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Abstract.
This instrumental-qualitative study is grounded by the fact that idolization is supposed not to 
appear in young adult (Raviv et al., 1990; McCutcheon, 2002). Facts that have been collected from 
various mass media, shows that idolization, which is  consist of modeling and worship, still 
appears in young adult individual. Some past researches show connection between idol worship 
with intimate relationship. Therefore, this study tries to describe idol worship behavior in young 
adult and explain its connection with mate selection in intimate relationship. The purpose of this 
study is reached by semi-structured interview to four participants. All of them are females, age 
between 21-22 years old. Interview was done for average three-times to each participants and the 
result was coded and analyzed using thematic analysis. Result shows that description about pop 
idol worship for each participant is described in reason liking particular pop idol and celebrity 
worship level or involvement with celebrity (Maltby et al., 2005). Also, the connection between 
pop idol worship and intimate relationship is located in ideal partner criteria and relationship 
priority for the participants. This research also found that higher worship level shows some kind 
of sacrifice from fans to favorite pop idol.
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Abstrak

Studi kualitatif instrumental ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pengidolaan yang 

seharusnya sudah tidak muncul di dewasa awal (Raviv dkk., 1990; McCutcheon, 2002). Fakta 

yang terkumpul dari berbagai laporan media massa, menunjukkan bahwa perilaku 

pengidolaan, yang terdiri dari modeling dan pemujaan, masih muncul pada individu dewasa 

awal. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan kecenderungan keterkaitan antara 

pemujaan terhadap idola dengan intimate relationship. Sehingga penelitian ini berusaha 

menggambarkan perilaku pemujaan pada individu dewasa awal dan menjelaskan keterkaitan 

antara perilaku tersebut dengan pemilihan pasangan intimate relationship T u j u a n  

penelitian ini dicapai dengan melakukan wawancara semi-terstruktur terhadap empat 

partisipan. Semuanya wanita dengan rentang usia antara 21-22 tahun. Wawancara dilakukan 
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wawancara dikoding dan dianalisa menggunakan metode analisa tematik. Hasilnya, deskripsi 

pemujaan terhadap idola pop tiap partisipan digambarkan melalui alasan menyukai idola pop 

tertentu dan tingkatan pemujaan terhadap selebriti atau celebrity involvement (Maltby dkk., 

2005). Serta, keterkaitan antara pemujaan terhadap idola pop dengan intimate relationship 

dari keempat partisipan terletak pada kriteria pasangan ideal dan prioritas hubungan pada saat 

ini. Penelitian ini juga menemukan pada tingkat pemujaan yang lebih tinggi muncul suatu 

bentuk pengorbanan dari fans untuk idola pop yang disukai

Kata Kunci: pengidolaan, pemujaan terhadap selebriti, hubungan intim, idola pop

PENDAHULUAN berusia 26 tahun yang mengidolakan sosok idola 
Menurut model perkembangan Erikson 

pop yang memiliki image imut, lebih memilih 
(Santrock, 2002), dewasa awal memasuki tahap 

menyukai sosok idola karena sosok idola tersebut i n t i m a c y  v s  i s o l a t i o n  d i m a n a  t u g a s  
merupakan gambaran istri dan ibu ideal yang tidak perkembangannya adalah untuk membentuk 

intimate relationship dengan orang lain. akan berkhianat. Terlebih lagi idola pop adalah 
Settersten, Jr. (2007) juga menyatakan bahwa salah selebriti yang ditampilkan sebagai gambaran 
satu tugas pokok bagi individu dewasa awal adalah 

sosok pasangan ideal (Aoyagi, 1999). 
membentuk hubungan personal yang intim 

Oleh karena itu maka pertanyaan ( i n t i m a te  p e rs o n a l  re l a t i o n s h i p )  yang  
penelitian ini adalah bagaimanakah pemujaan d i k a ra k te r i s t i k k a n  o l e h  ke p e rc aya a n ,  

keterbukaan, kedekatan, komitmen, dan terhadap idola pop dijadikan sebagai dasar 
kepedulian. intimate relationship bagi seorang dewasa awal? 

Namun ternyata, individu dewasa awal Pertanyaan ini dikembangkan lagi menjadi 
masih melakukan pemujaan terhadap sosok pertanyaan yang lebih spesifik, yaitu: bagaimana 
selebriti tertentu. Realita tersebut tidak sesuai perilaku pemujaan terhadap idola pop pada 
dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa individu dewasa awal? Bagaimana kaitan antara 
intensitas pengidolaan semakin menurun seiring tingkat pemujaan dengan keputusan untuk 
dengan bertambahnya usia (Raviv dkk., 1996; memilih pasangan (intimate relationship) pada 
McCutcheon, 2002). Pengidolaan terhadap individu dewasa awal?
selebriti terdiri dari dua dimensi yaitu pemujaan 

dan modeling. Pemujaan terhadap Selebriti

Semakin tinggi tingkat pemujaan Pemujaan (worship), menurut Raviv (1996) adalah 

seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat salah satu dimensi pengidolaan selain modeling. 

keterlibatan dengan sosok yang diidolakan Pemujaan merupakan bentuk kekaguman dengan 

(celebrity involvement) sehingga tingkatan ini intensitas yang tidak biasa dan penghormatan 

sering juga disebut sebagai tingkatan pemujaan terhadap idola. Semakin tinggi tingkat pemujaan 

terhadap selebriti. Menurut tingkatan ini, semakin seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat 

seseorang memuja atau terlibat dengan sosok keterlibatannya dengan sosok idola (Celebrity 

selebriti tertentu maka semakin besar pula Involvement). Keterlibatan dengan selebriti oleh 

keintiman (intimacy) yang diimajinasikan Maltby dkk. (2005) dibagi menjadi tiga aspek yang 

terhadap sosok selebriti yang diidolakan (Maltby bisa digambarkan sebagai suatu tingkatan. 

dkk., 2005; McCutcheon dkk., 2002). Seorang pria Pertama, entertainment-social value yang berisi 
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motivasi yang mendasari pencarian aktif fans mendefinisikan intimate relationship sebagai 

terhadap selebriti. Hal ini biasanya dikaitkan hubungan dekat yang di dalamnya terdapat gairah 

dengan penggunaan media sebagai sarana untuk seksual yang diekspresikan dan dibagi bersama 

mencari informasi mengenai selebriti idola. (shared).

Umumnya, alasan remaja mencari informasi 

Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange)mengenai selebriti idola adalah karena dua alasan, 

Teori pertukaran sosial lebih menekankan yaitu untuk conform terhadap norma sosial, dan 

pada masa kini dimana inti utamanya adalah 'kabur' dari realita (fantasy-escape from reality). 

bagaimana individu mengambil keputusan untuk Kedua, intense-personal feeling. Aspek ini 

masuk atau tetap berada dalam hubungan yang merefleksikan perasaaan intensif dan kompulsif 

sekarang. Hubungan intim dapat terjalin jika terhadap selebriti, hampir sama dengan tendensi 

kedua belah pihak mendapatkan banyak obsesif pada fans. Hal ini menyebabkan remaja 

keuntungan, ongkos yang sedikit, dan hasil yang kemudian menjadi memiliki kebutuhan untuk 

lebih besar daripada level perbandingan (yang mengetahui apapun tentang selebriti tersebut, 

didasarkan pada hasi l  hubungan yang mulai dari berita terbaru hingga informasi 

sebelumnya) masing-masing individu. Thibaut mengenai pribadi selebriti. Seiring dengan 

dan Kelley (1959) memformulasikan hal tersebut meningkatnya intensitas keterlibatan dengan 

dalam sebuah rumus sebagai berikut:selebriti, fans mulai melihat selebriti orang yang 

dianggap dekat dan mengembangkan hubungan 

OUTCOME = REWARD-COSTparasosial dengan selebriti tersebut. Hubungan 
Reward (keuntungan) adalah segala hal parasosial adalah hubungan yang diimajinasikan 

atau cara sehingga hubungan intim dapat 
antara fans dengan sosok yang diidolakan yang 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pasangan 
bersifat satu arah, dari fans kepada idola. dan pengorbanan adalah konsekuensi yang 

Yang terakhir dan yang paling ekstrim didapatkan dengan berada dalam hubungan yang 
menghalangi seseorang untuk memenuhi adalah borderline-pathological tendency yang 
kebutuhan atau hasrat/keinginan. Besarnya merupakan tingkatan paling parah dari hubungan 
reward atau cost pada pengambilan keputusan 

p a ra s o s i a l  d e n g a n  s e l e b r i t i .  H a l  i n i  
dalam intimate relationship sepenuhnya 

dimanifestasikan dalam sikap seperti, kesediaan bergantung pada persepsi seseorang mengenai 
untuk melakukan apapun demi selebriti tersebut kemungkinan keuntungan yang akan didapat dan 

kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan. meskipun hal tersebut melanggar hukum. Fans 

yang seperti ini tampak memiliki pemikiran yang 
Idola Pop

tidak terkontrol dan menjadi irasional. Tingkatan 
Aoyagi (1999) dalam penelitiannya 

tersebut menunjukkan bahwa semakin seseorang mendefinisikan idola pop sebagai figur yang 
memuja dan terlibat dengan sosok selebriti dipromosikan melalui media (media-promoted 

personalities) yang pekerjaannya adalah tertentu, maka hubungan parasosial atau intimate 
menyanyi, menari, dan berakting di teater atau relationship semu (karena hanya bersifat satu 
panggung, muncul di acara televisi, dan berpose di 

arah) yang terjalin antara fans dengan idola 
majalah atau iklan. Idola pop muncul di berbagai 

semakin kuat. media, seperti majalah, poster, billboard, CD, 
iklan, drama TV, film, dan pertunjukan teater. 

Intimate Relationship Informasi detil seperti tempat dan tanggal lahir, 
golongan darah, hobi, dan pemikiran idola juga B r a d b u r y  d a n  K a r n e y  ( 2 0 1 1 )  
dapat ditemukan dalam majalah-majalah populer 
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golongan darah, hobi, dan pemikiran idola juga di media massa berlangsung sampai tiga hari dan 
dapat ditemukan dalam majalah-majalah populer memecahkan rekor sebagai konser terlama di 
mengenai idola. Indonesia karena banyaknya fans Indonesia yang 

Fans dari idola pop tidak terbatas pada berminat untuk menonton konser idola pop asal 
kalangan remaja saja. Tidak sedikit fans idola pop Korea tersebut (Naibaho, “Konser Super”, 2012). 
yang berasal dari berbagai latar belakang dan Bagi fans yang idola pop favoritnya tidak 
generasi. Umumnya banyak pria dewasa yang mengadakan konser di Indonesia, fans-fans 
menyukai idola pop wanita yang memiliki image tersebut rela pergi ke luar negeri seperti ke 
imut karena dari situlah didapatkan gambaran Singapura untuk menonton konser idola pop yang 
wanita ideal yang diharapkan: seorang gadis muda disukai. Seperti yang dilakukan 300 orang fans 
yang manis yang akan menjadi istri dan ibu yang grup idola pop SNSD yang pergi menonton konser 
baik. Hal ini mungkin saja terjadi karena idola pop di Singapura pada 9 Desember 2011 lalu (Steviani, 
adalah selebriti yang ditampilkan sebagai “SONE Indonesia”, 2011) 
gambaran sosok pasangan ideal (Aoyagi, 1999). Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 

empat orang dengan rentang usia antara 21 sampai 
22 tahun. Semua partisipan adalah wanita, dan METODE PENELITIAN
mahasiswa.  Data dikumpulkan dengan Penelitian ini merupakan studi kasus 
menggunakan metode wawancara dan catatan instrumental dengan tipe penelitian kualitatif. 
lapangan berupa catatan pada saat wawancara Penelitian ini dilakukan dilakukan di Indonesia, 
dilakukan serta timeline twitter partisipan. Data salah satu negara yang terkena demam Korean 
dianalisa menggunakan teknik analisa tematik.  Wave. Musik Indonesia, yang umumnya 

didominasi oleh solois dan band, sekarang mulai 
HASIL DAN PEMBAHASANdiwarnai oleh kemunculan boyband dan girlband 

dengan konsep hampir mirip idola pop. Hampir 
mirip, karena grup-grup tersebut tidak secara Pemujaan terhadap Idola Pop pada Individu 
langsung menyatakan diri sebagai idola pop Dewasa Awal
namun grup-grup tersebut tidak hanya sekedar Deskripsi  (gambaran)  pemujaan 
bernyanyi di atas panggung dan muncul di iklan terhadap idola pop yang dilakukan oleh individu 
dan drama televisi seperti halnya idola pop pada dewasa awal tercakup dalam alasan menyukai 
umumnya. idola pop dan tiga tema dalam tingkat pemujaan. 

Popularitas idola pop asal Korea tersebut Tema-tema tersebut adalah: informasi tentang 
menyebabkan tidak sedikit idola pop yang idola, konsumsi hal yang berhubungan dengan 
melakukan konser di Indonesia. Fans pun tidak idola, dan yang terakhir adalah hubungan 
kalah antusias dalam menyikapi konser yang parasosial. dapat dilihat dalam tabel sebagai 
diadakan tersebut. Misalnya saja konser grup idola berikut: 
pop Super Junior yang sempat heboh diberitakan 

Tabel 1 Tabel Ringkasan Hasil Penelitian: Pemujaan terhadap Idola Pop

 

Tema/Partisipan

 

Partisipan 1

 

Partisipan2

 

Partisipan 3

 

Partisipan 4

 

Alasan menyukai idola pop

 
Awalnya menyukai suara 
idola pop. Setelah 
mencari-cari informasi 
mengenai idola pop, 
semakin menyukai karena 
pribadinya yang lucu 

Awalnya menyukai idola 
pop karena tampan, 
ramah dan memiliki 
banyak fans. Setelah 
semakin ‘mengenal’ 
sosok idola pop, ada 
karakteristik pribadi dari 
idola yang disukai

 

Suka karena lucu dan 
terlihat berusaha serta 
berjuang di dunia artis

 
Suka karena tampak cantik 
ketika melakukan cross-
dressing serta pribadinya 
yang jahil dan manja

 

Informasi mengenai idola

 

Mencari informasi terbaru 
hingga detil pribadi idola 
pop

 

Mencari informasi 
terbaru hingga informasi 
mengenai kehidupan 
pribadi idola pop yang 
disukai

 

Pencarian informasi 
terbaru: sekadarnya saja

 

Pencarian informasi 
terbaru: jika kebetulan 
menemukan

 Konsumsi hal yang 
berhubungan dengan idola

 

Video, lagu,foto, dan 
barang yang berhubungan 
dengan idola (album, dan 
kaos-kaos). Tujuan: 
kesenangan

 

Video, foto, drama, 
iklan, dan lagu. 

 

Tujuan: mengenal idola 
pop lebih jauh

 

Video dan foto. Tujuan: 
kesenangan

 

Video klip dan penampilan 
di TV (live performance). 
Tujuan: kesenangan

 

Hubungan parasosial

 

Idola:

 

orang yang disukai. 
Memunculkan respon 
emosi ketika ada hal yang 
terjadi pada idola.

 

Idola: orang yang 
disukai. Hubungan ini 
tidak hanya terbatas 
pada cerita fiksi yang 
dibuat (fanfiction), tapi 
juga pada dunia nyata.

 

Idola: adik sendiri

 

Tidak ada hubungan 
parasosial
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Kesimpulan yang ditarik dari penggolongan tema- Tingkat Pemujaan terhadap Idola Pop dan 
tema tersebut adalah bahwa hanya partisipan Pemilihan Pasangan Intimate Relationship
keempat yang berada pada tingkat pemujaan Ringkasan mengenai hasil tiap partisipan 
entertainment-social value terhadap idola pop mengenai pemujaan terhadap idola pop dan 
yang disukai, sedangkan ketiga partisipan lainnya pemilihan pasangan intimate relationship, adalah 
berada pada tingkat pemujaan intense-personal sebagai berikut:
feeling. 

Tabel 2 Tabel Ringkasan Hasil Penelitian: T ingkat Pemujaan dan Intimate Relationship  
Tema/Partisipan Partisipan 1 Partisipan2  Partisipan 3  Partisipan 4  

Tingkat pemujaan
 

Intense-personal feeling
 

Entertainment-social value
 Hubungan saat ini

 
Tidak ada pasangan

 Kriteria/tipe pasangan ideal

 
Tidak ada

 
Ada

 
Idola dan pasangan ideal

 

Idola pop yang disukai 
adalah pasangan ideal

 

Idola pop yang disukai 
merupakan representasi 
pasangan ideal

 

Idola  merupakan representasi pasangan ideal (idola 
bukan idol pop)

 

Prioritas hubungan saat ini

 

Memilih seperti sekarang, 
menyukai idola pop, 
menganggap memiliki 
pasangan cukup 
merepotkan

 

Memilih tidak memiliki 
pasangan dulu. Tapi jika 
suatu saat memiliki 
pasangan, akan 
menerima apalagi jika 
mirip idola pop yang 
disukai

 

Menganggap punya 
pasangan saat ini tidak 
terlalu penting. Lebih 
memilih memiliki idola 
daripada pacar 
(pasangan)

 

Menikmati kesendirian saat 
ini. Lebih memilih memiliki 
pasangan karena adanya 
tekanan dari keluarga untuk 
segera memiliki pasangan.

 

 
 

Jika apa yang diungkapkan ketiga dengan penelitian sebelumnya mengenai 

partisipan pada tingkatan intense-personal feeling pengidolaan terhadap selebriti. Penelitian 

(idola pop yang disukai merupakan representasi sebelumnya menunjukkan bahwa selebriti yang 

dari tipe ideal) dijelaskan melalui teori pertukaran diidolakan dijadikan sebagai sarana untuk 

sosial, maka yang menjadi outcome adalah mengenal hubungan yang sifatnya romantis 

keputusan untuk menyukai sosok yang (Karniol, 2001; Engle & Kasser, 2005). Hasil yang 

diidolakan. Hubungan (parasosial) yang terjalin didapat berbeda karena konteks yang digunakan 

dengan orang yang merupakan tipe ideal menjadi berbeda. Penelitian ini menggunakan konteks 

reward dengan biaya (cost) lebih rendah yaitu dewasa awal, berbeda dengan kedua penelitian 

kecilnya kemungkinan mengalami penolakan. Hal sebelumnya yang menggunakan konteks remaja. 

ini dapat juga dijelaskan menggunakan teori cinta Remaja tentu saja berbeda dengan dewasa awal. 

tak berbalas (unrequited love), dimana reward yang Erikson (Santrock, 2002) menyatakan bahwa 

didapatkan dari hubungan ini antara lain: individu yang berada pada tahap remaja mulai 

kepercayaan bahwa orang yang disukai adalah melakukan eksplorasi terhadap hubungan yang 

orang yang sangat diinginkan, adanya kepercayaan sifatnya romantis (Santrock, 2002), sehingga idola 

atau pengharapan bahwa perasaan suka tersebut dijadikan model pasangan yang diinginkan. 

akan berbalas suatu hari, dan yang terakhir adalah Berbeda dengan dewasa awal yang identitasnya 

bahwa hanya dengan merasakan cinta atau suka sudah terbentuk dengan baik sehingga pilihan-

terhadap seseorang saja sudah merupakan reward pilihan dan pandangan mengenai intimate 

yang cukup besar yang dapat melampaui biaya relationship telah terbentuk dengan baik, 

(cost) dari perasaan tidak mungkin mendapatkan termasuk mengenai kriteria pasangan yang 

orang yang disukai (Bradbury & Karney, 2010). diidealkan. 

Hasil ketiga partisipan juga tidak sesuai Hasil yang berbeda tampak pada 
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partisipan satu. Partisipan satu, yang awalnya jumlah pembelian barang atau yang lainnya. 
tidak memiliki kriteria khusus dalam memilih Dari empat partisipan, tiga partisipan 
pasangan ideal, menyatakan adanya keinginan yang berada pada tingkat pemujaan intense-
untuk memiliki pasangan yang mirip dengan personal feeling menyatakan setidaknya ada satu 
sosok idola pop yang disukai. Ini menunjukkan bentuk pengorbanan yang dilakukan demi idola. 
bahwa idola pop mungkin dapat menjadi sosok Umumnya pengorbanan yang dilakukan adalah 
pasangan ideal bagi individu yang belum memiliki untuk mendapatkan hal yang berhubungan 
bayangan atau kriteria pasangan ideal. Hal ini jika dengan idola pop yang disukai seperti 
dijelaskan menggunakan teori pertukaran sosial mendapatkan video dengan kualitas terbaik, atau 
dalam hubungan intim, yang dianggap sebagai menyisihkan uang untuk membeli barang seperti 
reward adalah tercapainya keinginan untuk CD album. Berbeda dengan partisipan keempat 
memiliki hubungan dengan seseorang yang yang berada pada tingkat pengidolaan 
memiliki kualitas seperti idola yang selama ini entertainment-social value dimana partisipan 
hanya menjadi angan-angan saja dengan cost yang tidak menunjukkan pengorbanan atau usaha yang 
lebih rendah yaitu dapat dijangkau lebih mudah membuat fans merelakan sesuatu demi 
dibandingkan sosok idola. mendapatkan hal yang berhubungan dengan 

Keputusan ketiga partisipan untuk lebih sosok yang diidolakan. Sayangnya, sangat sulit 
memilih idola pop yang disukai dipengaruhi oleh mendapatkan partisipan yang berada dalam 
reward yang didapat dari hubungan parasosial tingkat pemujaan borderline-pathological 
(unrequited love) dengan idola pop yang disukai. tendency ,  sehingga penulis tidak dapat 
Reward ini dianggap penting dan melebihi cost, memutuskan batas pengorbanan seperti apa yang 
yaitu resiko ditolak oleh seseorang yang disukai. bisa digolongkan pada tingkatan yang mengarah 
Terlebih lagi, partisipan juga menekankan ke patologis tersebut
keuntungan dari tidak memiliki pasangan dengan 
fokus pada pendidikan dan karir serta kebahagiaan Keterbatasan Penelitian
yang tidak hanya didapat dengan memiliki Pertama, penggunaan metode kualitatif 
pasangan. Berbeda dengan partisipan empat yang yang menyebabkan hasil dari penelitian ini tidak 
memiliki cost yang lebih besar karena adanya 

dapat digeneralisasikan dalam populasi yang lebih tekanan dari keluarga untuk segera memiliki 
luas. Selain itu metode ini tidak mungkin pasangan. Meskipun partisipan empat memilih 

untuk tidak memiliki pasangan saat ini, namun menggunakan partisipan atau subyek dengan 
partisipan empat masih menempatkan kebutuhan jumlah yang besar, sehingga variasi-variasi dalam 
untuk memiliki pasangan sebagai salah satu tingkat pemujaan tidak dapat dideskripsikan 
prioritas utama dibandingkan dengan partisipan 

secara keseluruhan. Waktu yang terbatas juga lain yang lebih memilih sosok idola pop yang 
tidak memungkinkan penulis menggali data disukai.
secara komprehensif dari keempat partisipan.

Implikasi Teoritis Kedua dari segi teori yang digunakan, 
Implikasi penelitian ini terhadap teori tidak banyak teori dan penelitian sebelumnya 

celebrity involvement (Maltby dkk., 2005) adalah 
mengenai pengidolaan atau pemujaan terhadap dengan munculnya tema baru yaitu pengorbanan. 
idola pop. Sehingga kurang dapat memberikan Pengorbanan yang dimaksud adalah pengorbanan 

yang dilakukan oleh fans untuk idola dimana fans pembahasan dari berbagai sudut pandang. Ketiga, 
rela mengeluarkan uang atau mengorbankan peneliti yang kurang terampil menggunakan 
waktu atau tenaga demi bertemu dengan idola pop teknik pengambilan data, seperti wawancara, 
atau mendapatkan hal-hal yang berhubungan 

menyebabkan data yang didapatkan menjadi dengan idola. Pengorbanan yang dimaksud tidak 
kurang kaya dan deskripsi mengenai perilaku terpaku pada standar khusus seperti jumlah 

kepemilikan hal yang berhubungan dengan idola, pemujaan terhadap idola pop pada dewasa awal 
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menjadi kurang tergambarkan dengan baik.  idola pop yang disukai hanya dijadikan sebagai 

sumber kesenangan saja, sosok idola (bukan 
SIMPULAN DAN SARAN idola pop) yang disukai merupakan representasi 

Dari proses pengambilan data dan analisis sosok pasangan yang diidealkan. Paritisipan ini 
yang dilakukan terhadap empat partisipan juga sebelumnya sudah memiliki sosok 
dalam penelitian ini, diambil kesimpulan antara pasangan yang diidealkan. Namun berbeda 
lain: dengan partisipan lain, partisipan lebih memilih 

Alasan awal partisipan menyukai idola untuk memiliki pasangan dibandingkan 
pop adalah talenta dan atau fitur fisik idola yang mengidolakan sosok selebriti tertentu terlebih 
disukai, ketika partisipan mulai mengenal idola lagi karena adanya tekanan dari keluarga untuk 
pop yang disukai maka alasan menyukai idola segera memiliki pasangan. Sehingga keterkaitan 
pop semakin mengarah ke kualitas pribadi idola antara pemujaan terhadap idola pop dengan 
pop. Deskripsi lain mengenai pemujaan intimate relationship terletak pada kriteria 
par t i s ipan te rhadap ido la pop juga pasangan ideal dan prioritas hubungan pada 
tergambarkan melalui tema-tema mengenai saat ini bagi keempat partisipan. Kesimpulan 
tingkat pemujaan terhadap selebriti. yang terakhir adalah munculnya tema baru 

Mengenai keterkaitan antara pemujaan dalam pengklasifikasian tingkat pemujaan 
terhadap idola pop dengan intimate relationship (teori celebrity involvement) yang dikemukakan 
keempat partisipan. Partisipan yang berada oleh Maltby dkk. (2005), yaitu pengorbanan.
pada tingkatan intense-personal feeling atau Penelitian ini menemukan beberapa hal 
memiliki hubungan yang diimajinasikan menarik mengenai tingkat pengidolaan, serta 
dengan sosok idola pop yang disukai, dua tema baru yaitu pengorbanan. Selain itu, 
diantaranya menyatakan bahwa idola (satu muncul juga istilah fanfiction (cerita fiksi yang 
idola pop dan satu lagi aktor) yang disukai dibuat oleh fans dimana tokoh dalam cerita 
merupakan representasi sosok pasangan yang diambil dari buku, film, kartun, atau idola pop. 
diidealkan. Kedua partisipan tersebut, Kadang disingkat dengan fanfic) dan sedikit 
sebelumnya telah memiliki kriteria atau disinggung peranannya dalam membentuk 
bayangan mengenai sosok pasangan ideal. hubungan parasosial dengan idola yang 
Sedangkan satu partisipan lainnya yang disukai. Oleh karena itu sangat diharapkan 
sebelumnya tidak memiliki kriteria pasangan adanya penelitian-penelitian lain untuk 
ideal, memilih idola pop yang disukai sebagai melengkapi hasil penelitian yang sudah ada 
sosok pasangan ideal. Ketiga partisipan ini lebih ini. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi 
memilih menyukai idola pop dibandingkan kajian mengenai pengidolaan, pemujaan 
memiliki pasangan. terhadap selebriti, hubungan intim, dewasa 

Sedangkan partisipan yang berada pada awal, dan psikologi sosial tentunya.
tingkatan entertainment-social value dimana 
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