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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian 

yang telah dilakukan serta saran bagi peneliti selanjutnya dan pihak yang terkait 

dengan penelitian ini. 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan mengenai hubungan 

social comparison dengan self-esteem dan gratitude melalui metode 

penelitian korelasi pada 350 sampel remaja pengguna Instagram di Kota 

Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki tingkat social 

comparison, self-esteem, dan gratitude dengan kategori sedang. 

2. Terdapat hubungan negatif sangat rendah sebesar -0,134 namun 

signifikan (Sig. 2-tailed 0,012) antara social comparison dengan self-

esteem.  

3. Terdapat hubungan negatif sangat rendah sebesar -0,115 namun 

signifikan (Sig. 2-tailed 0,031) antara social comparison dengan 

gratitude. Dalam penelitian ini, responden dengan tingkat social 

comparison rendah, memiliki tingkat gratitude yang tinggi. 

4. Terdapat hubungan positif sedang sebesar 0,415 dan sangat signifikan 

(Sig. 2-tailed 0,000) antara self-esteem dengan gratitude. Dalam 

penelitian ini, semakin tinggi self-esteem maka semakin tinggi pula 

gratitude. 

 

Penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis adanya perbedaan 

social comparison, self-esteem, dan gratitude pada tiga kelompok 

berdasarkan jenis kelamin (perempuan dan laki-laki), usia (remaja awal, 
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remaja madya, dan remaja akhir), serta intensitas penggunaan Instagram 

(rendah, sedang, dan tinggi). Berikut merupakan kesimpulannya: 
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1. Terdapat perbedaan social comparison yang signifikan antara remaja 

laki-laki dan remaja perempuan. Kelompok remaja perempuan memiliki 

rata-rata tingkat social comparison yang lebih tinggi. 

2. Tidak terdapat perbedaan social comparison antara remaja awal, remaja 

madya, dan remaja akhir. 

3. Terdapat perbedaan social comparison yang signifikan antara remaja 

pengguna Instagram dengan intensitas rendah, sedang, dan tinggi. 

Kelompok remaja dengan intensitas tinggi memiliki rata-rata tingkat 

social comparison yang lebih tinggi. 

4. Tidak terdapat perbedaan self-esteem antara remaja laki-laki dan remaja 

perempuan. 

5. Tidak terdapat perbedaan self-esteem antara remaja awal, remaja madya, 

dan remaja akhir. 

6. Tidak terdapat perbedaan self-esteem antara remaja pengguna Instagram 

dengan intensitas rendah, sedang, dan tinggi.  

7. Tidak terdapat perbedaan gratitude antara remaja laki-laki dan remaja 

perempuan.  

8. Terdapat perbedaan gratitude yang signifikan antara remaja awal, remaja 

madya, dan remaja akhir. Kelompok remaja akhir memiliki rata-rata 

tingkat gratitude yang lebih tinggi. 

9. Tidak terdapat perbedaan gratitude antara remaja pengguna Instagram 

dengan intensitas rendah, sedang, dan tinggi. 

 

B. Saran 

1. Saran Bagi Remaja 

a. Remaja pengguna Instagram diharapkan dapat menggunakan media 

sosial dengan bijaksana, yaitu dengan memiliki batasan waktu dan 

menyaring informasi yang tersedia agar tidak sering membanding-

bandingkan diri dengan orang lain karena dapat berdampak negatif, 

seperti rendahnya self-esteem dan kurang bersyukur. 

b. Tumbuhkan sikap positif pada diri sendiri, karena aspek-aspek positif 

lainnya akan tumbuh seiring dengan penghargaan pada diri sendiri. 
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c. Setiap individu memiliki kelebihan dan keunikan masing-masing, 

tidak perlu ingin selalu seperti orang lain, kenali dan kembangkan 

potensi diri yang ada. 

 

2. Saran Bagi Orangtua dan Guru 

a. Sebagai bahan pertimbangan untuk orangtua dan guru, diharapkan 

dapat mengedukasi remaja dalam pengunaan media sosial, seperti 

batas waktu penggunan media sosial dan pemahaman mengenai 

penyaringan informasi yang didapatkan dari media sosial. 

b. Diharapkan orangtua dan guru ikut serta membangun sikap positif dan 

rasa syukur pada remaja agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif 

serta membantu remaja untuk menggali potensi dirinya. 

 

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan sampel dari remaja yang 

tidak aktif menggunakan Instagram agar dapat dicari perbedaan antar 

karakteristik sampel. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan menggali faktor-faktor atau variabel 

lain yang berhubungan dengan social comparison, self-esteem, dan 

gratitude yang mungkin memiliki korelasi yang lebih tinggi. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah data demografis 

penggunaan Instagram seperti lamanya memiliki akun Instagram serta 

target social comparison atau orang yang paling sering dilihat 

profilnya di Instagram. 

 


