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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

5.1.1  Persepsi Pelaku Foto Selfie di Kalangan Mahasiswa Fikom Unisba   

          2013  

Pada penelitian ini, peneliti menemukan sebuah fakta terbaru mengenai 

persepsi mahasiswa terhadap foto selfie merupakan hal yang menarik, diminati 

dan tidak dilakukan berlebihan. Selain itu, kesan mahasiswa terhadap foto selfie 

menyenangkan dan menarik, karena dengan melakukan foto selfie dapat mengisi 

waktu luang dan meluangkan jiwa seni serta dapat melihat gambaran diri sendiri. 

Namun kesadaran para informan dalam melakukan foto selfie pun terlihat untuk 

memperlihatkan penampilannya dan menunjukkan eksistensi dirinya agar 

mendapatkan perhatian dari orang lain. 

5.1.2 Karakteristik Pelaku Foto Selfie di Kalangan Mahasiswa Fikom Unisba   

         2013 

Pada penelitian ini peneliti menemukan fakta mengenai karakterisitik 

pelaku foto selfie. Karakteristik pelaku foto selfie bisa dilihat dari sisi usia yang 

melakukan foto selfie mulai dari yang tua sampai muda, terlihat dari perbedaan 

segi usia tidak mempengaruhi mereka untuk melakukan foto selfie. Selain itu, foto 

selfie ini dilakukan oleh semua kalangan dari menengah atas sampai menengah 

bawah, karena kecanggihan teknologi yang mendukung seperti handphone sudah 

menjadi kebutuhan dan dimiliki oleh semua kalangan.    
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5.1.3 Ekspresi Pelaku Foto Selfie di Kalangan Mahasiswa Fikom Unisba 2013 

Ekspresi wajah merupakan salah satu ungkapan perasaan seseorang secara 

nonverbal. Wajah dapat mencerminkan jiwa seseorang, dimana dengan ekspresi 

wajah orang lain dapat membaca apa yang ada dipikiran seseorang. Melalui foto 

selfie para key informan memperlihatkan ekspresi wajah senyuman dan ekspresi 

yang lucu yang sedang trend pada saat ini, seperti manyun (yang mengerucutkan 

bibir ke depan), peace (menaikkan kedua jari telunjuk dan jari tangah) dan candid. 

Foto selfie ini merupakan hal yang paling menyenangkan, karena dengan 

melakukan selfie para key informan bebas melakukan bermacam-macam ekspresi 

yang ingin key informan perlihatkan pada saat melakukan foto selfie. 

5.2 Saran atau Rekomendasi 

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, layaknya sebuah penelitian harus 

dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi pengembangan ilmu dan pihak-pihak 

yang terkait dengan penelitian ini, maka ada beberapa saran yang perlu 

diperhatikan sehubungan dengan penelitian ini yaitu: 

5.2.1 Saran Teoritis 

1. Peneliti memberi saran untuk calon-calon peneliti, alangkah baiknya 

jika tema yang peneliti angkat dalam penelitian ini dapat menjadi 

bahan penelitian bagi calon-calon peneliti selanjutnya, namun 

sebaiknya lebih diperdalam pada bagian pertanyaan penelitian agar 

pada sebuah pemaknaan akan diperoleh sebuah pemaknaan mendalam, 

misalnya dengan lebih tajam dalam menggali sebuah persepsi, 

karakteristik atau ekspresi, selain itu para calon peneliti juga dapat 
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menambah jumlah dari key informan pada penelitian yang akan 

dilakukan. 

2. Sebaiknya bagi calon-calon peneliti yang akan datang, peneliti 

menyarankan agar tema yang diteliti dalam penelitian ini dapat diteliti 

lebih luas dan mendalam sehingga para calon peneliti dapat melakukan 

penelitiannya dalam bentuk penelitian yang berbeda. 

 

5.2.2 Saran Praktis  

1. Pada Penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran bagi mahasiswa 

yang melakukan foto selfie khususnya kaum hawa, banyak hal 

yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan sebuah persepsi yang 

negatif dari pihak lain yaitu mampu menjaga sikap, berpakain dan 

mampu berpenampilan dengan tidak berlebihan saat melakukan foto 

selfie. 

2. Sebagai seorang mahasiswa yang berpendidikan, sebaiknya dalam 

melakukan foto selfie harus dapat memperlihatkan attitude yang baik, 

karena disaat melakukan selfie alangkah baiknya menggunakan 

pakaian yang sopan agar tidak menimbulkan sebuah persepsi yang 

negatif dari orang lain. Dimana selfie banyak disalah gunakan oleh 

para mahasiswa, dengan cara memperlihatkan tubuhnya atau auratnya 

saat melakukan foto selfie. Hal ini banyak terjadi dikalangan 

mahasiswa, untuk mencari sebuah sensasi atau kepopuleran sesaat.  
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3. Citra diri merupakan hal yang penting yang dibutuhkan setiap orang, 

terutama bagi kaum hawa yang melakukan foto selfie maka dari itu 

bentuklah sebuah citra diri dengan apa adanya dan tanpa ada rekayasa, 

sehingga orang lain mampu melihat citra diri kita dengan citra yang 

positif.  

 

 

 

 

Unisba.Repository.ac.id




