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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara harga diri dan 

kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019 hingga 6 Maret 2019 di 

SMA Negeri 9 Pekanbaru. Pengumpulan data try out dan penelitian dilakukan 

dengan menyebarkan skala ke kelas yang telah ditentukan melalui cara undian. 

Skala tersebut terdiri dari skala perilaku konsumtif, skala harga diri dan skala 

kontrol diri. 

Penelitian dilakukan ketika telah mendapatkan izin dari pihak sekolah. 

Setelah mendapatkan izin, peneliti menemui wakil sekolah bagian Humas yaitu 

Ibu Irma dan diarahkan untuk menemui guru BK yaitu Ibu Ria untuk 

menentukan jadwal try out dan penelitian serta mendampingi peneliti ketika 

turun lapangan.  

Peneliti melaksanakan try out pada tanggal 16 Januari 2019. Skala penelitian 

diuji cobakan pada kelas XI IPA 2 yang berjumlah 33 siswa/i, XI IPA 3 yang 

berjumlah 31 siswa/i, dan XI IPA 4 yang berjumlah 36 siswa.  

Penelitian dilakukan pada tanggal 6 Maret 2019. Skala penelitian diberikan 

kepada siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru berjumlah 250 orang yang terbagi 

menjadi 121 orang siswa/i kelas X dan 129 orang siswa/i kelas XI. Jumlah siswa 

pertingkatan diperoleh melalui teknik proportionate stratified random sampling. 
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Kelas yang dijadikan sebagai sampel penelitian melalui undian yaitu kelas X IPS 

2 sebanyak 29 orang, kelas X IPS 3 sebanyak 32 orang, kelas X IPS 1 sebanyak 

29 orang, kelas X IPA 2 sebanyak 31 orang, kelas XI IPA 6 sebanyak 34 orang, 

kelas XI IPA 5 sebanyak 31 orang, XI IPA 7 sebanyak 31 orang dan kelas XI IPS 

2 sebanyak 33 orang. 

Skala yang diberikan kepada siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru kembali 

sesuai dengan yang diharapkan serta setiap aitem pernyataan diisi seluruhnya 

tanpa ada yang terlewati. Selanjutnya data yang sudah diperoleh peneliti 

dianalisis dengan bantuan SPSS 23.0 for windows. 

B. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 250 siswa/i SMA Negeri 9 

Pekanbaru kelas X IPA, X IPS, XI IPA dan XI IPS. Berikut gambaran umum 

subjek dalam penelitian ini: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Subjek Penelitian 

No Karakteristik Responden Frekuensi Persentase 

1 Jurusan   

 IPA 127 50,8% 

 IPS 123 49,2% 

 Total 250  

2 Kelas   

 X 121 48,4% 

 XI 129 51,6% 

 Total 250  

3 Jenis Kelamin   

 Laki-laki 104 41,6% 

 Perempuan 146 58,4% 

 Total 250  
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Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa siswa/i yang paling banyak 

menjadi subjek penelitian adalah siswa/i jurusan IPA dengan jumlah 127 

subjek (50,8%). Ditinjau dari tingkatan kelas, siswa/i yang paling banyak 

menjadi subjek penelitian yaitu kelas XI dengan jumlah 129 subjek (51,6%), 

serta mayoritas subjek berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 146 subjek 

(58,4%). 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat sebaran normal dari data yang 

didapatkan (Agung, 2015). Pengujian normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji skewness dan uji kurtosis. Data memiliki distribusi normal 

apabila kedua rasio berada dalam atau mendekati -2 sampai +2 (Martono, 

2010). Berikut rumus untuk mendapatkan rasio skewness dan kurtosis: 

Tabel 4.2 Rumus rasio skewness dan kurtosis 

 

 

 

Dari hasil pengolahan data variabel perilaku konsumtif, diperoleh rasio 

skewness sebesar -0,467 dan rasio kurtosis sebesar 0,325. Pada variabel harga 

diri, diperoleh rasio skewness sebesar 0,045 dan rasio kurtosis sebesar 0,175. 

Sedangkan pada variabel kontrol diri, diperoleh rasio skewness sebesar 0,415 

dan rasio kurtosis sebesar 0,166. Uji normalitas dapat dilihat secara rinci pada 

tabel 4.3 sebagai berikut: 

Rasio Skewness =  
𝑺𝒌𝒆𝒘𝒏𝒆𝒔𝒔

𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒕 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 𝒐𝒇 𝑺𝒌𝒆𝒘𝒏𝒆𝒔𝒔
 

Rasio Kurtosis =  
𝑲𝒖𝒓𝒕𝒐𝒔𝒊𝒔

𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒕 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 𝒐𝒇 𝑲𝒖𝒓𝒕𝒐𝒔𝒊𝒔
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Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 

Variabel Rasio Skewness Rasio Kurtosis Keterangan 

Perilaku 

Konsumtif 
-0.467 0.325 Normal 

Harga Diri 0.045 0.175 Normal 

Kontrol Diri 0.415 0.166 Normal 

 

3. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat mengikuti garis linear atau tidak. Uji 

linearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji F. Hasil uji asumsi 

linearitas antara variabel harga diri dengan perilaku konsumtif mempunyai 

nilai F = 7,441 dan p = 0,007 yang mengindikasikan data linear. Hasil uji 

asumsi linearitas antara variabel kontrol diri dengan perilaku konsumtif 

mempunyai nilai F = 157,293 dan p = 0,000 yang mengindikasikan data 

linear. Menurut Agung (2015), data dikatakan linear apabila besarnya 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (p≤ 0,05). Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa data penelitian linear dengan taraf signifikansi lebih kecil 

dari 0,05. Uji lineritas dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Linearitas 

Variabel F p Keterangan 

Harga Diri dengan 

Perilaku Konsumtif 
7,441 0,007 Linear 

Kontrol Diri dengan 

Perilaku Konsumtif 
157,293 0,000 Linear 
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4. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 

2005). Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai 

Variance Inflantion Factor (VIF) dan tolerance. Jika nilai VIF lebih besar dari 

1 dan tolerance lebih kecil 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Tetapi jika nilai 

VIF lebih kecil dari 1 dan tolerance lebih besar dari 0,1  maka tidak terjadi 

multikolinearitas dan dapat di katakan bahwa variabel bebas yang digunakan 

dalam model regresi adalah objektif dan dapat dipercaya. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Harga Diri 0,904 1,106 
Tidak 

Multikolinearitas 

Kontrol Diri 0,904 1,106 
Tidak 

Multikolinearitas 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.5 diatas, diperoleh nilai VIF untuk 

seluruh variabel bebas < 1 dan nilai tolerance > 0,1. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam regresi, bebas dari 

multikolinearitas.  
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5. Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat signifikansi hubungan antara harga diri dan kontrol diri dengan 

perilaku konsumtif pada siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru yang dianalisis 

dengan menggunakan teknik regresi berganda pada program SPSS 23.0 for 

windows. Hipotesis diterima apabila nilai signifikan ≤ 0,01. 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan teknik regresi berganda 

diperoleh koefisien korelasi r = 0,382, nilai F = 76,289 dan p = 0,000. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. Artinya 

terdapat hubungan antara harga diri dan kontrol diri dengan perilaku 

konsumtif pada siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru. Hasil uji regresi berganda 

dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Uji Regresi Berganda  

  Variabel Sig F Keterangan 

Harga Diri Dan Kontrol Diri Dengan 

Perilaku Konsumtif 
0,000 76,289 

Ada 

Hubungan 

 

Hubungan masing-masing variabel independen dengan variabel dependen 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga diri dengan 

perilaku konsumtif yang memiliki nilai r = -0,168 dan p = 0,008. Hubungan 

antara kontrol diri dengaan perilaku konsumtif memiliki nilai r = -0,617 dan 

p=0,000. Hasil uji korelasi dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.7 sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Korelasi  

Variabel r p Keterangan 

Harga Diri 

dengan Perilaku 

Konsumtif 

-0,168 0,008 
Ada Hubungan 

Negatif 

Kontrol Diri 

dengan 

Perilaku Konsumtif 

-0,617 0,000 
Ada Hubungan 

Negatif 

 

Selanjutnya, dalam penelitian ini ditemukan besaran sumbangan efektif 

antara variabel harga diri dan kontrol diri memiliki hubungan dengan perilaku 

konsumtif dengan nilai R Square sebesar 0,382 yang berarti bahwa 38,2 % 

perilaku konsumtif dipengaruhi oleh harga diri dan kontrol diri secara 

bersama-sama, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Besaran Sumbangan Efektif 

  Variabel R Square Persentase 

Harga diri dan kontrol diri dengan perilaku 

konsumtif 
0,382 38,2 % 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.8 diperoleh nilai 

R
2
 sebesar 0,382, yang berarti perilaku konsumtif dipengaruhi oleh harga diri 

dan kontrol diri sebesar 38,2%.  

C. Analisis Tambahan 

1. Analisis Perbedaan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan analisis uji perbedaan yang dilakukan oleh peneliti 

berdasarkan jenis kelamin, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 Uji Perbedaan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Variabel 
Jenis 

Kelamin 

Mean 

(µ) 

Std. 

Deviation 
P t Keterangan 

Perilaku 

Konsumtif 

Laki-Laki 67,3750 11,24846 
,008 -2,667 

Ada 

perbedaan Perempuan 70,9863 10,03029 

Harga Diri Laki-Laki 28,9615 3,85898 
,001 3,419 

Ada 

perbedaan Perempuan 27,3767 3,42635 

Kontrol 

Diri 

Laki-Laki 64,5000 8,47154 
,007 2,729 

Ada 

perbedaan Perempuan 61,8219 7,00511 

 

Berdasarkan hasil uji T Test pada tabel 4.9, pada variabel perilaku 

konsumtif diperoleh nilai P sebesar 0,008 (P<0.05) yang berarti bahwa 

terdapat perbedaan perilaku konsumtif antara laki-laki dan perempuan. Nilai 

mean (µ) pada jenis kelamin laki-laki sebesar 67,3750 dan pada jenis kelamin 

perempuan sebesar 70,9863 yang berarti bahwa siswi perempuan memiliki 

perilaku konsumtif yang lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki di SMA 

Negeri 9 Pekanbaru. 

Pada variabel harga diri diperoleh nilai P sebesar 0,001 (P<0.05) yang 

berarti bahwa terdapat perbedaan harga diri antara laki-laki dan perempuan. 

Nilai mean (µ) pada jenis kelamin laki-laki sebesar 28,9615 dan pada jenis 

kelamin perempuan sebesar 27,3767 yang berarti bahwa siswa laki-laki 

memiliki harga diri yang lebih tinggi dibandingkan siswi perempuan di SMA 

Negeri 9 Pekanbaru. 

Pada variabel kontrol diri diperoleh nilai P sebesar 0,007 (P<0.05) yang 

berarti bahwa terdapat perbedaan kontrol diri antara laki-laki dan perempuan. 

Nilai mean (µ) pada jenis kelamin laki-laki sebesar 64,5000 dan pada jenis 
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kelamin perempuan sebesar 61,8219 yang berarti bahwa siswa laki-laki 

memiliki kontrol diri yang lebih tinggi dibandingkan siswi perempuan di 

SMA Negeri 9 Pekanbaru. 

2. Analisis Perbedaan berdasarkan Jurusan 

Berdasarkan analisis uji perbedaan yang dilakukan oleh peneliti 

berdasarkan jurusan, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Uji Perbedaan Berdasarkan Jurusan 

Variabel Jurusan 
Mean 

(µ) 

Std. 

Deviation 
P t Keterangan 

Perilaku 

Konsumtif 

IPS 70,3577 10,23104 
,204 -2,667 

Tidak Ada 

perbedaan IPA 68,6378 11,07598 

Harga Diri IPS 27,8618 4,06368 
,464 3,419 

Tidak Ada 

perbedaan IPA 28,2047 3,29342 

Kontrol 

Diri 

IPS 61,7805 8,07804 
,020 2,729 

Ada 

perbedaan IPA 64,0551 7,26954 

 

Berdasarkan hasil uji T Test pada tabel 4.10, pada variabel perilaku 

konsumtif diperoleh nilai P sebesar 0,204 (P>0.05) yang berarti bahwa tidak 

terdapat perbedaan perilaku konsumtif antara siswa/i jurusan IPS dan IPA. 

Nilai mean (µ) pada siswa/i jurusan IPS sebesar 70,3577 dan pada siswa/i 

jurusan IPA sebesar 68,6378. 

Pada variabel harga diri diperoleh nilai P sebesar 0,464 (P>0.05) yang 

berarti bahwa tidak terdapat perbedaan harga diri antara siswa/i jurusan IPS 

dan IPA. Nilai mean (µ) pada siswa/i jurusan IPS sebesar 27,8618 dan pada 

siswa/i jurusan IPA sebesar 28,2047.  
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Pada variabel kontrol diri diperoleh nilai P sebesar 0,020 (P<0.05) yang 

berarti bahwa terdapat perbedaan kontrol diri antara siswa/i jurusan IPS dan 

IPA. Nilai mean (µ) pada siswa/i jurusan IPS sebesar 61,7805 dan pada 

siswa/i jurusan IPA sebesar 64,0551 yang berarti bahwa siswa/i jurusan IPA 

memiliki kontrol diri yang lebih tinggi dibandingkan siswa/i jurusan IPS di 

SMA Negeri 9 Pekanbaru. 

D. Kategorisasi Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model distribusi normal yang merupakan 

kategorisasi berjenjang sebagai dasar kategorisasi subjek penelitian. Oleh karena 

itu peneliti menggolongkan skala perilaku konsumtif, harga diri dan kontrol diri 

kedalam lima kategori. Norma kategori dibuat berdasarkan data empirik yang 

mengacu pada rumus Azwar (2013) yang terbagi menjadi lima jenjang kategori 

yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. 

Tabel 4.11 Rumus Kategorisasi (Azwar, 2013) 

 Norma Kategorisasi  Kategorisasi 

X < (μ – 1.5σ) Sangat rendah 

(μ – 1.5σ) ≤ X <(μ – 0.5σ) Rendah 

(μ – 0.5σ) ≤ X <(μ + 0.5σ) Sedang 

(μ + 0.5σ) ≤ X <(μ + 1.5σ) Tinggi 

(μ + 1.5σ) ≤ X Sangat tinggi 

Keterangan : 

µ = Mean 

σ = Standar Deviasi  
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1. Kategorisasi Variabel Perilaku Konsumtif 

Skala perilaku konsumtif terdiri dari 18 aitem yang masing-masing aitem 

diberi skor berkisar 1-5. Skor minimum yang diperoleh pada skala perilaku 

konsumtif yaitu Xmin= (1x28) = 28 dan skor maksimal yang diperoleh yaitu 

Xmax= (5x28) = 140, sehingga luas jarak sebenarnya (range) adalah Xmax-

Xmin=140-28 = 112 dengan nilai rata-rata (mean) adalah 
      

 
 = 84. 

Demikian pula setiap satuan standar deviasi diperoleh 18,7. Gambaran data 

hipotetik dan empirik variabel perilaku konsumtif dapat dilihat pada tabel 4.12 

Tabel 4.12 Gambaran Hipotetik dan Empirik Variabel Perilaku 

Konsumtif (Y) 

Variabel 

Perilaku 

Konsumtif 

Aitem 
Nilai 

Minim 

Nilai 

Maks 
Range 

Mean 

(µ) 
Standar 

Deviasi (σ) 

Hipotetik 28 28 140 112 84 18,7 

Empirik 28 37 97 60 67 10 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.12, terdapat gambaran hipotetik 

dan empirik variabel perilaku konsumtif. Maka peneliti melakukan 

pengkategorisasian yang bertujuan untuk menempatkan subjek penelitian ke 

dalam lima kategori berdasarkan data empirik yang diperoleh yaitu sangat 

rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Kategori subjek pada 

variabel perilaku konsumtif dapat dilihat pada tabel 4.13. 
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Tabel 4.13 Kategorisasi Variabel Perilaku Konsumtif (Y) 

Kategorisasi Nilai Frekuensi Persentase 

Sangat rendah X < 52 11 4,4% 

Rendah 52 ≤ X < 62 39 15,6% 

Sedang 62 ≤ X < 72 104 41,6% 

Tinggi 72 ≤ X < 82 60 24% 

Sangat tinggi 82 ≤ X 36 14,4% 

Jumlah 250 100% 

  

Berdasarkan kategorisasi pada tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa 

sebagian besar subjek berada pada kategori sedang cenderung tinggi. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa/i SMA Negeri 9 

Pekanbaru memiliki kecendrungan untuk melakukan pembelian barang secara 

berlebihan yang tidak direncanakan sebelumnya. 

2. Kategorisasi Variabel Harga Diri 

Skala harga diri terdiri dari 8 aitem yang masing-masing aitem diberi skor 

berkisar 1-5. Skor minimum yang diperoleh pada skala harga diri yaitu 

Xmin=(1x8)= 8 dan skor maksimal yang diperoleh yaitu Xmax= (5x8)= 40, 

sehingga luas jarak sebenarnya (range) adalah Xmax-Xmin=40-8= 32 dengan 

nilai rata-rata (mean) adalah 
    

 
 = 24. Demikian pula setiap satuan standar 

deviasi diperoleh 5,33. Gambaran data hipotetik dan empirik variabel harga 

diri dapat dilihat pada tabel 4.14 
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Tabel 4.14 Gambaran Hipotetik dan Empirik Variabel Harga Diri (X1) 

Variabel 

Harga 

Diri 

Aitem 
Nilai 

Minim 

Nilai 

Maks 
Range 

Mean 

(µ) 
Standar 

Deviasi (σ) 

Hipotetik 8 8 40 32 24 5,33 

Empirik 8 18 39 21 28,5 3,5 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.14, terdapat gambaran hipotetik 

dan empirik variabel harga diri. Maka peneliti melakukan pengkategorisasian 

yang bertujuan untuk menempatkan subjek penelitian ke dalam lima kategori 

berdasarkan data empirik yang diperoleh yaitu sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi dan sangat tinggi. Kategori subjek pada variabel harga diri dapat dilihat 

pada tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Kategorisasi Variabel Harga Diri (X1) 

Kategorisasi Nilai Frekuensi Persentase 

Sangat rendah X < 23,25 24 9,6% 

Rendah 23,25 ≤ X < 26,75 60 24% 

Sedang 26,75 ≤ X < 30,25 99 39,6% 

Tinggi 30,25 ≤ X < 33,75 49 19,6% 

Sangat tinggi 33,75 ≤ X 18 7,2% 

Jumlah 250 100% 

 

Berdasarkan kategorisasi pada tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa 

sebagian besar subjek berada pada kategori sedang cenderung rendah. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa/i SMA Negeri 9 

Pekanbaru kurang memiliki pandangan atau penilaian yang positif terhadap 

diri sendiri. 
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3. Kategorisasi Variabel Kontrol Diri 

Skala kontrol diri terdiri dari 18 aitem yang masing-masing aitem diberi 

skor berkisar 1-5. Skor minimum yang diperoleh pada skala kontrol diri yaitu 

Xmin=(1x18)= 18 dan skor maksimal yang diperoleh yaitu Xmax= (5x18)= 90, 

sehingga luas jarak sebenarnya (range) adalah Xmax-Xmin=90-18= 72 dengan 

nilai rata-rata (mean) adalah 
     

 
 = 54. Demikian pula setiap satuan standar 

deviasi diperoleh 12. Gambaran data hipotetik dan empirik variabel kontrol 

diri dapat dilihat pada tabel 4.16 

Tabel 4.16 Gambaran Hipotetik dan Empirik Variabel Kontrol Diri (X2) 

Variabel 

Kontrol 

Diri 

Aitem 
Nilai 

Minim 

Nilai 

Maks 
Range 

Mean 

(µ) 
Standar 

Deviasi (σ) 

Hipotetik 18 18 90 72 54 12 

Empirik 18 43 89 46 66 7,7 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.16, terdapat gambaran hipotetik 

dan empirik variabel kontrol diri. Maka peneliti melakukan 

pengkategorisasian yang bertujuan untuk menempatkan subjek penelitian ke 

dalam lima kategori berdasarkan data empirik yang diperoleh yaitu sangat 

rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Kategori subjek pada 

variabel kontrol diri dapat dilihat pada tabel 4.17 
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Tabel 4.17 Kategorisasi Variabel Kontrol Diri (X2) 

Kategorisasi Nilai Frekuensi Persentase 

Sangat rendah X < 54,45 37 14,8% 

Rendah 54,45 ≤ X < 62,15 73 29,2% 

Sedang 62,15 ≤ X < 69,85 91 36,4% 

Tinggi 69,85 ≤ X < 77,55 41 16,4% 

Sangat tinggi 77,55 ≤ X 8 3,2% 

Jumlah 250 100% 

 

Berdasarkan kategorisasi pada tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa 

sebagian besar subjek berada pada kategori sedang cenderung rendah. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru 

belum mampu untuk memodifikasi dan mengarahkan perilaku agar sesuai 

dengan nilai yang diyakini. 

E. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan bantuan 

program SPSS (Statistical of Package for Social Science) 23.0 for windows, 

maka hipotesis yang diajukan peneliti yaitu ada hubungan antara harga diri dan 

kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru 

diterima. Hal tersebut didasarkan pada hasil analisis regresi yang menunjukkan 

nilai F sebesar 76,289 dan diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,005) 

yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara harga diri dan 

kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru.  

Hasil koefisien korelasi antara harga diri dengan perilaku konsumtif 

memiliki nilai r = -0,168 dan p = 0,008 serta hubungan antara kontrol diri dengan 
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perilaku konsumtif memiliki nilai r = -0,617 daan p = 0,000. Artinya semakin 

tinggi harga diri dan kontrol diri yang dimiliki remaja maka semakin rendah 

kecendrungan untuk berperilaku konsumtif, sebaliknya semakin rendah harga diri 

dan kontrol diri yang dimiliki remaja maka semakin tinggi kecendrungan untuk 

berperilaku konsumtif. 

Remaja yang memiliki harga diri yang tinggi maka akan memiliki 

kemampuan untuk menerima segala kualitas diri yang dimilikinya, baik itu 

kualitas positif maupun negatif. Dengan begitu, remaja cenderung untuk 

berperilaku apa adanya tanpa harus memaksaan diri untuk menjadi sama dengan 

orang lain dengan cara berbelanja sesuai dengan trend yang sedang berkembang 

hanya untuk diakui oleh teman atau agar tidak merasa malu. Hal tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2013) yang menyebutkan 

bahwa sebagian besar barang yang dikonsumsi oleh remaja merupakan barang 

yang sedang trend. 

Remaja dengan harga diri yang rendah membeli barang yang sedang trend di 

lingkungannya dengan tujuan agar mendapatkan pengakuan dan diterima oleh 

lingkungannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dilapangan, juga 

diketahui bahwa beberapa siswa merasa malu ketika menggunakan barang yang 

sudah tidak trend. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Jasmadi dan Azzama (2016) yang mengungkapkan bahwa remaja yang 

memiliki harga diri rendah cenderung melakukan pembelian barang agar sama 

dengan kelompoknya. 
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Hasil analisis diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yuliantari dan Herdiyanto (2015) yang mengungkapkan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang signifikan antara harga diri dan perilaku konsumtif. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi harga diri remaja maka akan semakin 

rendah perilaku konsumtifnya, sebaliknya semakin rendah harga diri remaja 

maka akan semakin tinggi perilaku konsumtifnya. 

Selain harga diri, kontrol diri juga memiliki hubungan dengan perilaku 

konsumtif pada remaja. Remaja yang memiliki kontrol diri rendah cenderung 

kesulitan untuk mengontrol perilakunya ketika dihadapkan dengan stimulus 

tertentu. Remaja tersebut akan mudah terpengaruh untuk membeli barang yang 

sedang trend di lingkungannya tanpa memperhatikan nilai kegunaan dari barang 

tersebut. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggreini 

dan Mariyanti (2014) yang mengungkapkan bahwa remaja yang memiliki kontrol 

diri lemah akan membeli barang yang didasarkan pada merk tanpa 

memperhatikan kebutuhannya. Remaja juga lebih mempertimbangkan faktor 

trend dalam melakukan pembelian daripada mempertimbangkan harga ataupun 

kebutuhan (Wahyudi, 2013).  

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan 

Herwanto (2015) yang mengungkap bahwa adanya hubungan negatif antara 

kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada remaja. Artinya, semakin tinggi 

kontrol diri maka semakin rendah perilaku konsumtif, sebaliknya semakin rendah 

kontrol diri maka semakin tinggi perilaku konsumtif.  
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Berdasarkan hasil pengelompokkan subjek pada variabel perilaku konsumtif, 

diketahui bahwa mayoritas siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru berada dalam 

kategori sedang cenderung tinggi. Hal tersebut menjelaskan bahwa sebagian 

besar siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru memiliki kecendrungan untuk melakukan 

tindakan pembelian barang secara berlebihan yang didasarkan karena dorongan 

emosional tanpa memperhatikan konsekuensi atas tindakannya tersebut. 

Perilaku tersebut dapat disebabkan karena rendahnya harga diri siswa/i SMA 

Negeri 9 Pekanbaru. Hal tersebut didasarkan pada hasil pengelompokkan subjek 

pada variabel harga diri dalam penelitian ini berada dalam kategori sedang 

cenderung rendah. Hal tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar siswa/i SMA 

Negeri 9 Pekanbaru kurang memiliki penilaian positif terhadap dirinya sendiri. 

Selain itu, perilaku konsumtif juga dapat disebabkan karena rendahnya 

kontrol diri siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru. Hal tersebut didasarkan pada hasil 

pengelompokkan subjek pada variabel kontrol diri dalam penelitian ini berada 

dalam kategori sedang cenderung rendah. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

sebagian besar siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru belum mampu untuk 

memodifikasi dan mengontrol perilakunya agar sesuai dengan norma yang 

berlaku. 

Pada hasil uji perbedaan diketahui bahwa subjek berjenis kelamin 

perempuan lebih konsumtif dibandingkan subjek berjenis kelamin laki-laki. Hal 

tersebut senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gumulya dan 

Widiastuti (2013) yang mengungkapkan bahwa perempuan lebih konsumtif 
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dibandingkan laki laki. Menurut Lakshmi, Niharika dan Lahari (2017) wanita 

cenderung membeli barang berdasarkan dorongan hati dan barang yang dibeli 

biasanya berupa barang yang mampu mengekspresikan dirinya atau barang yang 

bersifat simbolik. 

Selain itu, hasil analisis dari tes uji perbedaan juga menunjukkan bahwa 

harga diri remaja laki-laki lebih tinggi dibandingkan remaja perempuan. Hal 

tersebut senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moksnes, Moljord, 

Espnes, dan Byrne (2010) yang mengungkapkan bahwa remaja laki-laki 

memiliki harga diri yang lebih tinggi dibandingkan remaja perempuan.  

Pada variabel kontrol diri juga ditemukan perbedaan antara remaja berjenis 

kelamin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil uji perbedaan ditemukan 

bahwa remaja berjenis kelamin laki-laki memiliki kontrol diri yang lebih tinggi 

dibandingkan remaja perempuan. Menurut Lakshmi, Niharika dan Lahari (2017), 

laki-laki cenderung membelanjakan uang yang dimiliki untuk membeli barang 

yang mereka butuhkan.  

Lebih lanjut, menurut Tulungen (2013) wanita lebih mudah terpengaruh 

secara emosional dalam pembelian impulsif. Hal tersebut didasari oleh 

kebutuhan dan keinginan emosional wanita yang beragam. Wanita merasa sangat 

bahagia dan menikmati proses berbelanja sehingga memiliki kemungkinan untuk 

membeli barang yang tidak direncanakan sebelumnya. Wanita juga tidak dapat 

mengontrol diri ketika dihadapkan dengan barang yang murah dan terbaru. 
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Pada hasil analisis uji perbedaan berdasarkan jurusan IPA dan IPS 

ditemukan perbedaan hanya pada variabel kontrol diri. Siswa/i jurusan IPA 

diketahui memiliki kontrol diri yang lebih tinggi dibandingkan siswa/i jurusan 

IPS di SMA Negeri 9 Pekanbaru. 

Besarnya pengaruh harga diri dan kontrol diri pada perilaku konsumtif 

terlihat dengan sumbangan efektif sebesar 38,2%, dimana 61,8% dipengaruhi 

oleh faktor lainnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa harga diri dan kontrol 

diri memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku konsumtif pada 

siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru. 

Berdasarkan analisis diatas menunjukkan bahwa harga diri dan kontrol diri 

dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya perilaku konsumtif pada siswa/i 

SMA Negeri 9 Pekanbaru. Artinya ketika siswa/i memiliki pemikiran yang 

positif akan dirinya serta memiliki kemampuan untuk mengontrol dan 

memodifikasi perilakunya maka akan dapat terhindar dari perilaku membeli 

barang yang tidak berguna dan berlebihan. Hal itu dikarenakan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/i SMA Negeri 9 pekanbaru memiliki 

harga diri dan kontrol diri pada kategori sedang cenderung rendah, sehingga 

siswa/i SMA Negeri 9 memiliki kecendrungan untuk berperilaku konsumtif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil analisis uji hipotesis, 

maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan signifikan antara harga diri dan kontrol diri dengan 

perilaku konsumtif pada siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru, artinya 

semakin tinggi harga diri dan kontrol diri maka semakin rendah perilaku 

konsumtif pada siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru, begitupun sebaliknya. 

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

2. Hasil analisis kategorisasi data menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu 

kategorisasi perilaku konsumtif berada pada kategori sedang cenderung 

tingi, sedangkan harga diri dan kontrol diri berada pada kategorisasi 

sedang cenderung rendah. 

3. Sumbangan efektif harga diri dan kontrol diri terhadap perilaku konsumtif 

sebesar 38,2%. 

4. Terdapat perbedaan perilaku konsumtif, harga diri dan kontrol diri pada 

siswa dan siswi SMA Negeri 9 Pekanbaru dilihat berdasarkan jenis 

kelamin. 

5. Terdapat perbedaan kontrol diri siswa dan siswi SMA Negeri 9 

Pekanbaru dilihat berdasarkan jurusan IPA dan IPS. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada pihak-

pihak yang terkait untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Siswa SMA Negeri 9 Pekanbaru 

Siswa/i SMA Negeri 9 Pekanbaru diharapkan untuk memandang positif dan 

menghargai diri sendiri serta meningkatkan kemampuan untuk mengarahkan 

perilakunya ke arah yang positif agar dapat terhindar dari perilaku konsumtif. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang melakukan penelitian dengan judul ataupun tema yang 

terkait, dapat mengganti subjek dengan tingkatan usia yang berbeda serta 

perlu mendapatkan data yang lebih lengkap mengenai jumlah uang saku dan 

jumlah uang yang dibelanjakan oleh siswa agar dapat dijadikan sebagai data 

tambahan dalam melakukan analisis sehigga dapat diperoleh gambaran 

perilaku konsumtif secara menyeluruh.  


