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HUBUNGAN KONTROL DIRI DAN KEPERCAYAAN DIRI DENGAN 

PERILAKU KONSUMTIF PADA REMAJA 

 

Abstrak 

 

Perilaku konsumtif datang diwaktu yang bersamaan dengan hasrat remaja untuk 

mempercantik dan memperkeren penampilannya, hal ini dapat dipengaruhi oleh 

kontrol diri dan kepercayaan diri. Tujuan dari penetilian ini untuk menguji 

hubungan antara kontrol diri, kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada 

remaja, hubungan antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada remaja, dan 

hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada remaja. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ada hubungan antara kontrol 

diri, kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada remaja, adanya hubungan 

antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada remaja, dan adanya hubungan 

antara kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada remaja. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini metode kuantitatif dengan alat ukur berupa skala 

perilaku konsumtif, skala kontrol diri, dan skala kepercayaan diri. Populasi dalam 

penelitian ini merupakan siswa dan siswi dari SMA Negeri di Surakarta mulai dari 

kelas X, XI dan XII Mipa, dengan rentang usia 15-18 tahun sejumlah 105 siswa. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive 

sampling. Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi regresi berganda. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil ada hubungan antara variabel 

kontrol diri dan kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif. Adapun antara 

kontrol diri dengan perilaku konsumtif ditemukan hubungan negatif, yang artinya 

semakin tinggi kontrol diri, maka semakin rendah perilaku konsumtifnya. 

Korelasi antara kepercayaan diri dengan perilaku konnsumtif ditemukan 

hubungan negatif, yang artinya semakin tinggi kepercayaan diri maka semakin 

rendah perilaku konsumtif. Sumbangan efektif untuk hubungan antara kontrol diri 

dan kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada penelitian ini adalah 48,9%. 

Berdasarkan hasil kategorisasi tingkat kontrol diri dan kepercayaan diri pada 

remaja tergolong tinggi dan tingkat perilaku konsumtif pada remaja tergolong 

sedang. 

Kata Kunci: kontrol diri, kepercayaan diri, perilaku konsumtif, remaja 

 

Abstract 

 

Consumptive behavior comes at the same time as teenagers' desire to beautify and 

improve their appearance, this can be influenced by self-control and self-

confidence. The purpose of this study was to examine the relationship between 

self-control, self-confidence and consumptive behavior in adolescents, the 

relationship between self-control and consumptive behavior in adolescents, and 

the relationship between self-confidence and consumptive behavior in 

adolescents. The hypothesis proposed in this study is that there is a relationship 

between self-control, self-confidence and consumptive behavior in adolescents, 

there is a relationship between self-control and consumptive behavior in 

adolescents, and there is a relationship between self-confidence and consumptive 



2 

behavior in adolescents. The method used in this study is a quantitative method 

with measuring instruments in the form of a consumptive behavior scale, a self-

control scale, and a self-confidence scale. The population in this study were 

students from SMA Negeri in Surakarta starting from class X, XI and XII Mipa, 

with an age range of 15-18 years with a total of 105 students. The sampling 

technique in this study used a purposive sampling technique. The data analysis 

technique used multiple regression correlation technique. Based on the results of 

data analysis, it was found that there was a relationship between the variables of 

self-control and self-confidence with consumptive behavior. There is a negative 

relationship between self-control and consumptive behavior, which means that the 

higher the self-control, the lower the consumptive behavior. The correlation 

between self-confidence and consumptive behavior is found to be negative, which 

means that the higher the self-confidence, the lower the consumptive behavior. 

The effective contribution to the relationship between self-control and self-

confidence with consumptive behavior in this study was 48.9%. Based on the 

results of the categorization, the level of self-control and self-confidence in 

adolescents is classified as high and the level of consumptive behavior in 

adolescents is classified as moderate. 

Keywords: self-control, self-confidence, consumptive behavior, adolescents 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembelian dan pemakaian suatu barang yang dilakukan remaja saat ini tidak 

hanya untuk pemenuhan keperluan semata, melainkan sebagai ajang kompetisi 

untuk terlihat paling menarik dalam suatu pergaulan. Pembelian barang yang tidak 

begitu penting seperti mengikuti suatu trend dan prestige, secara tidak langsung 

akan mengakibatkan perilaku konsumtif pada remaja SMA.  

Banyak remaja yang terjerumus dalam kehidupan konsumtif, mereka 

sanggup menggunakan banyak uang untuk memenuhi semua keinginan selain 

kebutuhannya. Biasanya remaja menggunakan uangnya untuk membeli pakaian, 

makanan, gadget, hiburan seperti menonton film, nongkrong dengan teman dan 

sebagainya. Masa remaja adalah masa dimana para remaja dalam situasi atau 

keadaan yang labil dan tidak bisa mengontrol diri yang menjadikan lingkungan 

pergaulan remaja dikelilingi oleh teman-temannya yang berperilaku konsumtif. 

Perilaku konsumtif yang dilakukan remaja sendiri didasari oleh perilaku yang 

ingin menyesuaikan diri dengan standart kelompok dan keinginan untuk diterima 

serta menjadi sama dengan teman sebaya sehingga remaja akan mengikuti 
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berbaga gaya hidup konsumtif yang sama dengan kelompoknya demi adanya 

pengakuan. 

Dari media CNN Indonesia (2018) menurut data survey 82,5 persen 

responden mengenai masalah ini mengatakan bahwa para remaja selalu mengikuti 

saja trend yang ada tanpa melihat motif apapun. Hal ini yang mengakibatkan 

mereka membeli suatu barang secara spontan tanpa harus direncanakan. Dilihat 

dari data, jumlah para remaja putri merupakan persentase terbanyak yang 

cenderung dapat dipengaruhi untuk berperilaku konsumtif. Di mana mereka 

memiliki karakteristik khas seperti mudah tertarik pada mode, mudah terbujuk 

iklan dan rayuan penjual, tidak hemat, kurang realistik, romantis dan impulsif. 

Karakteristik ini tampaknya memudahkan mereka terjerat dalam perilaku membeli 

yang tidak efisien (Sinaga, 2018). 

Selanjutnya dikutip dari Tribunnews.com (2020) dari sebuah survei yang 

dilakukan oleh Mifta pada 507 remaja, sebanyak 83% remaja mengalokasikan 

uang mereka untuk kebutuhan pribadi, 57% untuk kuliner, 48% untuk belanja 

online sedangkan 46% untuk belanja offline seperti di mall. Bagi sebagian besar 

remaja, memiliki pengeluaran untuk kebutuhan dan kepuasan pribadi merupakan 

suatu hal yang lumrah dikarenakan kebutuhan primer mereka masih di tanggung 

oleh orangtua sehingga uang saku yang diberikan banyak digunakan untuk hal-hal 

yang tidak penting. Hal lain yang menjadi penyebab para remaja boros karena 

timbulnya rasa gengsi atau kecenderungan untuk mengikuti trend Mifta (2020).  

Perilaku konsumtif biasanya datang diwaktu yang bersamaan dengan 

hasrat remaja untuk mempercantik dan memperkeren penampilannya. Semkain 

beranjak dewasanya seseorang, maka lingkungan bermainnya pun akan semakin 

berkembang, sehingga remaja mulai memperhatikan penampilan agar terlihat 

menarik dalam kelompoknya. Dalam hal tersebut beberapa remaja menggunakan 

barang-barang dengan merk-merk terkenal bahkan buatan luar negri. Tuntutan 

pergaulan yang hedonisme dan impulsive buying membuat remaja tidak mau kalah 

dan bersaing untuk terlihat paling menarik di lingkup peer group nya karena hal 

tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri pada remaja, sebab mereka akan 

merasa mendapatkan perhatian akan keberadannya dan pengakuan dari orang lain. 
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Kebiasaan menghabiskan uang saku untuk makan dan gaya hidup yang 

tinggi sudah tertanam pada remaja sejak dini. Sebuah survei pada remaja 

menunjukan bahawa remaja dapat menghabiskan ratusan ribu bahkan jutaan 

rupiah setiap tahunnya. 8 ribu remaja dengan usia rata-rata 16 tahun sebagai 

responden. Sebanyak 54% responden merupakan laki-laki, dan 46% responden 

adalah perempuan. Survei ini juga mendapati bahwa 83% remaja memiliki 

iphone, yang berarti mereka berbelanja secara daring melalui smartphone yang 

dimilikinya. Beberapa brand fashion favorit remaja adalah nike, adidas, H&M 

yang masuk dalam jajaran merk yang digemari para remaja (CNN Indonesia, 

2019).  

Untuk lebih mendalami dan memahami fenomena tentang perilaku 

konsumtif, kontrol diri, dan kepercayaan diri pada siswa SMA di Surakarta, 

peneliti melakukan wawancara kepada 3 subjek sebagai data penunjang penelitian 

ini. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa narasumber uang jajan yang 

digunakan untuk membeli barang-barang yang menurutnya sedang trend agar 

tidak tertinggal dari teman-temannya dan untuk pergi bermain atau nongkrong 

bersama teman-temannya. Narasumber juga lebih memilih uangnya untuk jajan 

daripada untuk keperluan sekolah. 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat perilaku 

konsumtif meningkat pada remaja, dimana remaja masih harus fokus pada tugas-

tugas dan sekolahnya. Meskipun kebutuhan remaja masih ditanggung oleh orang 

tua, kecenderungan berbelanja dan sikap perilaku konsumtif yang menjadikan 

uang saku digunakan untuk membeli hal-hal yang tidak diperlukan karena 

terdapat rasa gengsi atau kecemburuan dalam mengikuti trend. 

Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa. 

Adanya perilaku sikap dan nilai-nilai sepanjang masa remaja menunjukkan 

perbedaan awal masa remaja yaitu kira-kira dari usia 13 tahun – 16 tahun atau 17 

tahun usia saat dimana remaja memasuki sekolah menengah. Masa remaja awal 

yang dimulai dari umur 12-15 tahun, masa remaja pertengahan dari umur 15-18 

tahun dan masa remaja akhir dari umur 18-21 tahun (Monks dan Haditono, 2002).  
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Anak remaja mempunyai karakteristik yang dapat berubah-ubah dengan 

sangat cepat dan tidak stabil sehingga cepat terpengaruh, terutama sikap 

konsumtif untuk membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukannya. Hal 

tersebut didasari oleh beberapa faktor termasuk pemborosan, pembelian secara 

impulsif dan juga hanya untuk tujuan bersenang-senang (Lestarina, Karimah, 

Febrianti, Ranny, & Herlina, 2017).  

Menurut Lina & Rosyid (1997) perilaku konsumtif merupakan perilaku 

membeli suatu barang yang berlebihan dengan tidak menggunakan pertimbangan 

yang rasional, melainkan dengan adanya keinginan dan kesenangan sementara. 

Kemudian menurut Averill (1973) kontrol diri merupakan sebuah kontrol personal 

dengan kemampuan individu untuk meemodifikasi perilaku, kemampuan 

menerima dan mengelola informasi yang diterima, serta kemampuan untuk 

menentukan sebuah perilaku yang sesuai dengan diri individu. Selanjutnya 

menurut Lauster (2003) kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan 

atas kemampuan diri sendiri, bahwa dirinya mampu untuk menyelesaikan 

berbagai tugas dan tujuannya dengan benar dan mampu melakukan sesuai dengan 

keinginan dengan mudah dan tenang. 

Destisya, Hendarso, & Yusnaini (2019) mengatakan bahwa rendahnya 

kontrol diri menyebakan seseorang mudah untuk dipengaruhi. Sikap yang 

konsumtif tidak saja berpengaruh pada aspek ekonomi, tetapi juga pada interaksi 

sosial yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Karakteristik seperti demikian 

yang bisa menyebabkan banyak orang atau kelompok menganggap bahwa status 

ekonomi adalah hal yang paling penting dan membuatnya bersaing untuk saling 

memperlihatkan status tersebut dan juga membuat cara hidup mereka sesuai 

dengan anggapannya yaitu bahwa ia menggunakan suatu produk atau jasa tertentu 

maka statusnya akan semakin diakui dilingkungannya. Sebagaimana disebutkan 

didalam penelitian-penelitian terdahulu terdapat korelasi yang negatif antara 

kontrol diri terhadap perilaku konsumtif artinya kontrol diri yang semakin tinggi 

akan menyebabkan perilaku konsumtif pada dewasa awal di Samarinda semakin 

rendah (Sari, 2019). 



6 

Wiranata, N. H., & Dewi, (2018) mengatakan bahwa tingginya rasa 

percaya diri pada seseorang dapat membantunya untuk mempertimbangkan serta 

pemutusan dalam membeli produk-produk yang akan menampilkan dirinya 

dengan natural, tanpa ada pengaruh gengsi sebagai bentuk tekanan sosial, karena 

seorang individu dengan rasa percaya diri yang tinggi akan memuncul diri apa 

adanya, dia tetap merasa percaya diri tanpa terpengaruh iklan atau promosi. 

Seseorang dengan kepercayaan diri yang tinggi akan mempertimbangkan 

kebutuhan daripada hanya sekedar gengsi. Hal ini sesuai dengan penelitian lain 

yang menjelaskan bahwa ditemukan pengaruh negatif antara kepercayaan diri 

pada perilaku konsumtif yang artinya kepercayaan diri yang makin tinggi dapat 

menyebabkan perilaku konsumtif menjadi lebih rendah (Agus, 2018).  

Faktor perilaku konsumtif yang berkaitan dengan kontrol diri yaitu kontrol 

diri berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam melakukan suatu 

pembelian dan mempertimbangkan secara rasional, dan juga tidak mudah 

dipengaruhi oleh lingkungannya. Seseorang dengan kepercayaan diri yang rendah 

juga mudah dipengaruhi oleh kelompoknya dalam memilih barang dengan merk 

yang berbeda seperti pakaian dan barang-barang yang akan mengkomunikasikan 

peran dan status mereka di masyarakat (Kotler, 2005). 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara 

kontrol diri dan kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada remaja? Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Hubungan antara kontrol diri, 

kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada remaja, 2) Hubungan antara 

kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada remaja. 3) Hubungan antara 

kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada remaja. Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah adanya hubungan antara kontrol diri, kepercayaan diri 

dengan perilaku konsumtif pada remaja. Kemudian adanya hubungan antara 

kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada remaja. Dan yang terakhir adanya 

hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada remaja. 
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2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Terdapat 3 variabel yang akan diuji pada penelitian ini, yaitu valiable bebas (X1) 

yaitu kontrol diri, dan variable bebas (X2) yaitu kepercayaan diri. Sedangkan 

untuk variable terikat (Y) yaitu perilaku konsumtif.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. Populasi dalam penelitian ini merupakan 

siswa dan siswi dari SMA Negeri di Surakarta mulai dari kelas X, XI dan XII 

Mipa, dengan rentang usia 15-18 tahun. Jumlah populasi sebanyak 1027 siswa. 

Sampel pada penelitian ini berjumlah 105 orang, yang terdiri dari 35 orang dari 

siswa kelas X mipa, 34 orang dari kelas XI mipa, dan 36 orang dari kelas XII 

mipa. Penelitian dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, data yang 

diambil dari responden menggunakan media link google form yang diserahkan 

kepada wali kelas kemudian disebarkan melalui group whatsapp masing-masing 

kelas.  

Untuk mengukur tingkat perilaku konsumtif, peneliti menyusun skala 

berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Lina & Rosyid (1997) yang 

terdiri dari aspek pembelian impulsive (impulsive buying), pemborosan (wasteful 

buying), dan mencari kesenangan (non-rational buying). Jumlah aitem yang 

dibuat adalah 25 aitem yang terdiri dari 18 favorable dan 7 unfavorable.  

Untuk mengukur tingkat kontrol diri, peneliti menyusun skala berdasarkan 

aspek-aspek yang dikemukakan oleh Averill (1973) yang terdiri dari aspek 

mengontrol perilaku (behavioral control), mengontrol kognitif (cognitive control), 

dan mengontrol keputusan (decision control). Jumlah aitem yang dibuat adalah 39 

aitem yang terdiri dari 20 favorable dan 19 unfavorable.  

Untuk mengukur tingkat kepercayaan diri, peneliti menyusun skala 

berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Lauster (2003) yang terdiri dari 

aspek keyakinan atas kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, dan 

rasional. Jumlah aitem yang dibuat adalah 39 aitem yang terdiri dari 18 favorable 

dan 15 unfavorable.  
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Pada penelitian ini, expert judgement ini dikonsultasikan dengan 

professional rater judgement yang dilakukan oleh tiga dosen Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Setelah dilakukan expert judgement akan 

didapatkan hasil yang dianalisis dengan menggunakan formula Aiken’s V. 

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilihat dari Cronbach’s alpha. Suatu 

pengukuran yang mampu menghasilkan data yang tingkat reliabilitasnya tinggi 

dapat disebut bahwa pengukuran tersebut reliabel. Uji reliabilitas alat ukur 

menggunakan Cronbach alpha melalui program komputer SPSS for windows. 

Dalam sebuah penelitian relibilitas dapat dilihat dari rentang angka 0 - 1,00. 

Semakin mendekati 1,00 maka akan ada konsistensi yang sempurna pada hasil 

ukur yang bersangkutan (Azwar, 2012). Setelah dilakukan pengujian reliabilitas 

deiperoleh hasil perhitungan dengan nilai koefisien reliabilitas (alpha cronbach) 

skala perilaku konsumtif sebesar 0,896, kemudian skala kontrol diri sebesar 0,894 

dan skala kepercayaan diri sebesar 0,854. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui terdapat hubungan 

yang signifikan antara kontrol diri dan kepercayaan diri dengan perilaku 

konsumtif, hal ini dapat dilihat dari nilai korelasi (r) = 0,699 dan nilai (F) = 

48.839 dengan Sig 0,000 < 0,05. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian 

yaitu adanya hubungan antara kontrol diri, kepercayaan diri dengan perilaku 

konsumtif pada remaja. Hal ini didukung oleh pernyataan Kotler (2005) kontrol 

diri berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam melakukan suatu 

pembelian dan mempertimbangkan secara rasional, dan juga pemilihan barang 

dengan merk yang berbeda seperti pakaian dan barang-barang yang akan 

mempengaruhi kepercayaan diri yang dimiliki. Begitu juga pernyataan Siallagan 

dan Derang (2021) mengatakan bahwa seiring bertambahnya usia remaja akan 

berkembang kemampuan mengontrol diri menjadi remaja yang lebih konsisten 

agar lebih sesuai dengan harapan di lingkungan sosialnya tanpa perlu diawasi. 

Selain itu kemampuan untuk mengontrol diri juga dapat berkembang seiring 

bertambahnya kematangan emosi.  
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Destisya, Septika, Hendarso dan Yusnaini (2019) mengatakan bahwa 

rendahnya kontrol diri menyebakan seseorang gampang untuk dipengaruhi. Sikap 

yang konsumtif tidak saja berpengaruh pada aspek ekonomi, tetapi juga pada 

interaksi sosial yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial 

yang dimaksud dapat berupa anggapan bahwa semakin mahal barang yang 

dimiliki maka akan semakin tinggi derajatnya dalam lingkungan sehingga orang 

yang tidak hedonisme akan dianggap inferior dan tidak gaul. Sedangkan Tomé-

Lourido, Arce, & Ponte (2019) mengungkapkan bahwa remaja dengan 

kepecayaan diri yang tinggi pada umumnya kompeten dalam melakukan 

aktivitasnya dan mampu untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Remaja 

yang percaya diri juga akan memiliki rasa kontrol, dapat merencanakan, dan 

memiliki motivasi positif dan berharap dalam kehidupan selanjutnya dan percaya 

dengan apa yang mereka lakukan. Hal itu membuat remaja lebih optimis dalam 

menjalani keseharian dan tidak mudah ragu dalam menentukan kebutuhan 

hidupnya serta senang pada dirinya sendiri (self love). 

Hubungan antara kontrol diri dan perilaku konsumtif dilihat dari nilai 

korelasi (r) = -0,693 dengan Sig (1-Tailed) 0,000 (p<0,05) yang dapat dikatakan 

bahwa ada hubungan negatif antara kontrol diri dan perilaku konsumtif. Yang 

artinya semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah perilaku konsumtif. Hal 

serupa juga terpapar dalam penelitian yg dilakukan oleh Siallagan dan Derang 

(2021) mengatakan bahwa remaja yang dengan kontrol diri yang tinggi akan 

memiliki sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugasnya maupun 

pekerjaannya, dan memiliki tolok ukur atau penilaian pada dirinya sendiri, sulit 

akan kehilangan kendali diri, dan tidak mudah emosi, frustasi serta melakukan 

pembelian yang terus menerus remaja sudah merasa cukup dengan barang-barang 

yang digunakan sehari-hari sehingga mereka merasa tidak perlu membeli barang-

barang keluaran terbaru. Pengendalian diri yang baik dapat menciptakan suatu 

kemampuan remaja dalam mengatur, membimbing dan mengarahkan perilaku 

yang dapat membawa kearah yang lebih positif. Remaja dengan pengendalian diri 

yang tinggi juga sudah dapat menentukan barang yang sesuai dengan harga dan 

manfaat kebutuhannya.  
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Hasil dari penelitian kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif dapat 

dilihat dari nilai korelasi (r) = -0,570 dengan Sig (1-Tailed) 0,000 < 0,05 yang 

dapat dikatakan bahwa ada hubungan negatif antara kepercayaan diri dengan 

perilaku konsumtif. Yang artinya semakin tinggi kepercayaan diri yang dimiliki 

seseorang, maka akan semakin rendah perilaku konsumtifnya. Hal tersebut 

didukung juga oleh penelitian yang dilakukan Wiranata, N. H., & Dewi (2018) 

bahwa tingginya rasa percaya diri pada seseorang dapat membantunya untuk 

mempertimbangkan serta pemutusan dalam membeli produk-produk yang sesuai 

dengan kebutuhannya tanpa terpengaruh hal lain sebagai bentuk tekanan sosial. 

Seseorang dengan kepercayaan diri yang tinggi akan mempertimbangkan 

kebutuhan daripada hanya sekedar gengsi. Tidak dapat di pungkiri tekanan sosial 

yang tinggi dalam pergaulan dapat membentuk sikap gengsi dan perasaan tidak 

percaya diri yang membuat seseorang merasa wajib untuk memenuhi tuntutan 

pergaulan yang ada agar dapat diterima dalam kelompoknya.   

Terdapat sumbangan efektif antara veriabel kontrol diri dan kepercayaan 

diri dengan perilaku konsumtif berdasarkan koefisien R
2 

(R Square) = 0,489 

sehingga dapat dikatakan bahwa sumbangan variabel bebas pada penelitian ini 

adalah 48,9%. Dengan rincian variabel kontrol diri mempengaruhi variabel 

perilaku konsumtif sebesar 41,23%. Variabel kepercayaan diri yang 

mempengaruhi variabel perilaku konsumtif 7,69% dan sebesar 51,1% dipengaruhi 

oleh variabel lain misalnya konformitas keompok, harga diri, dan gaya hidup yang 

tidak dibahas dalam penelitian ini.  

Tingkat perilaku konsumtif pada remaja tergolong sedang, hal tersebut 

dilihat dari hasil rerata hipotetik (RH) sebesar 62,5 dan rerata empirik (RE) 

sebesar 54,06. Diketahui bahwa sebanyak 9 orang (8,6%) masuk dalam kategori 

sangat rendah, 21 orang (20%) masuk dalam kategori rendan, 48 orang (45,7%) 

masuk dalam kategori sedang, 24 orang (22,9%) masuk dalam kategori tinggi, dan 

untuk kategori sangat tinggi sebanyak 3 orang (2,9%).  

Remaja memiliki tingkat kontrol diri yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari 

hasil rerata empirik sebesar 112,10 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 97,5. Bahwa 

sebanyak 6 orang (5,7%) masuk dalam kategori sangat rendah, 23 orang (21,9%) 
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masuk dalam kategori rendah, 50 orang (47,6%) masuk dalam kategori sedang, 17 

orang (16,2%) masuk dalam kategori tinggi, dan kategori sangat tinggi sebanyak 9 

orang sebanyak (8,6%). 

Tingkat kepercayaan diri pada remaja tegrolong tinggi, hal tersebut dapat 

dilihat dari  hasil rerata empirik sebesar 94,11 dan rerata hipotetik sebesar 82,5. 

Bahwa sebanyak 4 orang (3,8%) masuk dalam kategori sangat rendah, 37 orang 

(35,2%) masuk dalam kategori rendah, 34 orang (32,4%) masuk dalam kategori 

sedang, 22 orang (21%) masuk dalam kategori tinggi dan kategori sangat tinggi 

sebanyak 8 orang (7,6%). 

 

4. PENUTUP 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara kontrol diri, kepercayaan diri dan perilaku konsumtif pada 

remaja, kemudian terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dan perilaku 

konsumtif pada remaja yang artinya semakin tinggi kontrol diri maka semakin 

rendah perilaku konsumtif, kemudian terdapat hubungan negatif antara 

kepercayaan diri dan perilaku konsumtif pada remaja yang artinya semakin tinggi 

kepercayaan diri yang dimiliki seseorang, maka akan semakin rendah perilaku 

konsumtifnya.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, 

maka peneliti mengajukan beberapa saran. Disarankan kepada subjek penelitian 

untuk dapat menurunkan kecenderungan perilaku konsumtif dengan aktif 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di sekolah atau mengikuti les musik untuk 

meningkatkan kemampuan kontrol diri dan kepercayaan diri. Kemudian saran 

bagi orang tua untuk membantu dengan memfasilitasi kemampuan anak dalam 

meningkatkan kemampuannya dalam mengontrol diri dan kepercayaan diri 

dengan mengikut sertakan anak dalam kegiatan positif seperti mengikuti 

ektrakulikuler, mengikuti les musik, serta melatih tanggung jawab anak terhadap 

diri sendiri agar menurunkan kecenderungan anak pada perilaku konsumtif. Dan 

yang terkahir saran bagi peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian 

dengan menggunakan variabel lain selain kontrol diri dan kepercayaan diri 
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melainkan dengan variabel dan subjek yang belum pernah diteliti agar dapat 

menambah wawasan dan cakupan penelitian. 
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