
1 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisa dan diuraikan maka peneliti membuat 

kesimpulan sebagai berikut:  

1.1 Kesimpulan 

1. Pengenalan kebutuhan penggemar NCT menunjukkan kontrol diri belum cukup baik 

dalam mencegah pembelian berlebihan dan bersifat konsumtif. Alasan lainnya 

penggemar NCT membeli merchandise pun hanya untuk memuaskan keinginan dan 

hobi. Tetapi tidak menampik bahwa mereka juga memikirkan kebutuhan pribadinya 

dan masa depan sehingga mereka mengakalkan berbagai cara bagaimana untuk 

menyeimbangi kebutuhan serta keinginan mereka. 

2. Lingkup Pergaulan menjadi faktor konsumtif pada penggemar NCT.  Melihat jawaban 

dari para informan lingkup pergaulan memiliki dampak cukup besar seperti teman 

sebaya, pengawasan orangtua, situasi, dan motivasi. Mereka melihat bagaimana 

orang-orang yang membawa pengaruh sehingga mereka mengikuti hal tersebut untuk 

kesenangan saja dan menciptakan suatu perilaku konsumtif tersebut.  

3. Pengambilan Keputusan menunjukkan bahwa dilakukan dengan secara matang, logis 

dan penuh pertimbangan. Penggemar NCT menjelaskan bahwa perlu adanya sikap 

atau kepercayaan saat mengambil keputusan yang meliputi pencarian informasi dan 

evaluasi dari berbagai kemungkinan. Selain itu kontrol diri perlu dihadirkan pada diri 

penggemar NCT karena merupakan respon konsisten untuk menentukan bagaimana 

mereka membeli suatu produk.   

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian setelah melakukan observasi dan analisa, peneliti dapat 

memberikan masukan atau saran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan bagi lembaga atau instansi maupun organisasi yang terlibat. 

1. Bagi penggemar NCT diharapkan dapat mempertimbangkan keputusan dalam 

membeli sesuatu dan lebih peduli terhadap kebutuhan diri sendiri di masa depan.  
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2. Diharapkan juga agar dapat menentukan lingkup pergaulan atau teman sebaya yang 

bisa membawa dampak baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan bersama.  

3. Setiap orangtua perlu melakukan tindakan parenting yang mengontrol dan 

mengawasi pergaulan anak maupun kegiatan yang dilakukan sang anak. Perlu adanya 

penyuluhan bagi para orangtua untuk dapat memberikan motivasi serta dukungan 

pada anak lebih baik lagi di berbagai bidang seperti pendidikan, keterampilan atau 

hobi. 

4. Bagi peneliti sebaiknya mencari referensi yang lebih relevan dengan penelitian agar 

mendapat gambaran sebelum penelitian dan dapat memahami permasalahan yang 

diteliti 

5. Bagi peneliti sebaiknya lebih meningkatkan ketekunan dan ketelitian dalam mencari 

atau melengkapi data melalui penelitian, dan selalu disiplin dalam tenggat waktu 

pengumpulan penelitian. 

 


