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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

 Fakultas Ilmu sosial merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas 

Negeri Medan, yang memiliki mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di 

Indonesia khususnya daerah Sumatera Utara. Mahasiswa memiliki uang bulanan 

yang berbeda-beda, maka gaya hidup konsumtif tiap mahasiswa juga berbeda-

beda.  

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Munculnya gaya hidup konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ilmu 

Sosial berhubungan dengan berbagai faktor. Faktor tersebut adalah 

sebagai beriku; 

 Keadaan atau pendapatan orang tua 

 Kepribadian (perilaku) 

 Keinginan untuk mengikuti trend atau mode terbaru 

 Pergaulan dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. 

2. Perilaku mahasiswa/I dalam terhadap fashion ataupun pakaian tidak 

hanya karena kualitas, harga, tapi juga karena warnanya yang menarik 

dan pada saat momen-momen tertentu. Alasan utama yang peneliti 

amati yang menjadikan mereka konsumtif adalah mereka akan selalu 
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membeli barang-barang yang mereka inginkan, bukan yang dibutuhkan 

hanya untuk mengurusi masalah penampilan mereka. Tidak banyak 

dari mereka untuk meluangkan waktunya untuk melihat dan membeli 

pakaian yang mereka inginkan. 

3. Perilaku mahasiswa/I terhadap alat-alat elektronik bukan karena 

handphone mereka sudah tidak dapat digunakan lagi, tapi 

kecenderungan membeli atau mengonsumsi barang-barang elektronik 

ini atas dasar kemajuan dan karena kecanggihan teknologi atau 

aplikasi-aplikasi yang di dalamnya sangat menarik perhatian 

mahasiswa/i. 

4. Gaya hidup konsumtif memiliki banyak pengaruh yang membawa 

perubahan pada mahasiswa, baik perubahan penampilan dan perilaku, 

perubahan pada penampilan tersebut adalah sebagai berikut; 

 Penampilan mahasiswa semakin rapi 

 Mahasiswa lebih percaya diri 

 Mahasiswa akan lebih mengenal dunia fashion dan mengikuti 

gaya yang ada sesuai dengan perkembangan zaman 

 Mahasiswa tidak ketinggalan akan hal-hal baru yang ada 

disekitar yang berhubungan dengan fashion 

Selain perubahan pada penampilan ada juga perubahan perilaku dari pola 

hidup dan perilaku konsumtif. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut; 
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 Mahasiswa lebih sering menghabiskan waktu untuk 

menggunakan gadget, smartphone dan sejenisnya setiap 

harinya. 

 Kurang berineraksi langsung dengan yang lainnya, karena 

kebanyakan lewat online 

 

4.2 Saran 

1. Mahasiswa sebaiknya harus mampu menahan diri dalam mengonsumsi 

barang-barang yang sedang trendy dan diminati banyak orang 

2. Jangan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu teman-teman agar tidak terlibat 

dalam pola konsumtif yan berlebihan 

3. Sebaiknya pertimbangkan dulu sebelum membeli sesuatu yang diinginkan. 

4. Utamakan kebutuhan daripada keinginan 

5. Jangan mudah tergoda oleh pampangan iklan disekitar. 

 

 

 


