
 

 

BAB VI 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan, bahwa hipotesis 

yang diajukan diterima. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap 

schadenfreude di sosial media, perempuan lebih intens mengekspresikan 

schadenfreude dibandingkan dengan laki-laki. Ada perbedaan jenjang pendidikan 

terhadap schadenfreude di sosial media, jenjang pendidikan dasar lebih intens 

dalam mengekspresikan schadenfreude dibandingkan dengan jenjang  

pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Hal tersebut terlihat dari 

hasil uji two way anova, dimana nilai sig. yang diperoleh sebesar 0.029 (p<0.05) 

pada jenis kelamin, dan nilai sig. yang diperoleh pada jenjang pendidikan  

sebesar 0.001 (p<0.05). 

 
 

6.2 Saran 
 

Saran yang diajukan berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan 

yang telah dilakukan sebagai berikut: 

1. Bagi partisipan 
 

Partisipan diharapkan dapat meningkat rasa empati kepada sesama 

manusia terutama ketika seseorang dalam masalah ataupun malapetaka. Sudah 

sepantas sebagai manusia memiliki rasa ingin menolong dan bersedih ketika 

melihat seseorang dalam masalah, tidak malah menunjukan rasa senang dan 

puas ketika melihat kemalangan orang lain. Dalam bersosial media partisipan 

juga diharapkan untuk mempergunakakannya dengan lebih bijak dan dapat 

menseleksi apa saja yang perlu untuk disebar luaskan dan apa-apa saja yang 
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hanya dapat diketahui oleh diri sendiri. Perilaku bullying dan intimidasi di sosial 

media juga harus dikurangi untuk menjaga perasaan dan mental seseorang dan 

lebih berusaha untuk dapat menahan jari jemari agar tidak membagikan sesuatu 

yang memicu kesedihan, kecurigaan, kesengsaraan, ketidaknyamanan, dan hal- 

hal yang bersifat provokatif. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 
 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor lainnya 

dari schadenfreude, seperti faktor internal dan faktor eksternal apa saja yang 

benar-benar memengaruhi seseorang dalam mengekspresikan schadenfreude. 

Akan lebih baik lagi jika schadenfreude dapat digali lebih personal, untuk 

mengetahui hasil yang maksimal dan lebih khusus serta mendapatkan hasil yang 

lebih akurat. Dalam artian lebih mengembangkan kedalam penelitian kualitatif, 

karena di Indonesia sendiri penelitian mengenai schadenfreude ini masih sangat 

minim, sedangkan perilaku schadenfreude ini sangat dekat dalam kehidupan 

sehari-hari dan sering kali muncul tanpa disadari sebagai sebuah refleks. 


