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BAB VII 

PENUTUP 

7.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait penandatangan GSOMIA, 

penulis menyimpulkan bahwa prospect theory dapat menjawab rumusan masalah 

terkait mengapa Park Geun Hye menyetujui kesepakatan GSOMIA dengan 

Jepang tahun 2016. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Park Geun 

Hye menandatangani GSOMIA dikarenakan beliau berada dalam domain of losses 

pada saat penadantanganan GSOMIA berlangsung. Hingga akhirnya dari variasi 

piihan yang memungkinkan, beliau memilih untuk menyetujui penandatanganan 

GSOMIA yang notabene terjadi di tengah skandal politik yang menimpa dirinya 

dengan kondisi rezim yang sudah rendah otoritasnya, dikarenakan gambaran 

prospek hasil yang diterima sepadan dengan resiko yang akan diterimanya.  

 Prospect theory menjelaskan hubungan antara domain dengan resiko. Jika 

seseorang berada dalam domain baik, maka pilihan yang diambil akan cenderung 

untuk menghindari resiko. Sementara itu, jika berada dalam domain merugikan, 

pihihan yang diambil akan cenderung pada yang memiliki resiko besar. Dengan 

menggunakan prospect theory, hasil analisis penulis mengungkapkan bahwa 

berdasarkan reference point Park Geun Hye, beliau berada dalam domain yang 

merugikan dilihat dari lima indikator; kondisi ekonomi, dukungan publik, 

dukungan kongres, pemberitaan media, dan opini internasional dari sisi Korea 

Utara dan China. Hanya indikator opini internasional dari sisi Amerika Serikat 
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dan Jepang yang berada pada keadaan positif terkait penandatanganan GSOMIA. 

Sementara penulis tidak dapat menentukan domain dari konten pidato. Sedangkan 

pada variabel resiko, Park Geun Hye memilih untuk melanjutkan 

penandatanganan GSOMIA, dimana pilihan tersebut merupakan pilihan yang 

memiliki variabel hasil dan resiko yang paling besar dari pilihan lain. Dengan kata 

lain, hasil penelitian penulis memiliki kesesuaian dengan apa yang diutarakan 

Rose McDrmott dalam prospect theory.  

7.2. Rekomendasi Penelitian 

 Bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian menggunakan 

prospect theory, saran dari penulis adalah untuk memahami terlebih dahulu 

masing-masing variabel dan poin penting seperti reference point. Hal yang 

menjadi menarik dari teori ini adalah bahwa ada banyak sekali indikator yang 

perlu dicermati dengan level of analysis yang berbeda-beda. Sehingga penggunaan 

teori ini cukup menguras pikiran agar dapat mengelaborasi masing-masing 

indikator untuk dapat menentukan variabel yang diteliti. Jika kesulitan untuk 

melihat gambaran penggunaan prospect theory, Rose McDermott dalam bukunya 

memberikan beberapa contoh kasus yang berbeda-beda. Kemudian, dikarenakan 

penggunaan prospect theory ini membutuhkan banyak sekali data dan sumber, 

maka pastikan terlebih dahulu apakah obyek dan fenomena yang diteliti memiliki 

data dan sumber yang cukup untuk menjadi referensi dari peneliti agar tidak 

kesulitan untuk mengerjakan penelitian.  


