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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan pembahasan hasil pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

beberapa simpulan mengenai parasocial relationship yang dialami perempuan penggemar 

girlgroup K-Pop yang berdomisili di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 

1) Sebagian besar perempuan penggemar girlgroup K-Pop yang berdomisili di 

Indonesia memiliki profil parasocial friendship dan parasocial love rendah. 

2) Dalam setiap profil parasocial relationship, perempuan penggemar girlgroup K-Pop 

yang berdomisili di Indonesia menunjukkan bahwa mereka memiliki ketertarikan 

fisik para girlgroup K-Pop, namun dalam derajat yang berbeda.  

3) Parasocial relationship yang dialami perempuan penggemar K-Pop yang berdomisili 

di Indonesia dalam penelitian berkaitan dengan faktor pendidikan, faktor motivasi, 

dan faktor komunikasi antar penggemar. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan 

bagi peneliti selanjutnya dan orang-orang yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut. 
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5.2.1 Saran Teoretis 

Berdasarkan pemaparan simpulan di atas, peneliti menyarankan para peneliti berikutnya 

untuk melakukan hal berikut, yaitu : 

1) Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor pendidikan yang peneliti temukan 

berkaitan dengan parasocial relationship. 

2) Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor motivasi yang peneliti temukan 

berkaitan dengan parasocial relationship. 

3) Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor komunikasi antar penggemar yang 

peneliti temukan berkaitan dengan parasocial relationship. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

Berdasarkan pemaparan simpulan di atas, terdapat beberapa saran praktis yang berkaitan 

dengan parasocial relationship yang dialami oleh perempuan penggemar K-Pop yang 

berdomisili di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 

1) Bagi para perempuan penggemar girlgroup K-Pop yang berdomisili di Indonesia, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai parasocial 

relationship yang dialami oleh para perempuan penggemar girlgroup K-Pop yang 

berdomisili di Indonesia. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengembangkan diri dalam kegiatan sehari-hari agar kegiatan pengidolaan 

girlgroup K-Pop tidak merugikan atau memberi dampak buruk terhadap kegiatan 

pendidikan atau pekerjaan yang dijalani oleh para perempuan penggemar girlgroup 

K-Pop yang berdomisili di Indonesia. Penelitian ini pun dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan agar para perempuan penggemar girlgroup K-Pop yang 
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berdomisili di Indonesia dapat membangun relasi yang proporsional, tidak hanya 

dengan girlgroup K-Pop melalui media elektronik, namun juga dengan individu lain 

di sekitarnya dalam kegiatan sehari-hari. 

2) Bagi orangtua, para pendidik, dan anggota masyarakat, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pengawasan dan pengarahan ketika 

para perempuan penggemar girlgroup K-Pop melakukan pengidolaan terhadap 

girlgroup K-Pop. 


