
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian, maka dapat di ambil kesimpulan 

bahwa hipotesis penelitian ini dapat diterima, yaitu ada hubungan positif antara 

konformitas dengan perilaku konsumtif pada penggemar JKT 48. Hal ini dapat 

dilihat r = 0,363 (p < 0,050), artinya semakin tinggi konformitas maka cenderung 

tinggi perilaku konsumtif pada penggemar JKT 48. Sebaliknya bila konformitas 

rendah maka perilaku konsumtif penggemar JKT 48 cenderung rendah. 

Konformitas terhadap perilaku konsumtif sebesar 13,2%, sedangkan sisanya 

86,8% berhubungan dengan faktor lain, yaitu faktor internal yang terdiri dari 

motivasi, pengamatan, proses belajar, kepribadian dan konsep diri, dan sikap. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan peneliti yang telah di uraikan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Saran kepada penggemar JKT 48 

Berdasarkan hasil penelitian konformitas mempunyai hubungan positif 

dengan perilaku konsumtif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman untuk mengetahui cara menurunkan atau 

mengurangi perilaku konsumtif pada penggemar JKT 48 dan bersikap 

hati-hati dalam memilih dan berinteraksi dengan lingkungan sosial, 



 

sehingga dapat memanifestasikan ke perilaku membeli yang sehat dan 

tidak terjerumus dalam perilaku konsumtif yang berlebihan, bisa 

dengan perencanaan yang matang, mempertimbangkan terlebih dahulu 

sebelum membeli barang atau produk, memastikan barang yang ingin 

dibeli dan lebih bijak dalam membeli merchandise. 

2. Saran kepada peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang 

perilaku konsumtif penggemar JKT 48, disarankan: 

a. Mengacu pada sumbangan efektif dari hasil penelitian yakni 

konformitas terhadap perilaku konsumtif pada penggemar JKT 48 

sebesar 13,2%. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat 

meneliti faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku 

konsumtif seperti faktor internal yang terdiri dari, motivasi, 

pengamatan, proses belajar, kepribadian dan konsep diri, dan sikap. 

Faktor eksternal yang terdiri dari, kebudayaan, kelas sosial, dan 

keluarga. 

b. Penelitian ini telah dilaksanakan sebaik mungkin, akan tetapi 

penelitian ini masih memiliki kelemahan antara lain sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan subjek yang sama 

saat pengambilan data try out dan data penelitian, sehingga hasil 

yang didapat mungkin akan menimbulkan perbedaan apalabila 

dilakukan pada subjek yang berbeda pada try out dan penelitian. 

Oleh sebab itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan 



 

subjek yang berbeda untuk pengambilan data try out dan data 

penelitian. 

 


