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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian terhadap remaja wanita yang mengikuti dan 

mengakses, melihat, membaca atau menonton konten body image akun media sosial 

Instagram @tarabasro sebagaimana yang telah dibahas secara mendalam pada 

pembahasan sebelumnya, ditemukan bahwa: 

1. Variabel isi pesan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap self-

esteem remaja wanita dan berada pada kategori tinggi. Hal tersebut berarti 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara isi pesan dan self-esteem remaja 

wanita. 

2. Variabel struktur pesan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap self-

esteem remaja wanita dan berada pada kategori sedang. Hal tersebut berarti 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara struktur pesan dan self-esteem 

remaja wanita. 

3. Variabel format pesan memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap self-

esteem remaja wanita dan berada pada kategori sedang. Hal tersebut berarti 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara format pesan dan self-esteem 

remaja wanita. 

4. Variabel sumber pesan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap self-

esteem remaja wanita dan berada pada kategori sedang. Hal tersebut berarti 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sumber pesan dan self-esteem 

remaja wanita. 

5. Keseluruhan variabel pesan konten body image selebriti yang terdiri dari isi 

pesan, struktur pesan, format pesan dan sumber pesan memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap self-esteem remaja wanita. Namun, pengaruh yang timbul 

tersebut hanya sebesar 42,9%. Sedangkan 57,1% lainnya dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar pesan konten body image selebriti. 

5.2 Implikasi 

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya 

bahwa pesan konten body image selebriti yang dalam penelitian ini adalah Tara 

Basro melalui akun media sosial Instagram @tarabasro memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap self-esteem remaja wanita yakni pengikut akun media sosial 

insagram @tarabasro. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan 

mengemukakan beberapa implikasi baik secara teoritis maupun praktis yakni 

sebagai berikut. 

5.2.1 Implikasi Teoretis 

1. Sesuai dengan simpulan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, 

diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

pesan konten body image selebriti terhadap variabel self-esteem remaja 

wanita. Hal tersebut dijelaskan secara mendetail melalui sub variabel yang 

ada dalam variabel independen (X) yakni isi pesan, struktur pesan, format 

pesan dan sumber pesan. Maka dari itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumber rujukan dan menambah literatur dalam kajian 

ilmu komunikasi seperti komunikasi massa, psikologi komunikasi, 

komunikasi kontemporer, new media (media baru) dan kajian lainnya yang 

berkaitan. 

2. Penelitian ini memperkuat konsep yang dikemukakan pada hasil penelitian 

(Safitri & Andriani, 2018) yang mengatakan bahwa media sosial memiliki 

dampak persuasif terhadap penggunanya dan akan bedampak pada 

perubahan sikap yang timbul dari hasil pengolahan pesan. Dalam penelitian 

ini diperoleh hasil yakni mayoritas responden cenderung melakukan self-
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esteem setelah melakukan proses pengolahan pesan yang disampaikan oleh 

akun media sosial Instagram @tarabasro terkait dengan self-esteem. 

3. Penelitian ini menggambarkan teori yang dijadikan sebagai acuan yakni 

teori S-O-R (Effendy, 2003). Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya 

bahwa penelitian ini sejalan dengan bagaimana teori S-O-R berlaku, dimana 

Stimulus yang dimaksud adalah pesan konten body image pada akun media 

sosial Instagram @tarabasro, organisme yang dimaksud adalah remaja 

wanita pengikut akun media sosial Instagram @tarabasro dan respons yang 

dimaksud adalah keputusan mayoritas responden untuk mengambil sikap 

yakni melakukan self-esteem. Teori ini mengatakan bahwa reaksi 

komunikan akan bergantung pada bagaimana proses penerimaan stimulus. 

Dalam penelitian ini proses tersebut diperjelas melalui sub variabel pada 

variabel independen. 

5.2.2 Implikasi Praktis 

1. Berdasarkan pada hasil penelitian ini diketahui bahwa sub variabel isi pesan 

memiliki tingkat pengaruh yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sub 

variabel lainnya. Maka dari itu, Tara Basro ataupun selebriti lainnya yang 

juga sering mengunggah konten body image ataupun konten positif lainnya 

diharapkan untuk memfokuskan konten yang diunggah pada isi pesan yang 

berkualitas sehingga dapat memaksimalkan respons sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai oleh komunikator. 

2. Secara simultan pesan konten body image selebriti memiliki pengaruh yang 

cukup signifikan terhadap self-esteem remaja wanita yakni sebesar 42,9%. 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa tindakan selebriti dalam menggunakan 

akun media sosial miliknya untuk melakukan kampanye terkait dengan self-

esteem dapat dikatakan cukup efektif. Maka dari itu, selebriti yang telah 

melakukan hal tersebut dapat secara konsisten tetap melakukan kampanye 

terkait dengan self-esteem untuk mempersuasi pengikutnya. 
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5.3 Rekomendasi 

Penelitian yang telah dilakukan memperoleh hasil sebagaimana yang telah 

dijabarkan dan disimpulkan sebelumnya. Berdasarkan hasil tersebut masih banyak hal 

yang bisa dieksplorasi pada penelitian mendatang agar dapat mendapatkan hasil dari sisi 

lainnya ataupun mengoptimalkan komponen-komponen yang perlu dilengkapi pada 

penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dan 

pertimbangan oleh beberapa pihak untuk kemajuan di masa mendatang. Oleh karena itu, 

peneliti akan menjabarkan beberapa rekomendasi untuk beberapa pihak yang terkait 

dengan tema penelitian yakni sebagai berikut. 

1. Untuk Selebriti wanita 

Keputusan Tara Basro untuk menggunggah konten body image pada 

akun media sosial Instagramnya sudah sangat tepat. Oleh karena itu, diharapkan 

agar Tara Basro terus melakukan hal serupa agar energi positif yang disalurkan 

melakui konten yang diunggah akan dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. 

Selain itu, Tara Basro juga dapat mengajak selebriti lainnya agar dapat 

memanfaatkan privilege yang mereka miliki untuk mnyebarkan kebaikan 

dengan mengunggah konten-konten positif lainnya. Sebagai seorang selebriti 

tentunya memiliki privilege dalam hal bersosial media. Oleh karena itu, 

diharapkan agar para selebriti memanfaatkan media sosial tersebut untuk 

menyebarkan energi positif, baik dalam mengajak untuk melakukan self-esteem 

ataupun hal bermanfaat lainnya. Selain itu, diharapkan agar para selebriti tidak 

mengarahkan konsep cantik kepada kriteria tertentu guna menghindari 

terjadinya ketidakpercayaan diri banyak orang khususnya wanita karena 

dianggap tidak sesuai dengan standar kecantikan yang ada. 

2. Untuk pengguna media sosial 

Penggunaan media sosial semakin hari akan semakin meningkat, oleh 

karena itu diharapkan agar seluruh pengguna menggunakan media sosial 

dengan bijak. Setiap konten yang diterima diharapkan agar diolah secara cermat 
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agar senantiasa berdampak positif. Selain itu, pengguna Instagram juga dapat 

ikut serta menyebarkan energi positif dengan mengunggah konten yang positif 

pula serta menghindari untuk tidak melakukan ujaran kebencian dalam bentuk 

apapun. 

3. Untuk akademisi 

Topik yang diangkat pada penelitian ini yakni terkait dengan kajian 

pesan konten pada media sosial dan self-esteem sebaiknya terus dikaji serta 

dilakukan penelitian dari berbagai sudut pandang. Kajian terkait dengan topik 

ini akan terus mengalami perkembangan mengingat cepatnya pertumbuhan 

teknologi dan informasi, khususnya pada teknologi internet atau new media. 

Oleh karena itu, para akademisi dapat terus melakukan dan mengembangkan 

penelitian dengan topik serupa yang dikaitkan dengan berbagai topik lain dalam 

lingkup Ilmu Komunikasi. Jika pada penelitian ini peneliti berfokus pada kaitan 

kajian pesan konten media sosial terhadap lingkup psikologi komunikasi, maka 

para akademisi dapat mengaitkan topik tersebut dengan lingkup lain sesuai 

dengan bidang keahliannya masing-masing. 

4. Untuk peneliti selanjutnya 

Penelitian ini tentunya memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. 

Oleh kerena itu, diharapkan agar topik serupa dapat terus dikembangkan 

melalui penelitian-penelitian kedepannya agar dapat saling melengkapi serta 

terus disesuaikan dengan perkembangan jaman. Penelitian-penelitian 

kedepannya dapat melakukan eksplorasi dalam berbagai komponen agar data 

dan simpulan yang dihasilkan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang hingga 

saling melengkapi. 
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