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PENUTUP 

A.Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diperoleh 

beberapa kesimpulan pada penelitian ini yaitu: 

1. Adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara intensitas menggunakan media 

sosial instagram dengan perilaku konsumif. Artinya, semakin tinggi intensitas 

menggunakan media sosial instagram maka semakin tinggi perilaku konsumtif pada 

remaja, dan sebaliknya semakin rendah intensitas menggunakan media sosial instagram 

maka semakin rendah perilaku konsumtif pada remaja. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumtif tergolong tinggi, karena 

mahasiswa psikologi UMS angkatan 2017 suka membeli barang-barang yang sedang 

populer agar dapat meningkatkan kepercayaan dirinya di dalam suatu lingkungan. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas menggunakan media sosial instagram 

tergolong tinggi, karena mahasiswa psikologi UMS angkatan 2017 sangat aktif dalam 

menggunakan media sosial instagram karena terdapat berbagai fitur yang menarik untuk 

digunakan. 

4. Sumbangan efektif intensitas menggunakan media sosial instagram dengan perilaku 

konsumtif 28,3% yang berarti masih terdapat 71,7% faktor-faktor lainnya selain intensitas 

menggunakan media sosial yang dapat mempengaruhi perilaku konsumtif diantaranya 

adalah : motivasi, proses belajar, harga diri, faktor keluarga, teman sebaya, budaya, dan 

kelas sosial. 

B. Saran-Saran 

1. Bagi Dekan 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

mahasiswa mengenai perilaku konsumtif dan memberikan beberapa kegiatan yang dapat 

membuat mahasiswanya menghindari perilaku konsumtif, misalnya adalah dengan 

mengadakan kegiatan yang dapat bermanfaat untuk orang lain yaitu mengumpulkan dana 

untuk orang yang lebih membutuhkan atau yang sedang terkena musibah maupun bencana 

alam. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut mampu menumbuhkan rasa 

simpati dari mahasiswa dan mampu mengurangi perilaku konsumtif. 

2. Bagi mahasiswa 

 Bagi mahasiswa diharapkan dapat mengurangi perilaku konsumtif, selalu bersyukur 

dengan apa yang telah dimiliki, membeli barang sesuai dengan kebutuhannya dan tidak 

berlebihan, mahasiswa boleh mengikuti arus globalisasi terutama pada media sosial 

instagram namun diharapkan mahasiswa dapat menyaring mana yang baik dan yang tidak 

baik bagi kehidupannya sehingga tidak terjerumus pada perilaku-perilaku yang dapat 

merugikan dirinya sendiri maupun juga orang lain seperti halnya pada perilaku konsumtif. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi suatu informasi dalam bidang 

psikologi industri. Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu referensi bagi peneliti selanjutnya 

yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama, dan diharapkan untuk 

menambah faktor-faktor lain yang belum digunakan selain intensitas menggunakan media 

sosial instagram seperti : motivasi, proses belajar, harga diri, faktor keluarga, teman sebaya, 

budaya, dan kelas sosial. Penelitian selanjutnya juga akan lebih baik lagi apabila populasinya 

diperluas dan sampel penelitian diperbanyak, sehingga dapat memperluas ruang lingkupnya 

sehingga hasil penelitiannya dapat lebih optimal. 

 

 




