Junior melalui 

media twitter dan jejaring sosial lainnya. Keinginan dan usaha mengenal Super 

Junior diwujudkan dalam bentuk interaksi satu arah melalui twitter dan berusaha 
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menyukai apa yang bias suka. Investasi diri diwujudkan dalam bentuk dukungan, 

donasi, dan penjagaan terhadap Super Junior. 

 

B. Rekomendasi 

Ada beberapa hal yang direkomendasikan untuk beberapa pihak terkait 

dengan celebrity worship dan psychological ownership, serta fans K-Pop yang 

mengacu pada hasil penelitian ini. 

1. Bagi orang tua yang memiliki anak yang mengagumi artis K-Pop diharapkan agar 

mengawasi, memberi arahan dan bimbingan dalam kegiatan fangirling atau 

fanboying-nya. 

 

2. Bagi fans K-Pop, khususnya fans Super Junior dan HY diharapkan agar 

mengembangkan rasa cinta terhadap bias dan artis K-Pop lainnya menjadi sebuah 

kreativitas dalam bidang seni tari dan musik. 

 

3. Adapun rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, yaitu: 

a. Bagi peneliti yang hendak menulis skripsi dengan subjek fans K-Pop 

diharapkan untuk mengetahui latar belakang, sejarah, dan istilah-istilah yang 

sering digunakan oleh fans K-Pop. Diharapkan pula untuk mencoba meneliti 

fandom lain dan mengetahui seluk-beluk fandom tersebut. 

b. Apabila peneliti hendak meneliti tentang celebrity worship dapat mencoba 

untuk mengembangkannya ke ranah psikologi klinis. 

c. Alat ukur yang digunakan sebaiknya dikembangkan dan disesuaikan dengan 

kondisi yang ada di lapangan, agar perkembangan ilmu mengenai celebrity 

worship dan psychological ownership lebih meluas. 

 


