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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1. Secara umum, parasocial relationship yang terjadi pada peserta gathering 

GOT7 Bandung berada pada tingkat sedang. Hal tersebut dapat diartikan 

bahwa peserta gathering GOT7 Bandung mempunyai ketertarikan yang 

intens terhadap boyband GOT7, namun, tetap memiliki kehidupan sehari-hari 

yang normal. 

2. Self-esteem peserta gathering GOT7 Bandung berada pada tingkat sedang. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta gathering GOT7 

Bandung memiliki penilaian diri yang cukup positif, namun, dalam penilaian 

tentang kompetensi, keberartian, dan ekspektasi pada diri lebih moderat. 

3. Secara umum, terdapat hubungan yang signifikan antara parasocial 

relationship dengan self-esteem pada peserta gathering GOT7 Bandung. 

Artinya, individu dengan parasocial relationship yang tinggi cenderung 

memilki self-esteem yang rendah. 

4. Secara khusus, hubungan antara parasocial relationship dengan aspek-aspek 

pada self-esteem, disimpulkan sebagai berikut; 

a. Terdapat korelasi negatif yang signifikan antara parasocial relationship 

dengan aspek power dari self-esteem. Artinya, individu dengan 

parasocial relationship tinggi cenderung kurang mampu mengontrol 

perilaku diri sendiri ataupun orang lain. 

b. Korelasi parasocial relationship dengan aspek significance dari self-

esteem berada pada tingkat korelasi sedang dengan signifikansi tinggi. 
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Artinya, individu dengan parasocial relationship tinggi adalah individu 

yang cenderung kurang menerima kepedulian, penilaian dan afeksi dari 

orang di sekitarnya. 

c. Korelasi parasocial relationship dengan aspek competence dari self-

esteem berada pada tingkat korelasi sedang dengan signifikansi tinggi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa individu dengan parasosial yang tinggi 

adalah individu yang kurang dapat memenuhi tugas dan tanggung 

jawabnya. 

d. Korelasi parasocial relationship dengan aspek virtue dari self-esteem 

memiliki tingkat korelasi yang sangat rendah. Artinya, ketaatan individu 

pada etika, moral dan prinsip-prinsip agama tidak memiliki hubungan 

dengan parasocial relationship.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar lebih menggali indikator-

indikator dari dimensi-dimensi variabel parasocial relationship, khususnya 

dimensi empathy dan interest agar hasil penelitian dapat lebih spesifik. Jika 

peneliti selanjutnya akan menggunakan tema yang sama, sebaiknya mencari 

teori self-esteem yang lebih cocok dengan parasocial relationship karena 

aspek virtue menunjukkan tidak adanya hubungan dengan parasocial 

relationship. 

2. Bagi Penggemar K-Pop 

Sebaiknya, para penggemar K-Pop dalam menggemari sesuatu jangan 

sampai berlebihan dan mengetahui batas-batas wajarnya. Para penggemar K-

Pop juga harus dapat memahami bahwa hubungan mereka dengan artis idola 
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adalah hubungan yang satu arah dan hubungan tersebut tidak dapat 

menggantikan hubungan nyata. 


