
101 
Yasmin Jamilah, 2020 
HUBUNGAN KONTROL DIRI DENGAN CELEBRITY WORSHIP PADA REMAJA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Gambaran umum kontrol diri pada peserta didik kelas XI SMA 

Laboratorium UPI Tahun Ajaran 2019/2020 berada pada kategori sedang, artinya 

peserta didik memiliki kontrol diri yang cukup, dalam arti peserta didik cukup 

mampu menghentikan kebiasaan buruk atau membatasi serta mengontrol dirinya 

dalam melakukan hal yang kurang baik. Dalam kategori ini, peserta didik cukup 

mampu menahan serta mengontrol godaan yang datang dari luar sehingga mereka 

cukup mampu menyelesaikan tugas tanpa terpengaruh oleh lingkungan sekitar. 

Peserta didik yang berada pada kategori ini cukup mampu mengontrol diri untuk 

fokus dalam suatu pekerjaan atau tugas, serta cukup mampu berkonsentrasi pada 

tugas yang sedang dilakukan. 

5.1.2 Gambaran umum celebrity worship pada peserta didik kelas XI SMA 

Laboratorium UPI Tahun Ajaran 2019/2020 berada pada kategori sedang, artinya 

peserta didik pada kategori ini memiliki pemikiran dan pemahaman bahwa selebriti 

idola adalah bagian dari diri mereka dan terkadang memikirkan selebriti idola 

mereka. Peserta didik memiliki rasa empati terhadap idola dengan cara merasakan 

apa yang selebriti idola rasakan. Selain itu, peserta didik juga meniru hal-hal yang 

berada pada selebriti idola mereka, mulai dari segi penampilan hingga cara 

berbicara.  

5.1.3 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kontrol diri dengan 

celebrity worship. Fenomena celebrity worship tidak dipengaruhi oleh kualitas 

kontrol diri pada individu. Tinggi dan kuatnya kualitas kontrol diri peserta didik 

tidak mempengaruhi kadar intensitas celebrity worship mereka. Namun fenomena 

celebrity worship pada peserta didik bisa dikorelasikan dengan beberapa faktor lain 

yang lebih mendukung, misalnya usia, budaya,  hingga status ekonomi. 



102 
 

 
Yasmin Jamilah, 2020 
HUBUNGAN KONTROL DIRI DENGAN CELEBRITY WORSHIP PADA REMAJA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian hubungan antara kontrol diri dengan celebrity 

worship peserta didik kelas XI SMA Laboratorium UPI Tahun Ajaran 2019/2020, 

rekomendasi dirumuskan sebagai berikut. 

5.2.1 Guru Bimbingan dan Konseling 

Bagi guru Bimbingan dan Konseling di sekolah hendaknya memberikan 

kegiatan-kegiatan layanan bimbingan yang bersifat preventif maupun 

pengembangan diri dan pengoptimalan potensi terhadap kemampuan peserta didik 

dalam meningkatkan kontrol diri peserta didik yang lebih tinggi sehingga dapat 

mereduksi celebrity worship peserta didik. 

5.2.2 Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian mengenai 

kontrol diri dan celebrity worship dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi 

berikut.  

1) Penelitian dilakukan dengan metode yang berbeda seperti menggunakan 

metode komparasi dan menguji efektivitas teknik bimbingan dan konseling 

untuk meningkatkan kontrol diri dan mereduksi celebrity worship peserta 

didik. 

2) Penelitian dapat dilakukan dengan mengkorelasikan kontrol diri dengan 

variabel lain seperti dengan faktor personal, faktor sosial dan lain sebagainya. 

3) Penelitian dapat dilakukan dengan mengkorelasikan celebrity worship 

dengan variabel lain seperti budaya, status sosio-ekonomi dan lain 

sebagainya. 

4) Instrumen yang digunakan dapat menggunakan skala lain seperti penggunaan  

skala guttman untuk pengambilan data penelitian. 

5) Penelitian dilakukan terhadap partisipan yang berbeda seperti pada peserta 

didik usia sekolah dasar, peserta didik usia remaja madya dan akhir, 

mahasiswa, dan lain sebagainya. 

 

 

 


