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BAB VI 

PENUTUP 

1.1 KESIMPULAN 

 Dalam penelitian ini peneliti ingin menunjukan gambaran dari gaya 

hidup konsumtif yang dapat menunjukan identitas seseorang. Objek penelitian 

ini adalah empat episode Filosofi Kopi The Series yang menceritakan 

perjalanan Ben dan Jody dalam mencari identitas dari kedai kopi mereka. 

Dengan menggunakan Youtube sebagai sarana media. Penelitian ini 

menggunakan teori semiotika Roland Barthes dan teori gaya hidup (lifestyle) 

dari David Chaney. Dari objek penelitian peneliti menemukan beberapa hasil 

penelitian sehingga dapat mengambil kesimpulan: 

a.) Dalam indikator gaya hidup menurut Chaney, budaya visual dalam 

tampakan luar menggambarkan identitas diri, dalam kelas sosial 

masyarakat urban dengan gambaran moderenitas. 

b.) Indikator kedirian menggambarkan, citra diri terbentuk dari prilaku 

konsumsi yang menunjukan identitas diri dan kelas sosial. 

c.) Indikator sensibilitas menggambarkan, masyarakat urban adalah 

kelompok sosial dari gaya hidup perkotaan. 

d.) Budaya konsumtif terbentuk dari kapitalisme yang menunjukan adanya 

identitas maupun kelompok sosial dalam pilihan konsumsi 

e.) Maskulinitas pada iklan memberikan kesan identitas sosial pada objek 

yang dipilih 

f.) Nilai sosial dalam objek memberikan prestise dalam pembentukan 

identitas diri sehingga menghasilkan prilaku konsumtif 

g.) Estetika menunjukan identitas diri, estetika dibentuk dari cita rasa yang 

dapat membentuk gaya hidup 

h.) Kelompok sosial sebagai bagian persuasif dalam membentuk keputusan 

dan prilaku sehingga dapat sebagai pembentuk gaya hidup 
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Dalam analisis data yang telah dilihat berdasarkan teori gaya hidup 

David Chaney, Filosofi Kopi The Series merepresentasikan gaya hidup 

urban saat ini yang berprilaku konsumtif. Perilaku konsumtif sendiri 

menurut David Channey dapat membentuk gaya hidup dan identitas 

sosial. Namun peneliti juga menemukan beberapa kesimpulan lain diluar 

dari indikator penelitian yaitu, kebudayaan konsumsi dibentuk oleh kaum 

kapitalis, selain itu gambaran kebudayaan patriaki juga masih digunakan 

oleh masyarakat, seperti citra pria dalam kebudayaan patriaki yang masih 

diadaptasi oleh masyarakat, dan temuan terakhir adalah aspek lingkungan 

secara eksternal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

individu. 

6.2 Keterbatasan Penelitan 

  Penelitian ini memiliki keterbatasan pada sumber data, peneliti 

menggunakan buku-buku, artikel, jurnal serta beberapa penelitian terdahulu 

sebagai acuan dalam menganalisis gaya hidup konsumtif dalam Filosofi 

Kopi The Series. 

6.3 Saran 

 Dalam penelitian selanjutnya, peneliti berharap untuk menggunakan 

teori semiotika John Fiske dalam pandangan fokus penelitian yang berbeda 

seperti gambaran budaya patriaki yang terdapat dalam Filosofi Kopi The 

Series. Selain itu peneliti juga berharap untuk penelitian selanjutnya dapat 

menghadirkan hasil wawancara dengan sutradara maupun penulis sebagai 

penambah latar belakang guna memperkuat hasil analisis selanjutnya. 


