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VI.  PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil dan analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan fashion branded berdasarkan karakteristik responden 

menunjukkan bahwa faktor gaya hidup dan budaya memicu tingginya tingkat 

penggunaan barang-barang fashion branded yang dilakukan mahasiswa 

sehingga munculnya persepsi – persepsi kelas sosial di kalangan mahasiswa. 

2. Persepsi kelas sosial berdasarkan karakteristik responden menunjukkan 

bahwa responden setuju jika dengan banyaknya mahasiswa yang 

menggunakan fashion branded maka semakin tinggi pula persespsi orang 

terhadap kelas social mereka. 

3. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya penggunaan fashion branded ini 

antara lain: dapat menjadikan lebih konsumtif, meningkatkan genggsi 

seseorang, munculnya sifat sombong, berujung pada pola hedonisme, serta 

menciptakan perbedaan kelas sosial antar satu dengan yang lain. 

4. Adapun hasil korelasi antarvariabel menunjukkan bahwa kedua variabel yang 

diteliti memiliki hubungan yang positif yaitu sebesar 0,682 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05. Arah positif yang dihasilkan menunjukkan bahwa 
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semakin tinggi tingkat penggunaan fashion branded maka semakin luas 

persepsi seseorang terhadap kelas sosial. 

5. Adapun hasil perhitungan pengaruh antara kedua variabel tersebut adalah 

sebesar 0,465 atau 46,5 persen. Angka tersebut memiliki angka bahwa 46,5 

persen variabilitas persepsi kelas sosialyang terjadi dapat dijelaskan dengan 

variabel penggunaan fashion branded. 

6. Berdasarkan hasil korelasi dan regresi yang didapat, penelitian ini 

menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan 

fashion branded terhadap persepsi kelas sosial pada kalangan mahasiswa 

Sosiologi  angkatan 2012, 2013, 2014 Fisip Unila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

B. SARAN 

1. Bagi mahasiswa 

Pada penelitian inifaktor gaya hidup dan budaya lah yang memicu tingginya 

tingkat penggunaan barang-barang fashion branded yang dilakukan 

mahasiswa sehingga munculnya persepsi – persepsi kelas sosial di kalangan 

mahasiswa. Sebagai saran untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian 

tentang pengaruh penggunaan fashion branded, sebaiknya mencari faktor-

faktor lain baik eksternal dan internal yang belum disinggung pada penelitian 

ini dan seberapa besar pengaruhnya. 

2. Buat peneliti lain 

Penelitian mempunyai kelemahan dimana belum bisa membuktikan apakah 

penggunaan fashion branded ini benar – benar kebutuhan nyata atau hanya 

kebutuhan yang diada-adakan. Sebagai saran untuk akademisi lain bisa 

membuktikan bahwa alasan dari penggunaan fashion branded sebenarnya 

adalah kebutuhan nyata atau sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


