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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa statistik dan rumusan masalah yang telah dijawab 

dalam penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tingkat minat menonton film drama Korea dikalangan mahasiswa 

Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang gemar 

menonton film drama Korea diketahui bahwa rata-rata memiliki tingkat 

minat menonton yang tinggi terhadap film drama Korea yaitu dengan 

prosentase 56,3 % atau dengan frekuensi 81 orang dari 144 jumlah 

responden. Hal ini berarti bahwa mahasiswa Fakultas Psikologi UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang yang gemar menonton film drama Korea 

memiliki keinginan yang kuat dan ketertarikan terhadap film drama 

Koreayang muncul dari dalam diri setelah mengakses, melihat dan 

mengetahui film drama Korea. 

2. Tingkat kecenderungan narsistik dikalangan mahasiswa Fakultas Psikologi 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang gemar menonton film drama 

Korea dari hasil data penelitian menunjukkan bahwa hampir keseluruhan 

dari mereka memiliki tingkat kecenderungan narsistik pada tingkatan 

sedang, yaitu dengan tingkat prosentase sebesar 66 % atau dengan 

frekuensi 95 orang dari jumlah responden. Hal ini berarti bahwa 

kecenderungan narsistik pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana 
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Malik Ibrahim Malang yang gemar menonton film drama Korea tidak 

memperlihatkan adanya perilaku yang terganggu, diduga sebagian besar 

dari mereka mampu bersosialisasi dengan baik dan bahkan memiliki 

kontrol impuls yang relative baik.            

3. Secara keseluruhan terdapat pengaruh positif antara minat menonton film 

drama Korea terhadap kecenderungan narsistik pada mahasiswa Fakultas 

Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sumbangan efektif minat 

menonton film drama Korea terhadap kecenderungan narsistik pada 

mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

sebesar 7,9 % dengan demikian masih ada sekitar 92,1 % faktor lain yang 

mempengaruhi kecenderungan narsistik. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi minat menonton film drama Korea semakin tinggi 

pula kecenderungan narsistik pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

B. Saran-saran 

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah mengajukan sejumlah saran yang 

dapat dijadikan pertimbangan untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Seperti halnya 

ciptaan manusia, penelitian ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, 

sehingga ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan diantaranya adalah : 

1. Sebaiknya penelitian ini dilakukan pada responden atau subjek yang 

benar-benar berminat dengan film drama Korea, seperti pada komunitas-

komunitas Korean Wive atau pecinta Korea. 
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2. Film drama Korea memiliki banyak genre atau jenis-jenisnya, karena 

dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel film drama Korea, 

disarankan untuk penelitian selanjutnya menentukan genre film drama 

Korea apa yang akan digunakan agar lebih jelas permasalahnya. 

3. Skala atau angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 

skala terpakai, oleh karena itu masih banyak item-item yang gugur. 

Sehingga item-item ini perlu dikaji kembali sebelum digunakan untuk 

penelitian selanjutnya. 

4. Karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, maka penelitian ini 

hanya mengetahui ada tidaknya pengaruh minat menonton terhadap 

kecenderungan narsitik, sehingga pengulasan permasalahannya kurang 

mendalam dan kurang mendetail. Agar mendapatkan informasi yang lebih 

mendalam dari tema ini, diharapkan untuk penelitian selanjutnya juga 

menggunakan metode kualitatif agar mendapatkan data yang lebih 

mendalam dan akurat dari responden.    


