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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Pentingnya peran busana, pakaian, dandanan, dan perhiasan dalam proses 

komunikasi telah mendapatkan perhatian khusus bagi setiap orang. Dengan 

mempelajari komunikasi komunikasi nonverbal, khususnya komunikasi 

artifaktual, kita dapat mempelajari beragam perilaku yang ada di lingkungan kita, 

dan tidak menutup kemungkinan membantu kita hidup bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar kita. Selama penampilan merupakan sesuatu yang penting 

dalam identitas sosial, maka komunikasi artifaktual pun perlu mendapat perhatian. 

Dengan kata lain, penggunaan kosmetik dan pakaian perlu dipikirkan selama 

dapat membantu menciptakan self image, membantu pembentukan sosial, di mana 

kita dapat berkomunikasi dengan baik. 

 

5.1.1  Identitas Sosial Sebagai Pertimbangan Cara Berpakaian dan Make Up 
Mahasiswa Manajemen Universitas Kristen Maranatha 

 
Pada penelitian ini, peneliti menemukan sebuah fakta terbaru mengenai 

identitas sosial sebagai pertimbangan cara berpakaian dan make up yang terdapat 

pada mahasiswa Manajemen Universitas Kristen Maranatha Para informan 

mengemukakan bahwa dengan pembentukan identitas sosial yang terbentuk di 

dalam diri sendiri merupakan hasil dari interaksi sosial dan pengaruh dari 

lingkungan sosial. Sebelumnya identitas sosial yang ingin disampaikan adalah 
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hasil dari penentuan yang berasal dari diri sendiri yang juga dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 

 

5.1.2   Pengambilan Keputusan Berpakaian dan Make Up dalam 
Membangun Citra Diri Mahasiswa Manajemen saat Berinteraksi di 
Lingkungan Sekitar Universitas Kristen Maranatha 

 
Pengambilan keputusan dalam berpakaian dan make up tentu saja diawali 

karena adanya interaksi sosial yang dialami. Peneliti menemukan hal yang 

menarik dari pengambilan keputusan berpakaian dari keempat informan yaitu 

keempat informan sudah mulai sadar dan sangat mengetahui betul apa yang akan 

mereka kenakan dalam berpakaian dan merias diri, sebagai contoh mereka 

mengetahui bahwa berpenampilan ke kampus haruslah sopan dan rapih, 

bagaimana mereka menyesuaikan dengan lingkungan yang akan mereka datangi 

dan orang yang akan mereka temui, seperti dosen. Mereka tahu betul bahwa untuk 

memberikan penampilan yang baik salah satunya adalah bagaimana merias diri 

agar terlihat lebih rapih dan nyaman ketika beraktivitas di kampus. Lalu mereka 

berusaha menerapkan hal tersebut dalam diri masing-masing key informan.  

 

5.1.3  Arti Simbol  Pakaian dan Pemakaian Make Up di Lingkungan 
Terdekat Terhadap Pembentukan Citra Diri Mahasiswa Manajemen 
Universitas Kristen Maranatha 

 
Pada penelitian ini peneliti menemukan fakta mengenai arti simbol 

berpakaian dan pemakaian make up di lingkungan terdekat. Keempat key 

informan merasa bahwa dalam berpenampilan rasa percaya diri akan timbul 

melalui pakaian yang mereka pakai. Salah satunya yaitu bagaimana berpakaian 
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sangat diperhatikan melalui penggunaan brand dalam setiap penampilan mereka. 

Mereka menganggap bahwa branded menjadi penunjang dalam setiap penampilan 

mereka agar lebih percaya diri, karena menurut mereka branded memiliki kualitas 

barang yang baik yang membuat diri mereka lebih nyaman dan dapat 

menimbulkan rasa percaya diri ketika memakainya. 

 

5.2  Saran 

5.2.1  Teoritis 

Berpenampilan baik merupakan hal yang penting dalam setiap interaksi. 

Pakaian yang kita pakai akan menimbulkan kesan berupa komunikasi nonverbal. 

Citra diri merupakan hal yang penting yang dibutuhkan setiap orang, maka dari 

itu apa yang kita tampilkan dalam lingkungan sosial harus diperhatikan dan mulai 

ditentukan kepantasannya. Komunikasi yang baik tidak hanya dilihat dari bentuk 

komunikasi nonverbal  saja, tetapi yang perlu diperhatikan juga yaitu bagaimana 

komunikasi verbal kita. Karena keduanya sangat penting dan berkesinambungan 

dalam membangun citra diri. 

 

5.2.2  Praktis 

Pada penelitian ini, peneliti ingin memberi saran bagi seluruh perempuan 

dan laki-laki untuk selalu menjaga setiap penampilannya karena pada dasarnya 

penampilan akan memberikan kesan dan penampilan akan menentukan citra diri 

seseorang. Sebagai orang komunikasi yang memperhatikan betul segala bentuk 

komunikasi, ada baiknya untuk memilih jenis pakaian yang dipakai sesuai dengan 
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kontes tertentu seperti tempat, acara dan lingkungan yang akan ditemui dan juga 

cukup untuk menjadi diri sendiri dalam berpenampilan. 
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