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HUBUNGAN ANTARA KEPERCAYAAN DIRI DENGAN PERILAKU 

KONSUMTIF PADA REMAJA 

 

Bekti Murbani 

 

ABSTRAK 

Bekti Murbani (2010). Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Perilaku Konsumtif 

pada Remaja. Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada remaja. 

Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan negatif antara kepercayaan diri dengan perilaku 

konsumtif pada remaja. Subjek penelitian ini adalah remaja yang berusia 12 sampai 22 tahun 

sebanyak 127 orang. Alat pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dua skala, yaitu skala 

kepercayaan diri dan skala perilaku konsumtif. Data penelitian ini dianalisis dengan teknik 

korelasi Product Moment dari Pearson. Koefisien korelasi yang diperoleh – 0,434 dengan 

probabilitas 0,000 (p< 0,01). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Ini 

berarti ada hubungan negatif yang signifikan antara kepercayaan diri dan perilaku konsumtif pada 

remaja. 

 

Kata kunci : Perilaku konsumtif, kepercayaan diri, remaja 
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THE RELATION BETWEEN SELF CONFIDENCE WITH CONSUMTIVE 

BEHAVIOR ON TEENAGER 

 

 

 

Bekti Murbani 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Murbani, Bekti (2010). Relation between Self Confidence with Consumtive Behavior on 

Teenager. Yogyakarta : Faculty of Psychology Sanata Dharma University. This research aim to 

know the relation between self confidence with consumtive behavior on teenager. The hypothesis is 

there is negative relation between self confidence with consumtive behavior on teenager. Subject 

of this research were 127 teenager who have age 12 until 22 years old. Appliance of data 

collecting use consisted of by two measuring instrument that are scale of self confidence and scale 

of consumtive behavior. This research data is analysed with the technique of Product Moment 

from Pearson. Obtained correlation coefficient – 0,434 with probability 0,000 (p< 0,01). This 

research result indicate that the hypothesis accepted. This means there is significant negativity 

relation between self confidence with consumtive behavior on teenager. 

 

Keywords : consumtive behavior, self confidence, teenager 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perilaku konsumtif merupakan suatu fenomena yang banyak 

melanda kehidupan masyarakat terutama yang tinggal di perkotaan. 

Fenomena ini menarik untuk diteliti mengingat perilaku konsumtif juga 

banyak melanda kehidupan remaja kota-kota besar yang sebenarnya belum 

memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya. 

Perilaku konsumtif yang dapat dilihat dari remaja misalnya 

kepemilikan hand phone yang seperti sekarang ini banyak menyediakan 

fasilitas yang semakin canggih. Mereka berlomba-lomba untuk memiliki 

hand phone dengan seri terbaru, terbaik,  dan tercanggih sampai dengan 

yang termahal diantara teman-temannya yang sebenarnya kurang berguna 

dalam hubungannya dengan tugas sebagai seorang siswa di sekolah yaitu 

belajar. Hand phone merupakan teknologi informasi yang masuk ke 

Indonesia sekitar 10 tahun terakhir ini langsung mendapat tempat di hati 

masyarakat luas. Di Indonesia, tercatat sekitar 7,3 juta pengguna hand 

phone dan 56% di antaranya adalah kelompok muda, di bawah umur 20 

tahun ( Kompas, 2002 : 40 ). 

Contoh lain adalah seringnya remaja sekarang berbelanja pakaian 

di mall, yang tujuannya bukan sebagai suatu kebutuhan primer tetapi lebih 

didasarkan pada gengsi dan kepuasan saja. Hal tersebut tentu saja sebuah 
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pemborosan karena sebenarnya pergi ke mall dilakukan sebagai usaha 

rekreasi dan penyegaran pikiran yang tidak perlu sampai sesering itu. 

Akan tetapi, pada kenyataannya setelah jam pulang sekolah mereka sering 

tampak berada di mall, salah satu hal yang menjadi alasan adalah letak 

sekolah yang berada di pusat kota dan dekat dengan beberapa mall. 

Hal tersebut terbukti pada Studi Kasus di SMA se-Kota Bandung 

yang dilakukan oleh Aas Nurasyiah ( Alumni Prodi Pendidikan Ekonomi 

dan Koperasi FPIPS UPI) dan Neti Budiwati ( Dosen pada Prodi 

Pendidikan Ekonomi dan Koperasi FPIPS UPI) dengan judul An Analysis 

of the Influence of Social Economy Environment for Student consumtive 

Attitude (analisis dari gejala lingkungan sosial ekonomi budaya konsumtif 

pelajar). Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh : 

Rata-rata Pengeluaran Siswa SMA dari Uang Saku 

yang Diperoleh Selama Satu Bulan 

Jenis Pengeluaran Persentase Pengeluaran Konsumsi 

Jajan(makanan dan minuman)=Rp 

279.000 

61,61% Rp 279.000+Rp 96.250 =Rp 

375.250 

Kebutuhan lain-lain/bersifat 

kesenangan (isi pulsa HP, jalan-

jalan, nonton di bioskop, membeli 

barang baru) = Rp96.250 

21,26% Catatan: 

Rata-rata pengeluaran 

konsumsi siswa tersebut 

jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-

rata pengeluaran konsumsi 

masyarakat Jawa Barat yaitu 

sebesar Rp262.716 

Kebutuhan belajar (ongkos 

transport, alat tulis, buku, 

mengerjakan tugas)= Rp73.500 

16,23%  

Tabungan =Rp 4000 0,88%  
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa pengeluaran konsumsi 

siswa SMA untuk kebutuhan makan yang sifatnya kesenangan lebih tinggi 

nilainya dibandingkan dengan pengeluaran siswa untuk kebutuhan belajar 

yang merupakan investasi bagi masa depan mereka. Selain itu, 

kecenderungan siswa untuk menabung sangat rendah. 

Di samping itu, untuk mengetahui perilaku siswa dalam 

menggunakan uang saku yang diperolehnya, di bawah ini diketahui 

mengenai data kecenderungan perilaku konsumtif siswa SMA di Kota 

Bandung, seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini : 

 Kecenderungan Perilaku Konsumtif Siswa SMA di Kota Bandung 

Frekuensi makan di restoran fast food (KFC, McD, 

Popeyes, HHB, …) selama 1 bulan (Maret 2007) 

Tidak pernah 1s/d 3 kali >3 kali 

27,58% 53,4% 18,96% 

Jalan-jalan dan belanja di Mall (BIP, BSM, IP, …) 

Tidak pernah Kadang-kadang Sering 

8,3% 43,7% 47,9% 

Tipe HP yang dimiliki 

Hp tidak berkamera Hp berkamera 

33% 67% 

Dalam kaitannya dengan perilaku remaja sebagai konsumen, 

walaupun sebagian besar tidak memiliki penghasilan tetap, tetapi ternyata 

mereka memiliki pengeluaran yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat 

pada tabel kecenderungan perilaku konsumtif siswa SMA di Kota 

Bandung di atas. Didapatkan bahwa frekuensi makan direstoran fast food 

dengan intensitas 1s/d 3 kali adalah sebesar 53,4%. Selain itu intensitas 

remaja jalan-jalan dan belanja di mall adalah sering dengan angka sebesar 

47,9%. Terlihat pula persentase remaja yang memiliki HP berkamera jauh 
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lebih besar dibandingkan dengan remaja yang memiliki HP tidak 

berkamera, yaitu sebesar 67%. 

Bulan Mei 2008, tim PeKa Mahasiswa UKSW melakukan survei 

untuk mengetahui tingkat konsumtivisme di kalangan mahasiswa UKSW. 

Mahasiswa responden tersebar dari berbagai fakultas di UKSW, baik laki-

laki maupun perempuan, dan dari angkatan muda sampai tua. Dari 171 

angket yang telah diisi oleh mahasiswa, hanya 158 yang dapat digunakan. 

Konsumtivisme dibagi dalam 5 tingkat yaitu perilaku konsumtif sangat 

rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Hasil survei mendapati 

bahwa sebanyak 53% responden berperilaku konsumtif sedang, 45% 

masuk dalam kategori tinggi, sisanya masing-masing 1% masuk dalam 

kategori sangat tinggi dan rendah. Tidak ada mahasiswa yang masuk 

dalam kategori perilaku konsumtif sangat rendah. 

Perilaku konsumtif ini dapat terus mengakar di dalam gaya hidup 

sekelompok remaja. Dalam perkembangannya, mereka akan menjadi 

orang-orang dewasa dengan gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif 

ini harus didukung oleh kekuatan finansial yang memadai. Masalah lebih 

besar terjadi apabila pencapaian tingkat finansial itu dilakukan dengan 

segala macam cara yang tidak sehat. Mulai dari pola bekerja yang 

berlebihan sampai menggunakan cara instan seperti korupsi. Pada akhirnya 

perilaku konsumtif bukan saja memiliki dampak ekonomi, tapi juga 

dampak psikologis, sosial bahkan etika. 
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Dampak secara psikologis, remaja akan merasa rendah diri apabila 

ia tidak bisa membeli apa yang diinginkannya. Sedangkan secara sosial, ia 

akan terus mengikuti atribut yang banyak digemari tanpa mau manjadi diri 

sendiri. Karena remaja tersebut ingin selalu membeli apa yang 

diinginkannya tanpa peduli dengan banyaknya uang yang harus 

dikeluarkan, mereka akan terus meminta kepada orang tua bagaimanapun 

caranya tanpa peduli etika lagi. Dengan begitu, mereka akan memandang 

orang tua mereka sebagai mesin uang yang akan memberi mereka uang 

setiap mereka minta. 

Hurlock (1991) menyatakan salah satu ciri masa remaja adalah 

masa yang tidak realistik. Pada masa ini, umumnya remaja memandang 

kehidupan sesuai dengan sudut pandangnya sendiri yang belum tentu 

sesuai dengan pandangan orang lain dan juga dengan kenyataan. Selain 

itu, remaja memandang segala sesuatunya bergantung pada emosinya. 

Sedangkan emosi remaja yang pada umumnya belum stabil sehingga 

membuat mereka kurang bersikap bijaksana ketika dihadapkan pada hal-

hal yang berhubungan dengan peran mereka sebagai konsumen. 

Remaja memiliki kemandirian, termasuk juga posisinya sebagai 

konsumen. Remaja memiliki pilihan mandiri mengenai apa yang hendak 

dilakukan dengan uangnya dan menentukan sendiri produk apa yang ingin 

ia beli. Namun sayangnya, remaja biasanya mudah terbujuk rayuan iklan, 

suka ikut-ikutan teman, tidak realistis, dan cenderung boros dalam 

menggunakan uangnya (Tambunan,2001:1). Melihat karakteristik remaja 
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tersebut, mereka sering dijadikan target pemasaran berbagai produk 

industri sehingga akhirnya mendorong munculnya berbagai gejala dalam 

perilaku membeli yang tidak wajar. 

Sebagian besar remaja belum memiliki pekerjaan tetap karena 

masih sekolah. Namun, para pemasar tahu bahwa sebenarnya pendapatan 

mereka tidak terbatas, dalam arti bisa meminta uang kapan saja pada orang 

tuanya (Loudon & Bitta, 1984). Meskipun remaja belum memiliki 

penghasilan sendiri namun sering kali melakukan pembelian secara 

berlebihan dari uang yang diberikan oleh orang tua mereka (Tambunan, 

2001). Adapun Yayasan Lembaga Konsumen (YLK), menyatakan batasan 

berlebihan yaitu menggunakan konsumsi tanpa batas. Senada dengan itu, 

Tambunan (2001) mengatakan bahwa perilaku konsumtif menunjuk pada 

perilaku konsumen yang memanfaatkan nilai uang lebih besar dari nilai 

produksinya untuk barang dan jasa yang bukan menjadi kebutuhan pokok. 

Sehingga dapat dikatakan berlebihan apabila remaja menggunakan uang 

saku mereka untuk barang atau jasa yang sebenarnya tidak mereka 

butuhkan. 

Stanton (1996) mengatakan bahwa ada kekuatan-kekuatan 

psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumtif, salah satunya adalah 

konsep diri. Biasanya orang memilih suatu produk dan merek yang sesuai 

dengan konsep dirinya. Apabila remaja memiliki konsep diri yang positif, 

maka ia akan memiliki kepercayaan diri yang baik. Akan tetapi, jika 
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remaja memiliki konsep diri negatif, maka ia akan menjadi kurang percaya 

diri. 

Usia remaja merupakan usia penentuan dimana usia tersebut 

menjadi sangat penting. Salah satu hal yang mengambil peranan penting 

bagi remaja adalah pembentukan kepercayaan diri. Kepercayaan diri tidak 

terbentuk begitu saja, melainkan melalui sebuah proses. Kepercayaan diri 

yang kuat dapat terbentuk apabila seorang remaja mampu memahami 

kelemahan dirinya dan dapat bereaksi secara positif sehingga tidak 

menyebabkan adanya perasaan rendah diri ( Thursan Hakim, 2002 ). 

Rasa percaya diri yang tinggi akan membuat remaja mampu 

menjadi dirinya sendiri, yakin pada dirinya dan menerima diri apa adanya. 

Selain itu, mereka tidak akan mudah terbujuk rayuan iklan ataupun 

mengikuti teman-teman mereka sehingga mengarah pada perilaku 

konsumtif. Namun sebaliknya, apabila mereka memiliki rasa percaya diri 

yang rendah, mereka akan dengan mudah terbuyuk rayuan iklan dan 

kemudian muncullah perilaku konsumtif. 

Sebelumnya, telah dilakukan sebuah penelitian oleh Panduranti 

(2001) mengenai perilaku konsumtif yang terkait dengan kepercayaan diri. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa percaya diri mempunyai 

hubungan negatif dengan perilaku konsumtif. Sejalan dengan itu, Dr. 

Helga Dittmar, dosen psikologi di Sussex University Inggris, mengatakan 

bahwa sebetulnya jumlah uang yang dihabiskan saat belanja sebanding 
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dengan rasa percaya dirinya. Artinya, saat seseorang tidak percaya diri, 

makin banyak uang yang akan dibelanjakan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

subyek penelitian ini memiliki rentang usia lebih panjang yaitu untuk 

remaja awal 12-17 tahun dan untuk remaja akhir 18-22 tahun sedangkan 

penelitian sebelumnya subyeknya adalah mahasiswa saja. 

Peneliti memilih kepercayaan diri karena tanpa kepercayaan diri 

seseorang akan banyak mengalami hambatan dalam menyelesaikan 

sesuatu, sehingga dapat menghambat kecapaian tujuan yang ia kerjakan 

(Jailani, 1999). Orang yang kurang percaya diri akan selalu menutup diri 

karena kurang percaya pada kemampuan diri sendiri sehingga akan 

mempengaruhi seseorang dalam menjalankan sesuatu usaha. Pembentukan 

kepercayaan diri dimulai dari usia remaja. Dengan tingginya kepercayaan 

diri, diharapkan individu mampu menentukan arah sikap ketika mereka 

dihadapkan pada pilihan dalam membeli barang sehingga tidak mengarah 

pada perilaku konsumtif yang tentu saja dapat memberikan dampak negatif 

pada perkembangan mereka nantinya. Karena itu, diharapkan penelitian ini 

dapat dijadikan pengetahuan mengenai pentingnya kepercayaan diri dalam 

peran remaja sebagai konsumen. 

Berdasarkan fenomena-fenomena mengenai perilaku konsumtif 

yang dewasa ini menjadi fenomena di kalangan remaja yang sebenarnya 

belum memiliki penghasilan sendiri, maka peneliti ingin meneliti apakah 
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ada hubungan antara kepercayaan diri dengan dilakukannya perilaku 

konsumtif oleh remaja. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan 

dalam penelitian adalah apakah ada hubungan yang signifikan antara 

kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada remaja ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

yang signifikan antara kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada 

remaja. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi 

dan masukan terhadap ilmu psikologi, khususnya psikologi konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

Mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara 

kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada remaja. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata latin 

adolescere (kata bendanya, adolescentia yang berarti remaja) yang 

berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Istilah tersebut saat 

ini mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, 

emosional, sosial, dan fisik (Hurlock, 1999). Awal masa remaja 

berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun, 

dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 

dengan 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum (Hurlock, 1999). 

Jadi mengenai batasan usia remaja Hurlock menyatakan usia remaja 

antara 13 – 18 tahun. 

Masa remaja, menurut Mappiare (1982), berlangsung antara 

umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun 

sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat di 

bagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12 atau 13 tahun sampai dengan 

17 atau 18 tahun adalah masa remaja awal dan usia 17 atau 18 

sampai dengan 21 atau 22 tahun adalah masa remaja akhir. 

Perkembangan lebih lanjut, istilah adolescence sesungguhnya 

memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, 
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sosial dan fisik (Hurlock, 1991). Pandangan ini di dukung oleh 

Piaget (Hurlock, 1991) yang  mengatakan bahwa secara psikologis, 

remaja adalah suatu usia di mana mulai terintegrasi ke dalam 

masyarakat dewasa, suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa 

dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan 

merasa sama atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa 

ini mengandung banyak aspek afektif, lebih atau kurang dari usia 

pubertas. 

Selanjutnya menurut Papalia (dalam Mukhtar dkk, 2003) 

remaja sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke dewasa, 

diawali dengan masa puber yaitu proses perubahan fisik yang 

ditandai dengan kematangan seksual, kognisi dan psikososial yang 

berkaitan satu sama lain. 

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa remaja adalah kelompok individu yang sedang mengalami 

masa pertumbuhan dari kanak-kanak menuju kedewasaan yang 

ditandai dengan perubahan fisik, kematangan seksual, kognisi dan 

psikososial. Dengan rentang usia antara umur 12 tahun sampai 17 

tahun untuk awal masa remaja, dan akhir masa remaja dari usia 18 

tahun sampai dengan 22 tahun. 
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2. Ciri-ciri Masa Remaja 

Seperti halnya dengan semua periode penting selama rentang 

kehidupan, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang 

membedakan dengan periode sebelum dan sesudahnya (Hurlock, 

1991). Ciri-ciri tersebut yang memiliki keterkaitan dengan 

konsumen, yaitu: 

1. Masa Remaja sebagai Periode Perubahan 

Pada masa ini remaja mengalami perubahan dari masa 

kanak-kanak menjadi remaja. Pada masa ini, segala perilaku 

remaja mengalami banyak perubahan. Salah satunya terkait 

dengan perubahan perilaku sebagai konsumen. 

2. Masa Remaja sebagai Masa Mencari Identitas 

Masa ini adalah masa yang menentukan karena pada masa 

ini remaja dalam masa pencarian jati diri yang sebenarnya. Oleh 

karena itu, remaja akan mencoba satu hal hingga banyak hal, 

termasuk peran mereka sebagai konsumen. Remaja akan 

mencoba berbagai macam hal untuk mencari mana yang paling 

sesuai dengan dirinya, misalkan dalam hal berpakaian. 

3. Masa Remaja sebagai Masa yang Tidak Realistik 

Pada masa ini, remaja memilih dan membeli sesuatu tanpa 

memikirkan manfaatnya artinya remaja kurang selektif dalam 

memilih mana kebutuhan yang pokok dan mana kebutuhan yang 

kurang penting. Pada masa ini, umumnya remaja memandang 
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kehidupan sesuai dengan sudut pandangnya sendiri yang belum 

tentu sesuai dengan pandangan orang lain dan juga dengan 

kenyataan. Misalkan saja, remaja dalam membuat pertimbangan 

untuk membeli suatu produk menitik beratkan pada status sosial, 

mode dan kemudahan daripada pertimbangan ekonomis. 

3.      Tugas-tugas Perkembangan Masa Remaja 

Tugas perkembangan masa remaja di fokuskan pada upaya 

meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha 

untuk mencapai kemampuan berdasarkan dan berperilaku secara 

dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan masa remaja, menurut 

Hurlock (1991) yang berkaitan dengan perilaku konsumtif ataupun 

kepercayaan diri adalah berusaha untuk: 

1. Mampu menerima keadaan fisiknya. 

2. Mencapai kemandirian emosional. 

3. Mencapai kemandirian ekonomi. 

4. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan 

untuk memasuki dunia dewasa. 

Tugas-tugas perkembangan fase remaja ini amat berkaitan 

dengan perkembangan kognitifnya, yaitu fase operasional formal. 

Kematangan pencapaian fase kognitif akan sangat membantu 

kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan dan 

diperlukan kemampuan kreatif remaja. Kemampuan kreatif ini 

banyak diwarnai oleh perkembangan kognitifnya. 
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B. Perilaku Konsumtif 

1. Pengertian Perilaku Konsumtif 

Cahyana (1995) memberikan definisi perilaku konsumtif 

sebagai tindakan yang dilakukan dalam mengkonsumsi berbagai 

macam barang kebutuhan. Tambunan (2001) mengatakan bahwa 

perilaku konsumtif menunjukan pada perilaku konsumen yang 

memanfaatkan nilai uang lebih besar dari nilai produksinya untuk 

barang dan jasa yang bukan menjadi kebutuhan pokok. 

Howell dan Dpboye (dalam Munandar, 2001), 

mengemukakan bahwa perilaku konsumtif merupakan bagian dari 

aktivitas dan kegiatan mengkonsumsi suatu jasa dan barang yang 

dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya mengenai pengertian 

konsumtif secara harafiah menurut Echols dan Shadly (dalam 

Yuriani, 1994) adalah merupakan bentuk kata sifat yang berasal dari 

“consumer” yang berarti memakai produk, baik barang-barang 

industri maupun jasa, konsumtif berarti bersifat mengkonsumsi 

produk atau barang secara berlebihan. 

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang telah 

dikemukakan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perilaku 

konsumtif adalah perilaku individu yang ditunjukkan dengan 

mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara berlebihan dan tidak 

terencana yang sebenarnya barang atau jasa tersebut kurang atau 

bahkan tidak dibutuhkan. Perilaku ini lebih banyak dipengaruhi oleh 
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keinginan mendapatkan kepuasan ataupun kesenangan sehingga 

mengesampingkan kebutuhan. Karena itu, tanpa pertimbangan yang 

matang seseorang begitu mudah melakukan pengeluaran untuk 

macam-macam keinginan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pokok. 

Sedangkan konsumtivisme lebih mengacu pada pola atau 

gaya hidup yang ada dimasyarakat. Menurut Grinder (1978), 

konsumtivisme memberikan pengertian bahwa pola hidup manusia 

dikendalikan dan didorong oleh suatu keinginan untuk memenuhi 

hasrat kesenangan semata. Serviam (1983) juga mengungkapkan 

bahwa konsumtivisme ternyata telah menyebabkan orang selalu 

merasa tidak puas dan ingin lebih tanpa peduli bagaimana cara untuk 

mendapatkannya. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif 

Berbicara mengenai perilaku konsumtif, maka tidak lepas 

dari masalah proses keputusan pembelian. Menurut Assuari (1987), 

tingkat keinginan seseorang menempati tingkat yang paling tinggi 

dalam pembelian. Kemudian Assuari (1987) menambahkan bahwa 

perilaku konsumtif dapat terjadi karena: 

1. Pembelian ingin tampak berbeda dari yang lain 

Remaja melakukan pembelian atau pemakaian dengan 

maksud unuk menunjukkan bahwa dirinya berbeda dengan 

yang lain. 
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2. Ikut-ikutan 

Seseorang melakukan tindakan pembelian hanya untuk 

meniru orang lain atau kelompoknya dan mengikuti mode yang 

sedang beredar. 

Stanton (1996) mengatakan bahwa ada kekuatan-kekuatan 

psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumtif, yaitu: 

1. Pengalaman belajar 

Kunci untuk memahami perilaku pada konsumen 

terletak pada kemampuan menginterpretasikan dan meramalkan 

proses belajar konsumen. 

2. Kepribadian 

Kepribadian didefinisikan sebagai pola ciri-ciri 

seseorang yang menjadi faktor penentu dalam perilaku 

responnya. 

3. Konsep diri atau citra diri 

Konsep diri dipengaruhi oleh kebutuhan psikologis dan 

fisik yang dibawa sejak lahir dan dipelajari selama proses 

perkembangan diri. Biasanya orang memilih suatu produk dan 

merek yang sesuai dengan konsep dirinya. 

Sarwono (1994), mengatakan bahwa perilaku konsumtif 

biasanya lebih dipengaruhi oleh faktor emosional dari pada rasio, 

karena pertimbangan-pertimbangan dalam membuat keputusan untuk 

membeli atau menggunakan suatu barang dan jasa lebih menitik 
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beratkan pada status sosial, mode dan kemudahan dari pada 

pertimbanhan ekonomis. Ia menambahkan bahwa perilaku konsumtif 

berkaitan dengan proses belajar. Artinya dalam perkembangan 

individu akan belajar bahwa memperoleh suatu barang dan jasa atau 

melakukan perbuatan tentunya dapat memberikan kesenangan atau 

justru perasaan tidak enak. 

3. Aspek-aspek Perilaku Konsumtif 

Dalam perilaku konsumtif, ada 4 aspek pokok yang 

terkandung didalamnya (Hidayati, 2001) , yaitu : 

1. Impulsif 

Pembelian impulsif ialah perilaku membeli semata-

mata karena didasari oleh hasrat yang tiba-tiba atau keinginan 

sesaat, yang dilakukan tanpa pertimbangan dan biasanya 

bersifat emosional. 

2. Pemborosan 

Pemborosan dapat didefinisikan sebagai perilaku 

menghamburkan banyak dana tanpa didasari adanya kebutuhan 

yang jelas. 

3. Pleasure seeking 

Perilaku ini berkaitan dengan sifat remaja yang 

narsistik, ingin mencari kesenangan dengan melakukan 

pembelian dan keinginan eksis dalam kelompoknya. 
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4. Satisfaction seeking 

Perilaku konsumtif salah satunya didasari oleh adanya 

keinginan untuk selalu lebih dari yang lain, selalu ada 

ketidakpuasan dan usaha untuk mendapat pengakuan dari yang 

lain dan biasanya diikuti rasa bersaing yang tinggi. 

 

C. Kepercayaan Diri 

1. Pengertian Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri merupakan keyakinan dalam diri seseorang 

untuk dapat menangani segala sesuatu dengan tenang. Kepercayaan 

diri merupakan keyakinan dalam diri yang berupa perasaan dan 

anggapan bahwa dirinya dalam keadaan baik sehingga 

memungkinkan individu tampil dan berperilaku dengan penuh 

keyakinan (Hambly, 1995). 

Sedangkan Angelis (1997) menerangkan bahwa kepercayaan 

diri merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia untuk 

menghadapi tantangan hidup apapun dengan berbuat sesuatu. Setiap 

individu mempunyai hak untuk menikmati kebahagiaan dan kepuasan 

atas apa yang telah diperolehnya, tetapi itu akan sulit dirasakan 

apabila individu tersebut memiliki kepercayaan diri yang rendah. 

Bukan hanya ketidakmampuan dalam melakukan suatu pekerjaan, 

tetapi juga ketidakmampuan dalam menikmati pekerjaan tersebut. 

 



18 
 

 
 

Menurut Goleman (2003) (dalam Rissyo dan Aziza, 2006), 

kepercayaan diri adalah kesadaran yang kuat tentang harga dan 

kemampuan diri sendiri. Orang dengan kecakapan ini akan berani 

tampil dengan keyakinan diri, berani menyatakan keberadaannya, 

berani menyuarakan pandangan yang tidak popular dan bersedia 

berkorban demi kebenaran serta tegas, mampu membuat keputusan 

yang baik kendati dalam keadaan tidak pasti dan tertekan. Sedangkan 

menurut Rini (2002) kepercayaan diri adalah sikap positif seorang 

individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian 

positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau 

situasi yang dihadapinya. Hal ini bukan berarti bahwa individu 

tersebut mampu dan kompeten melakukan segala sesuatu seorang diri. 

Menurut Fereira (dalam Ginanjar, 2001), seorang konsultan 

dari Deloitte and Touche Consulting mengatakan bahwa seseorang 

yang memiliki kepercayaan diri, di samping mampu mengendalikan 

dan menjaga keyakinan dirinya, juga akan mampu membuat 

perubahan di lingkungannya, ini berarti bahwa kepercayaan diri akan 

mempengaruhi pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati 

dan keterampilan sosial. 

Lauster (1990) mengatakan bahwa kepercayaan diri 

mempengaruhi sikap hati-hati, ketidaktergantungan, 

ketidakserakahan, toleransi, dan cita-cita. Seseorang yang memiliki 

rasa percaya diri tidaklah hati-hati secara berlebihan, tidak 
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mementingkan diri sendiri, toleran, dan tidak memiliki cita-cita yang 

berlebihan untuk menutupi kekurangpercayaan pada diri sendiri. 

Sudarsono (Noegroho, 1994) mengatakan orang yang percaya diri 

adalah orang yang optimistis, gembira, bertanggungjawab, efektif, 

memiliki ambisi, toleran, mandiri, tidak mementingkan diri sendiri, 

dan tidak berlebihan. 

Orang yang memiliki kepercayaan diri merasa yakin akan 

kemandiriannya, yakin pada dirinya sendiri sehingga tidak secara 

berlebihan mementingkan dirinya sendiri yang mengarah ke congkak, 

cukup toleran, selalu optimis, dan tidak perlu baginya untuk 

melakukan kompensasi dari keterbatasannya (Kumara, 1988). 

Kepercayaan diri pada individu tidak selalu sama, pada saat 

tertentu kita merasa yakin atau mungkin, ada situasi dimana individu 

merasa yakin dan situasi dimana individu tidak merasa demikian. 

Seperti yang dikemukakan oleh Angelis (1997) bahwa rasa percaya 

diri itu tidak bisa disamaratakan dari satu aktifitas ke aktivitas 

lainnya. 

Menurut Thursan Hakim (2002) rasa percaya diri tidak 

muncul begitu saja pada diri seseorang ada proses tertentu didalam 

pribadinya sehingga terjadilah pembentukan rasa percaya diri. 

Terbentuknya rasa percaya diri yang kuat terjadi melalui proses: 

a. Terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses 

perkembangan yang melahirkan kelebihan kelebihan tertentu. 
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b. Pemahaman seseorang terhadap kelebihan kelebihan yang 

dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat 

segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan kelebihannya. 

c. Pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan 

kelemahan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah 

diri atau rasa sulit menyesuaikan diri. 

d. Pengalaman didalam menjalani berbagai aspek kehidupan dengan 

menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa kepercayaan diri adalah keyakinan dalam diri 

seseorang untuk dapat menangani segala sesuatu, mandiri, memiliki 

ambisi yang tidak berlebihan, tidak mementingkan diri sendiri, 

toleran, tidak melakukan kompensasi dari keterbatasannya, dan tidak 

berhati-hati secara berlebihan. 

2. Aspek Aspek Kepercayaan Diri 

Menurut Peter Lauster (1990) seseorang yang percaya diri adalah 

mereka yang memiliki beberapa hal di bawah ini : 

a. Optimis yaitu senantiasa memiliki harapan terhadap segala hal. 

Sehingga orang yang optimis adalah orang yang selalu 

berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala 

hal, sikapnya positif, dan terbuka. 
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b. Mandiri yaitu suatu keadaan dapat berdiri sendiri. Orang mandiri 

berarti ia dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang 

lain. 

c. Memiliki ambisi yang tidak berlebihan 

Ambisi adalah dorongan untuk mencapai sukses. Memiliki 

ambisi yang tidak berlebihan artinya memiliki dorongan dan 

berusaha ingin mencapainya dengan tetap memiliki pertimbangan-

pertimbangan yang bijaksana. 

d. Tidak mementingkan diri sendiri, artinya orang yang tidak selalu 

berorientasi pada diri sendiri secara terus menerus tetapi mau 

mempedulikan orang lain. 

e. Toleran, yaitu dapat bersikap atau bersifat menenggang ( 

menghargai, membiarkan, membolehkan ) pendirian ( pendapat, 

pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakukan, dan sebagainya ) 

yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. 

f. Tidak berlebihan dan tidak melakukan kompensasi dari 

keterbatasannya 

Orang yang tidak berlebihan berarti mampu menampilkan 

dirinya secara wajar dan apa adanya tanpa rasa malu. Ia juga tidak 

perlu menutup-nutupi kekurangannya dengan cara-cara yang 

menarik perhatian orang lain. 
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g. Berhati-hati dengan tidak berlebihan 

Orang yang dapat berhati-hati secara tidak berlebihan 

berarti ia mampu menangkap fakta secara objektif, sehingga dapat 

bersikap dengan pertimbangan tepat tetapi tetap waspada. 

3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Kepercayaan 

Diri 

Kepercayaan diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal: 

1. Faktor internal, meliputi: 

1) Konsep diri 

Terbentuknya kepercayaan diri pada seseorang 

diawali dengan perkembangan konsep diri yang diperoleh 

dalam pergaulan suatu kelompok. 

Menurut Centi (1995), konsep diri merupakan 

gagasan tentang dirinya sendiri. Seseorang yang 

mempunyai rasa rendah diri biasanya mempunyai konsep 

diri negatif, sebaliknya orang yang mempunyai rasa 

percaya diri akan memiliki konsep diri positif. 

2) Harga diri 

Meadow (dalam Kusuma, 2005 ) Harga diri yaitu 

penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Orang yang 

memiliki harga diri tinggi akan menilai pribadi secara 

http://www.masbow.com/2009/07/konsep-diri.html
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rasional dan benar bagi dirinya serta mudah mengadakan 

hubungan dengan individu lain. 

Orang yang mempunyai harga diri tinggi 

cenderung melihat dirinya sebagai individu yang berhasil 

percaya bahwa usahanya mudah menerima orang lain 

sebagaimana menerima dirinya sendiri. 

Akan tetapi, orang yang mempuyai harga diri 

rendah bersifat tergantung, kurang percaya diri dan 

biasanya terbentur pada kesulitan sosial serta pesimis 

dalam pergaulan. 

3) Kondisi fisik 

Perubahan kondisi fisik juga berpengaruh pada 

kepercayaan diri. Anthony (1992) mengatakan penampilan 

fisik merupakan penyebab utama rendahnya harga diri dan 

percaya diri seseorang. Lauster (1997) juga berpendapat 

bahwa ketidakmampuan fisik dapat menyebabkan rasa 

rendah diri yang kentara. 

4) Pengalaman hidup. 

Lauster (1997) mengatakan bahwa kepercayaan 

diri diperoleh dari pengalaman yang mengecewakan 

adalah paling sering menjadi sumber timbulnya rasa 

rendah diri. Lebih lebih jika pada dasarnya seseorang 
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memiliki rasa tidak aman, kurang kasih sayang dan kurang 

perhatian. 

2. Faktor eksternal meliputi : 

1) Pendidikan 

Pendidikan mempengaruhi kepercayaan diri 

seseorang. Anthony (1992) lebih lanjut mengungkapkan 

bahwa tingkat pendidikan yang rendah cenderung 

membuat individu merasa dibawah kekuasaan yang lebih 

pandai, sebaliknya individu yang pendidikannya lebih 

tinggi cenderung akan menjadi mandiri dan tidak perlu 

bergantung pada individu lain. Individu tersebut akan 

mampu memenuhi keperluan hidup dengan rasa percaya 

diri dan kekuatannya dengan memperhatikan situasi dari 

sudut kenyataan. 

2) Pekerjaan 

Rogers (dalam Kusuma,2005) mengemukakan 

bahwa bekerja dapat mengembangkan kreatifitas dan 

kemandirian serta rasa percaya diri. Lebih lanjut 

dikemukakan bahwa rasa percaya diri dapat muncul 

dengan melakukan pekerjaan, selain materi yang 

diperoleh. Kepuasan dan rasa bangga di dapat karena 

mampu mengembangkan kemampuan diri. 
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3) Lingkungan dan Pengalaman hidup 

Lingkungan disini merupakan lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Dukungan yang baik yang 

diterima dari lingkungan keluarga seperti anggota kelurga 

yang saling berinteraksi dengan baik akan memberi rasa 

nyaman dan percaya diri yang tinggi. Begitu juga dengan 

lingkungan masyarakat semakin bisa memenuhi norma 

dan diterima oleh masyarakat, maka semakin lancar harga 

diri berkembang (Centi, 1995). 

Sedangkan pembentukan kepercayaan diri juga 

bersumber dari pengalaman pribadi yang dialami 

seseorang dalam perjalanan hidupnya. Pemenuhan 

kebutuhan psikologis merupakan pengalaman yang 

dialami seseorang selama perjalanan yang buruk pada 

masa kanak kanak akan menyebabkan individu kurang 

percaya diri (Drajat, 1995). 

D. Hubungan Kepercayaan Diri dengan Perilaku Konsumtif pada 

Remaja 

Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin atas 

kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis, 
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bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran 

positif dan dapat menerimanya. Lauster (1999) mengatakan bahwa 

kebutuhan yang paling penting adalah kebutuhan akan rasa percaya diri 

dan rasa superioritas. 

Kepercayaan diri akan menyebabkan individu menjadi optimis 

dalam hidup, setiap persoalan yang datang akan dihadapi dengan tenang 

dan mempunyai keyakinan untuk berhasil (Rubbin, 1989). Sedangkan 

Walgito (1993) menyatakan bahwa terbentuknya kepercayaan diri 

seseorang tidak lepas dari perkembangan manusia pada umumnya, 

khususnya perkembangan kepribadiannya. Kepercayaan diri adalah 

kemampuan berpikir secara original, aktif, optimis dalam mendekati 

pemecahan masalah dan lepas dari situasi lingkungan yang 

mendukungnya. Kepercayaaan diri yang dimiliki individu pada dasarnya 

memiliki kapasitas yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang 

lainnya. Menurut Walgito (1997) kepercayaan diri adalah suatu keyakinan 

dalam hati bahwa segala tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan 

berbuat sesuatu. 

Terbentuknya kepercayaan diri pada seseorang diawali dengan 

perkembangan konsep diri yang diperoleh dalam pergaulan suatu 

kelompok. Menurut Centi (1995), konsep diri merupakan gagasan tentang 

dirinya sendiri. Seseorang yang mempunyai rasa rendah diri biasanya 

mempunyai konsep diri negatif, sebaliknya orang yang mempunyai rasa 

percaya diri akan memiliki konsep diri positif. Ketika melakukan 
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pembelian, biasanya seorang remaja memilih produk yang sesuai dengan 

konsep dirinya. 

Orang yang percaya diri akan lebih mungkin mendapatkan kualitas 

yang besar dalam hal harga diri, penghargaan diri dan pemahaman diri 

(Jailani, 1999). Menurut Meadow (dalam Kusuma, 2005), harga diri ialah 

penilaian terhadap dirinya sendiri. Seseorang yang menilai dirinya sendiri 

secara positif, ia mampu menerima keadaan dirinya sehingga tidak perlu 

melakukan kompensasi dari ketidakpercayaan dirinya. Karena itu, ia tidak 

perlu membeli berbagai macam produk yang sebenarnya tidak berguna 

hanya untuk menutupi ketidakpercayaan dirinya. Sehingga remaja tidak 

mengikuti pola hidup konsumtif. Akan tetapi, jika remaja menilai dirinya 

secara negatif maka ia akan terus menerus mencari kekurangannya 

sehingga membeli berbagai macam produk yang sebenarnya tidak 

dibutuhkan hanya untuk menjadi percaya diri. Oleh karena itu, remaja 

akan mengarah pada pola hidup konsumtif. 

Kemungkinan penyebab dari perilaku konsumtif yang dilakukan 

remaja adalah kurangnya pengendalian diri. Seperti yang dikemukakan 

Hidayati (2001) bahwa ada perilaku pembelian impulsif pada remaja 

dalam melakukan pembelian. Mereka akan cenderung mengikuti 

keinginan sesaat dan emosi semata jika remaja kurang memiliki 

pengendalian diri yang baik. O’Guinn dan Faber (1992) seperti yang 

dikutip oleh Park dan Burns (2005:135) menyatakan bahwa biasanya 

seseorang melakukan pembelian impulsif karena tidak dapat 
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mengendalikan atau mengatasi dorongan untuk membeli sesuatu. 

Rendahnya pengendalian diri tersebut yang membuat seorang remaja 

menjadi konsumtif. 

 Fatimah (2006) mengemukakan salah satu ciri seseorang yang 

mempunyai rasa percaya diri adalah mempunyai pengendalian diri yang 

baik (tidak moody dan emosi stabil). Karena itu, remaja yang memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi maka ia akan mampu mengendalikan diri 

dengan baik sehingga remaja tersebut tidak akan berperilaku konsumtif. 

 Sebaliknya, seorang remaja yang memiliki kepercayaan diri yang 

rendah, ia akan kurang mampu mengendalikan diri dengan baik sehingga 

akan berperilaku konsumtif ketika melakukan pembelian. Remaja tersebut 

akan cenderung membeli apapun tanpa memperdulikan fungsi dan 

prioritas barang yang dibelinya. Maka dari itu, rendahnya pengendalian  

diri membuat remaja menjadi konsumtif dengan tujuan agar menjadi 

percaya diri. Jika demikian, maka dapat dikatakan bahwa perilaku 

konsumtif adalah suatu upaya kompensasi dari ketidakpercayaan diri. 
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Berikut ini adalah skema hubungan antara kepercayaan diri dan 

perilaku konsumtif pada remaja : 
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diri baik 
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Harga diri tinggi 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitiannya sebagai berikut : 

Ada hubungan negatif antara kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif 

pada remaja. Semakin tinggi kepercayaan diri remaja, maka perilaku 

konsumtifnya semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kepercayaan 

diri remaja maka semakin tinggi perilaku konsumtifnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional, yaitu penelitian 

dengan menggunakan karakteristik yang berupa hubungan antara dua 

variabel atau lebih ( Supratiknya, 1998 ). Tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah untuk menyelidiki variasi pada suatu variabel berkaitan dengan 

variasi pada satu atau lebih variabel lain berdasarkan koefisien korelasi 

(Azwar, 1999). 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Variabel 

adalah sesuatu yang secara kuantitatif atau kualitatif bervariasi (Azwar, 

2005). Ciri-ciri atau aspek dari fakta sosial yang mempunyai lebih dari 

satu nilai dinamakan variabel. 

Sesuai dengan judul “Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan 

Perilaku Konsumtif pada Remaja“, maka variabel dari penelitian ini adalah 

terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu : 

1. Variabel bebas         : Kepercayaan diri 

2. Variabel tergantung : Perilaku konsumtif 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional penelitian merupakan batasan dari variabel-

variabel yang secara konkrit berhubungan dengan realitas dan merupakan 

manifestasi dari hal-hal yang akan diamati dalam penelitian (Hadi, 

1987:26). Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah : 

1. Perilaku konsumtif 

Perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang 

ditunjukkan dengan mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara 

berlebihan dan tidak terencana yang sebenarnya barang atau jasa 

tersebut kurang atau bahkan tidak dibutuhkan. Perilaku konsumtif 

pada penelitian ini memiliki empat aspek (Hidayati, 2001), yaitu : 

1. Impulsif 

Pembelian impulsif ialah perilaku membeli semata-

mata karena didasari oleh hasrat yang tiba-tiba atau keinginan 

sesaat, yang dilakukan tanpa pertimbangan dan biasanya 

bersifat emosional. 

2. Pemborosan 

Pemborosan dapat didefinisikan sebagai perilaku 

menghamburkan banyak dana tanpa didasari adanya kebutuhan 

yang jelas. 
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3. Pleasure seeking 

Perilaku ini berkaitan dengan sifat remaja yang 

narsistik, ingin mencari kesenangan dengan melakukan 

pembelian dan keinginan eksis dalam kelompoknya. 

4. Satisfaction seeking 

Perilaku konsumtif salah satunya didasari oleh adanya 

keinginan untuk selalu lebih dari yang lain, selalu ada 

ketidakpuasan dan usaha untuk mendapat pengakuan dari yang 

lain dan biasanya diikuti rasa bersaing yang tinggi. 

Perilaku konsumtif akan diukur dengan menggunakan skala 

perilaku konsumtif. Tinggi rendahnya perilaku konsumtif subjek 

dapat dilihat dari skor total yang diperolehnya. Semakin tinggi skor 

total, maka semakin tinggi perilaku konsumtifnya. Begitu 

sebaliknya, semakin rendah skor totalnya maka semakin rendah pula  

perilaku konsumtif subjek. 

2. Kepercayaan diri 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepercayaan diri 

adalah keyakinan dalam diri seseorang untuk dapat menangani segala 

sesuatu yang berupa perasaan dan anggapan bahwa dirinya dalam 

keadaan baik sehingga memungkinkan individu tampil dan 

berperilaku dengan penuh keyakinan serta suatu keyakinan dalam 

jiwa manusia untuk menghadapi tantangan hidup apapun. Adapun 
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kepercayaan diri diukur dengan skala kepercayaan diri yang mengacu 

pada skala Peter Lauster (1997), dimana aspek-aspeknya adalah : 

a. Optimis yaitu senantiasa memiliki harapan terhadap segala hal. 

Sehingga orang yang optimis adalah orang yang selalu 

berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala 

hal, sikapnya positif, dan terbuka. 

b. Mandiri yaitu suatu keadaan dapat berdiri sendiri. Orang mandiri 

berarti ia dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang 

lain. 

c. Memiliki ambisi yang tidak berlebihan 

Ambisi adalah dorongan untuk mencapai sukses. Memiliki 

ambisi yang tidak berlebihan artinya memiliki dorongan dan 

berusaha ingin mencapainya dengan tetap memiliki pertimbangan-

pertimbangan yang bijaksana. 

d. Tidak mementingkan diri sendiri, artinya orang yang tidak selalu 

berorientasi pada diri sendiri secara terus menerus tetapi mau 

mempedulikan orang lain. 

e. Toleran, yaitu dapat bersikap atau bersifat menenggang ( 

menghargai, membiarkan, membolehkan ) pendirian ( pendapat, 

pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakukan, dan sebagainya ) 

yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. 
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f. Tidak berlebihan dan tidak melakukan kompensasi dari 

keterbatasannya 

Orang yang tidak berlebihan berarti mampu menampilkan 

dirinya secara wajar dan apa adanya tanpa rasa malu. Ia juga tidak 

perlu menutup-nutupi kekurangannya dengan cara-cara yang 

menarik perhatian orang lain. 

g. Berhati-hati dengan tidak berlebihan 

Orang yang dapat berhati-hati secara tidak berlebihan 

berarti ia mampu menangkap fakta secara objektif, sehingga dapat 

bersikap dengan pertimbangan tepat tetapi tetap waspada. 

Kepercayaan diri akan diukur dengan skala kepercayaan diri. 

Tinggi rendahnya kepercayaan diri subjek dapat dilihat dari skor 

total yang diperolehnya. Semakin tinggi skor total yang diperoleh 

subjek, maka semakin tinggi pula kepercayaan dirinya. Sebaliknya, 

semakin rendah skor totalnya, maka semakin rendah pula 

kepercayaan diri subjek. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah semua remaja yang memenuhi kriteria 

remaja awal dan remaja akhir sesuai dengan teori yang menjadi pedoman, 

yaitu untuk remaja awal 12-17 tahun dan untuk remaja akhir 18-22 tahun. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu teknik pencarian 

sampel penelitian yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu 
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yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau 

sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi, 1996). 

E. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah masalah yang sangat penting 

untuk diperhatikan oleh seorang peneliti, sebab baik dan buruknya suatu 

penelitian sangat tergantung pada teknik-teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan skala berisi pernyataan yang berkaitan 

dengan kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif. Pernyataan-

pernyataan tersebut dibuat peneliti berdasarkan pada aspek-aspek dari 

kedua variabel tersebut. Metode skala sendiri adalah suatu metode 

penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang 

tidak langsung menggunakan atribut yang hendak diukur melainkan 

mengungkapkan atribut yang bersangkutan (Azwar, 1999). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Likert. 

Item-item pada kedua skala dibagi dalam dua kelompok, yaitu favorable 

dan unfavorable. Item favorable adalah item-item yang mendukung 

indikator-indikator variabel, sedangkan untuk item-item unfavorable ialah 

item-item yang tidak mendukung indikator-indikator variabel. Pada setiap 

skala, alternatif jawaban untuk item-item ada 4 yaitu, Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Didalam 

penelitian ini, peneliti hanya akan memberikan 4 pilihan jawaban untuk 
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setiap skala dan meniadakan kategori jawaban tengah atau netral dengan 

maksud menghindari adanya kecenderungan jawaban ketengah (central 

tendency effect) dan untuk melihat kecenderungan jawaban kearah sesuai 

atau tidak sesuai (Hadi, 1996). Skor yang digunakan untuk tiap item 

favorable dan unfavorable dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Pemberian Skor Skala 

Pilihan Jawaban Item favorable Item unfavorable 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

\Cara menjawab pernyataan pada skala adalah dengan memberikan 

tanda silang pada pilihan jawaban yang ada, yaitu SS, S, TS, atau STS 

menurut yang subyek rasa sesuai dengan dirinya. 

Adapun skala dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Skala Perilaku Konsumtif. 

Untuk mengukur perilaku konsumtif remaja digunakan 

skala perilaku konsumtif. Skala ini disusun berdasar 4 aspek, yaitu: 

1. Impulsif 

2. Pemborosan 

3. Pleasure seeking 

4. Satisfaction seeking 
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Tabel 2 

Spesifikasi Skala Perilaku Konsumtif 

(sebelum uji coba) 

No. Aspek perilaku 

konsumtif 

Keterangan Jumlah 

soal 

Bobot 

1. Melakukan 

pembelian 

impulsif atau tiba-

tiba 

Favorable 

 

3 soal 12,5 % 

Unfavorable 3 soal 12,5 % 

2. Melakukan 

pembelian 

berlebihan atau 

pemborosan 

Favorable 

 

3 soal 12,5 % 

Unfavorable 3 soal 12,5 % 

3. Pleasure seeking 

 

Favorable 

 

4 soal 16,67 % 

Unfavorable 2 soal 8,33 % 

4. Satisfaction 

seeking 

 

Favorable 4 soal 16,67 % 

Unfavorable 2 soal 8,33 % 

 Jumlah soal  24 soal 100 % 
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2. Skala Kepercayaan Diri 

Alat ukur skala kepercayaan diri berdasarkan 7 aspek, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Optimis yaitu senantiasa memiliki harapan terhadap segala 

hal. Sehingga orang yang optimis adalah orang yang selalu 

berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi 

segala hal, sikapnya positif, dan terbuka. 

b. Mandiri yaitu suatu keadaan dapat berdiri sendiri. Orang 

mandiri berarti ia dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung 

pada orang lain. 

c. Memiliki ambisi yang tidak berlebihan 

Ambisi adalah dorongan untuk mencapai sukses. Memiliki 

ambisi yang tidak berlebihan artinya memiliki dorongan dan 

berusaha ingin mencapainya dengan tetap memiliki 

pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana. 

d. Tidak mementingkan diri sendiri, artinya orang yang tidak 

selalu berorientasi pada diri sendiri secara terus menerus 

tetapi mau mempedulikan orang lain. 

e. Toleran, yaitu dapat bersikap atau bersifat menenggang ( 

menghargai, membiarkan, membolehkan ) pendirian ( 

pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakukan, 

dan sebagainya ) yang berbeda atau bertentangan dengan 

pendirian sendiri. 
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f. Tidak berlebihan dan tidak melakukan kompensasi dari 

keterbatasannya 

Orang yang tidak berlebihan berarti mampu menampilkan 

dirinya secara wajar dan apa adanya tanpa rasa malu. Ia juga 

tidak perlu menutup-nutupi kekurangannya dengan cara-cara 

yang menarik perhatian orang lain. 

g. Berhati-hati dengan tidak berlebihan 

Orang yang dapat berhati-hati secara tidak berlebihan berarti 

ia mampu menangkap fakta secara objektif, sehingga dapat 

bersikap dengan pertimbangan tepat tetapi tetap waspada. 
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Tabel 3 

Spesifikasi Skala Kepercayaan Diri 

(sebelum uji coba) 

No. Aspek 

Kepercayaan diri 

Keterangan Jumlah 

soal 

Bobot 

1. Optimis Favorable 3 soal 7,14 % 

Unfavorable 3 soal 7,14 % 

2. Mandiri Favorable 3 soal 7,14 % 

Unfavorable 3 soal 7,14 % 

3. Memiliki ambisi 

yang tidak 

berlebihan 

Favorable 3 soal 7,14 % 

Unfavorable 3 soal 7,14 % 

4. Tidak 

mementingkan 

diri sendiri 

Favorable 3 soal 7,14 % 

Unfavorable 3 soal 7,14 % 

5. Toleran Favorable 3 soal 7,14 % 

Unfavorable 3 soal 7,14 % 

6. Tidak berlebihan 

dan tidak 

melakukan 

kompensasi dari 

keterbatasannya 

Favorable 3 soal 7,14 % 

Unfavorable 3 soal 7,14 % 

7. Berhati-hati 

dengan tidak 

berlebihan 

Favorable 3 soal 7,14 % 

Unfavorable 3 soal 7,14 % 

 Jumlah soal   42 soal 100 % 
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F. Validitas, Seleksi Item, dan Reliabilitas 

Setiap penelitian selalu mengharapkan hasil yang obyektif. Artinya 

penelitian tersebut dapat mencerminkan masalah yang diteliti. Validitas 

dan reliabilitas merupakan dua hal yang mempunyai peran penting dalam 

menentukan baik tidaknya hasil penelitian. Oleh karena itu alat ukur harus 

memenuhi sifat valid dan reliabel. 

1. Validitas Alat Tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi. 

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

yang rendah (Arikunto,2002). 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh 

mana ketepatan dan kecermatansuatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrument pengukur dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan 

fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan 

maksud pengukuran tersebut (Azwar, 2001). 

Pada penelitian ini, tipe validitas yang digunakan untuk 

menguji kevalidan alat ukurnya adalah validitas isi (content validity). 

Validitas isi adalah validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap 

isi tes dengan analisis rasional atau lewat professional judgement. 



43 
 

 
 

Pertanyaan yang dicari jawabannya dalam validasi ini adalah sejauh 

mana item-item tes mewakili komponen-komponen dalam keseluruhan 

kawasan isi objek yang hendak diukur dan sejauh mana item-item tes 

mencerminkan ciri perilaku yang hendak diukur (Azwar, 1999). 

2. Seleksi Item 

Item yang diujikan pada uji coba akan diketahui mana yang 

berkualitas kurang baik sehingga item-item tersebut harus digugurkan 

terlebih dahulu sebelum dilakukan pengambilan data. Pada 

pengambilan data, hanya item yang mempunyai kualitas yang baik saja 

yang boleh digunakan dalam skala. Salah satu kualitas yang dimaksud 

adalah konsistensi antara item dengan tes secara keseluruhan atau 

sering disebut dengan korelasi item total. 

Menurut Azwar (2001), prosedur pengujian korelasi item 

dilakukan dengan komputasi koefisien antara distribusi skor pada 

setiap item dengan distribusi skor total sebagai kriteria. Komputasi ini 

akan menghasilkan koefisien korelasi item total (r
ix 

) yang umumnya 

dikenal dengan indeks daya beda item. 

Sebagai kriteria pemilihan item berdasarkan korelasi item total, 

biasanya digunakan batasan (r
ix 

) ≥ 0,30. Semua item yang mencapai 

koefisien korelasi minimal 0,30 dianggap memiliki daya beda yang 

memuaskan. Semakin tinggi koefisien korelasi positif antara skor item 

dengan skor skala berarti semakin tinggi konsistensi antara item 
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dengan skala secara keseluruhan yang berarti semakin tinggi daya 

bedanya (Azwar, 2001). 

Berdasarkan data hasil uji coba pada tanggal 27 Mei 2010 

terhadap 64 subjek, prosedur analisis item dilakukan dengan 

menggunakan koefisien korelasi Pearson dengan program komputer 

SPSS for windows versi 18.00. Berikut ini adalah distribusi item skala 

setelah uji coba. 

a. Skala Perilaku Konsumtif 

Hasil pengujian terhadap 24 item skala perilaku konsumtif 

menunjukkan bahwa 17 item lolos seleksi. Adapun item-item yang 

gugur itu adalah item nomor 1, 4, 10, 20, 21, 23, 24. Pada aspek 

Satisfaction seeking, kedua item unfavorable gugur, sehingga 

hanya ada item favorable saja untuk aspek ini. Akan tetapi hal 

tersebut sudah cukup mewakili aspek yang ada karena aspek 

tersebut tidak gugur. Berikut ini adalah tabel distribusi item skala 

perilaku konsumtif setelah uji coba : 
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Tabel 4 

Distribusi Item Skala Perilaku Konsumtif 

Setelah Uji Coba 

No. Aspek perilaku 

konsumtif 

Keterangan Jumlah 

soal 

Bobot 

1. Melakukan 

pembelian 

impulsif atau tiba-

tiba 

Favorable 

 

2 soal 11,76 % 

Unfavorable 2 soal 11,76 % 

2. Melakukan 

pembelian 

berlebihan atau 

pemborosan 

Favorable 

 

3 soal 17,65 % 

Unfavorable 2 soal 11,76 % 

3. Pleasure seeking 

 

Favorable 

 

4 soal 23,53 % 

Unfavorable 2 soal 11,76 % 

4. Satisfaction 

seeking 

Favorable 

 

2 soal 11,76 % 

 Jumlah soal  17 soal 100 % 

 

b. Skala Kepercayaan Diri 

Pada skala kepercayaan diri terdapat 42 item, dan dari hasil 

pengujian menunjukkan bahwa 34 item lolos seleksi. Adapun item-

item yang gugur adalah item nomor 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 42. 

Berikut ini adalah tabel distribusi item skala kepercayaan diri 

setelah uji coba : 
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Tabel 5 

Distribusi Item Skala Kepercayaan Diri 

Setelah Uji Coba 

 

No. Aspek 

Kepercayaan diri 

Keterangan Jumlah 

soal 

Bobot 

1. Optimis Favorable 2 soal 5,88 % 

Unfavorable 2 soal 5,88 % 

2. Mandiri Favorable 3 soal 8,82 % 

Unfavorable 1 soal 2,94 % 

3. Memiliki ambisi 

yang tidak 

berlebihan 

Favorable 2 soal 5,88 % 

Unfavorable 1 soal 2,94 % 

4. Tidak 

mementingkan 

diri sendiri 

Favorable 3 soal 8,82 % 

Unfavorable 3 soal 8,82 % 

5. Toleran Favorable 3 soal 8,82 % 

Unfavorable 3 soal 8,82 % 

6. Tidak berlebihan 

dan tidak 

melakukan 

kompensasi dari 

keterbatasannya 

Favorable 3 soal 8,82 % 

Unfavorable 3 soal 8,82 % 

7. Berhati-hati 

dengan tidak 

berlebihan 

Favorable 3 soal 8,82 % 

Unfavorable 2 soal 5,88 % 

 Jumlah soal   34 soal 100 % 
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Tabel 5.1 

Distribusi Item Skala Kepercayaan Diri 

Setelah Aspek 6 dan 7 Dihilangkan 

 

No. Aspek 

Kepercayaan diri 

Keterangan Jumlah 

soal 

Bobot 

1. Optimis Favorable 2 soal 8,69 % 

Unfavorable 2 soal 8,69 % 

2. Mandiri Favorable 3 soal 13,04 % 

Unfavorable 1 soal 4,35 % 

3. Memiliki ambisi 

yang tidak 

berlebihan 

Favorable 2 soal 8,69 % 

Unfavorable 1 soal 4,35 % 

4. Tidak 

mementingkan 

diri sendiri 

Favorable 3 soal 13,04 % 

Unfavorable 3 soal 13,04 % 

5. Toleran Favorable 3 soal 13,04 % 

Unfavorable 3 soal 13,04 % 

 Jumlah soal  23 soal 100 % 

 

3. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada sejauh mana hasil pengukuran 

dapat dipercaya apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala 

yang sama dengan alat ukur yang sama (Azwar, 2001). Reliabilitas 

skala psikologi dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan teknik 

ukur uji reliabilitas yang dikembangkan oleh Cronbach, yang dikenal 

dengan teknik Alpha Cronbach. Reliabilitas (r
xx 

) dinyatakan dengan 

angka atau koefisien korelasi yang berkisar antara 0 sampai 1,00. 
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Semakin tinggi koefisien korelasi, maka skala tersebut semakin 

reliabel. 

Uji reliabilitas dapat diketahui dari hasil uji coba setelah 

dilakukannya pengguguran item yang dianggap kurang baik sehingga 

didapat reliabilitas dari item yang sudah baik dan akan diujikan 

kembali untuk pengambilan data. Uji coba skala yang telah 

dilaksanakan, menghasilkan reliabilitas α = 0,850 untuk skala perilaku 

konsumtif, dan untuk skala kepercayaan diri memiliki reliabilitas α = 

0,911 (7 aspek). Dan reliabilitas α = 0,850 setelah aspek 6 dan 7 

dihilangkan (5 aspek). 

G. Metode Analisis Data 

Setelah memenuhi persyaratan analisis data, maka dilanjutkan 

dengan pengujian hipotesis penelitian. Untuk itu, akan digunakan teknik 

korelasi Product Moment dari Pearson dengan menggunakan program 

SPSS for windows versi 18.00 untuk mengetahui korelasi antara variabel 

kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif. 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur atau langkah-langkah penelitian ditempuh terdiri dari dua 

tahap. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan : 

a. Mempersiapkan alat ukur. 
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Penelitian ini menggunakan alat ukur skala, dimana skala 

digunakan untuk mengukur perilaku konsumtif dan kepercayaan 

diri. 

b. Melakukan uji coba skala. Pelaksanaan uji coba dilakukan di SMA 

Negeri 1 Klaten dengan mengambil subyek kelas XI IPA 5 dan XI 

IPA 6. Pelaksanaan dilakukan pada hari Selasa, 15 Juni 2010. 

c. Menganalisis item-item skala. 

d. Mengolah data hasil uji coba. 

e. Menganalisis data dan menentukan item-item yang gugur. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk penelitian. 

b. Melakukan pengumpulan data. 

c. Menganalisis data penelitian dengan korelasi Product Moment dari 

Pearson. 

d. Membuat pembahasan berdasarkan analisis. 

e. Membuat kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan 

tanggal 25 Juni 2010 dengan tujuan mencari hubungan kepercayaan diri 

dengan perilaku konsumtif. Adapun subjek penelitiannya adalah para 

remaja dengan rentang usia 12-17 tahun untuk remaja awal dan 18-22 

tahun untuk remaja akhir. 

Pengambilan data dilakukan di kawasan beberapa sekolahan (SMP 

maupun SMA) serta di mall yang banyak terdapat remaja-remaja sedang 

nongkrong. Pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti 

terjun langung ke lapangan mencari subjek yang sesuai dengan 

karakteristik subjek penelitian. 

Subjek yang berhasil didapat dari penelitian ini berjumlah 135 

orang. Akan tetapi, hanya 127 skala yang memenuhi syarat yaitu semua 

item terjawab dan identitas subjek terisi dengan lengkap. 

B. Deskripsi Subjek 

Subjek penelitian ini adalah remaja yang berusia antara 12-22 

tahun. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner didapatkan data-data 

mengenai identitas subjek penelitian yang dapat dilihat pada tabel 6 : 
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Tabel 6 

Identitas Subjek Penelitian 
Jenis Kelamin Pekerjaan Remaja 

Pelajar Mahasiswa Remaja Awal Remaja Akhir 

Laki-laki 42 7 37 12 

Perempuan 65 13 62 16 

Sub Total 107 20 99 28 

Total 127 (100%) 127 (100%) 

 

C. Deskripsi Data Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, maka diperoleh nilai mean 

teoritik dan mean empirik. Mean teoritik adalah rata-rata skor skala 

penelitian yang diperoleh dari angka yang menjadi titik tengah skala 

tersebut. Sedangkan  mean empiris adalah rata-rata skor data yang 

diperoleh dari angka yang merupakan rata-rata skor hasil penelitian. Untuk 

lebih jelas, hasil analisis data dapat dilihat pada tabel 7, tabel 8, dan tabel 9 

berikut ini : 

 

Tabel 7 

Descriptive Statistics 
 N Mean SD (Std. 

Deviation) 

Minimum 

 

Maksimum 

 

Konsumtif 127 33,35 6,160 20 53 

Kepercayaan 

Diri 

127 107,31 9,592 85 134 
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Dari tabel di atas, didapatkan : 

Tabel 8 

Skor Minimum dan Maksimum Teoritis 

Statistik Perilaku Konsumtif Kepercayaan Diri 

N 127 127 

Skor minimum teoritis 17 34 

Skor maksimum 

teoritis 

68 136 

Skor minimum empiris 20 85 

Skor maksimum 

empiris 

53 134 

Mean empiris 33,35 107,31 

SD empiris 6,160 9,592 

 

Pada perilaku konsumtif, diperoleh jarak sebaran 17 (minimum 

teoritis). Demikian pula diperoleh jarak sebaran pada kepercayaan diri 

adalah 34. Sehingga, bisa didapat : 

MEAN TEORITIK = (Luar jarak sebaran : 2) + jarak sebaran 

= ((angka max. - angka min.) : 2 ) + jarak 

sebaran 

Perilaku konsumtif = (((17x4)-(17x1)) : 2) + 17 = ((68-17) : 2 ) + 17 

= (51:2) + 17 = 42,5 

Kepercayaan Diri = (((34x4)-(34x1)) : 2) + 34 = ((136-34) : 2) + 34 

= (102:2) + 34 = 85 
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Maka diperoleh tabel : 

Tabel 9 

Hasil Analisis Data Deskriptif 
 Perilaku konsumtif Kepercayaan Diri 

Mean Empiris 33,35 107,31 

Mean Teoritik 42,5 85 

SD 6,160 9,592 

t (uji beda) -16,732 26,208 

P (p<0,001) 0,000 0,000 

 

Pada Tabel 9 dapat dilihat skor mean teoritiknya, sehingga dapat 

dihitung skor uji bedanya. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek 

penelitian ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan memiliki perilaku 

konsumtif yang rendah. 

D. Analisis Data Penelitian 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 

penelitian mengikuti sebaran data dengan distribusi normal. Uji 

normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan One Sampel 

Kolmogorov-Smirnov dari program SPSS for Windows versi 

18.00. Pengambilan keputusan didasarkan pada besaran 

probabilitas (p). Jika p > 0,05 maka sebaran dinyatakan normal. 

Sebaliknya, jika p < 0,05 maka sebaran dinyatakan tidak normal. 

Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 8 berikut : 
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Tabel 10 

Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

 Perilaku Konsumtif Kepercayaan Diri 

Kolmogorov-Smirnov 1,099 0,840 

Asymp.Sig. (2 tailed) 0,178 0,481 

 

Hasil uji normalitas menghasilkan probabilitas (p) data 

perilaku konsumtif sebesar 0,178 (p> 0,05) dan probabilitas (p) 

untuk data kepercayaan diri sebesar 0,481 (p> 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa distribusi data pada kedua sampel adalah 

normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

hubungan antara skor variabel perilaku konsumtif dan variabel 

kepercayaan diri merupakan garis lurus atau tidak. 

Uji linearitas dilakukan dengan program SPSS for 

Windows versi 18.00. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat 

adanya hubungan antara kedua variabel adalah linear. Hal ini 

ditunjukkan dengan taraf signifikansi untuk linearitas (p) < 0,05 

yaitu F = 35,957; p = 0,000 atau p<  0,05. Hasil tersebut dapat 

dilihat pada tabel 11 di bawah ini : 

Tabel 11 

Hasil Uji Linearitas 

 F Sig. 

Skor Perilaku 

Konsumtif * 

Kepercayan Diri 

Combined 2,260 0,001 

Linearity 35,957 0,000 

Deviation from 

Linearity 

1,324 0,145 
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2. Uji Hipotesis Hubungan 

Uji hipotesis hubungan variabel dalam penelitian ini dengan 

analisis data penelitian yang menggunkan teknik korelasi Product 

Moment. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa skor korelasi untuk 

variabel perilaku konsumtif dan variabel kepercayaan diri adalah – 

0,456 dengan p < 0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 

penelitian diterima, yaitu “Ada hubungan negatif antara kepercayaan 

diri dengan perilaku konsumtif”. 

Koefisien determinasi yang diperoleh dari mengkuadratkan 

nilai koefisien korelasi adalah 0,208. Hasil analisis demikian 

menunjukkan bahwa variabel bebas penelitian yaitu kepercayaan diri 

memberikan sumbangan efektif sebesar 20,8 % terhadap variabel 

tergantung yaitu perilaku konsumtif. 

 

E. Perhitungan setelah aspek 6 dan 7 pada variabel kepercayaan diri 

dihilangkan: 

 Deskripsi Data Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, maka diperoleh nilai mean 

teoritik dan mean empirik. Mean teoritik adalah rata-rata skor skala 

penelitian yang diperoleh dari angka yang menjadi titik tengah skala 

tersebut. Sedangkan  mean empiris adalah rata-rata skor data yang 

diperoleh dari angka yang merupakan rata-rata skor hasil penelitian. Untuk 
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lebih jelas, hasil analisis data dapat dilihat pada tabel 12, tabel 13, dan 

tabel 14 berikut ini : 

Tabel 12 

Descriptive Statistics 
 N Mean SD (Std. 

Deviation) 

Minimum 

 

Maksimum 

 

Konsumtif 127 33,35 6,160 20 53 

Kepercayaan 

Diri 

127 73,30 6,429 59 90 

 

Dari tabel di atas, didapatkan : 

Tabel 13 

Skor Minimum dan Maksimum Teoritis 

Statistik Perilaku Konsumtif Kepercayaan Diri 

N 127 127 

Skor minimum teoritis 17 23 

Skor maksimum 

teoritis 

68 92 

Skor minimum empiris 20 59 

Skor maksimum 

empiris 

53 90 

Mean empiris 33,35 73,30 

SD empiris 6,160 6,429 

Pada perilaku konsumtif, diperoleh jarak sebaran 17 (minimum 

teoritis). Demikian pula diperoleh jarak sebaran pada kepercayaan diri 

adalah 34. Sehingga, bisa didapat : 

MEAN TEORITIK = (Luar jarak sebaran : 2) + jarak sebaran 

= ((angka max. - angka min.) : 2 ) + jarak 

sebaran 

Perilaku konsumtif = (((17x4)-(17x1)) : 2) + 17 = ((68-17) : 2 ) + 17 

= (51:2) + 17 = 42,5 

Kepercayaan Diri = (((23x4)-(23x1)) : 2) + 23 = ((92-23) : 2) + 23 

= (69:2) + 23 = 57,5 
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Maka diperoleh tabel : 

Tabel 14 

Hasil Analisis Data Deskriptif 
 Perilaku konsumtif Kepercayaan Diri 

Mean Empiris 33,35 73,30 

Mean Teoritik 42,5 57,5 

SD 6,160 6,429 

t (uji beda) -16,732 27,692 

P (p<0,001) 0,000 0,000 

 

Pada Tabel 9 dapat dilihat skor mean teoritiknya, sehingga dapat 

dihitung skor uji bedanya. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek 

penelitian ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan memiliki perilaku 

konsumtif yang rendah. 

 Analisis Data Penelitian 

1. Uji Asumsi 

 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 

penelitian mengikuti sebaran data dengan distribusi normal. Uji 

normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan One Sampel 

Kolmogorov-Smirnov dari program SPSS for Windows versi 

18.00. Pengambilan keputusan didasarkan pada besaran 

probabilitas (p). Jika p > 0,05 maka sebaran dinyatakan normal. 

Sebaliknya, jika p < 0,05 maka sebaran dinyatakan tidak normal. 

Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 15 berikut : 
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Tabel 15 

Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

 Perilaku Konsumtif Kepercayaan Diri 

Kolmogorov-Smirnov 1,099 0,783 

Asymp.Sig. (2 tailed) 0,178 0,572 

 

Hasil uji normalitas menghasilkan probabilitas (p) data 

perilaku konsumtif sebesar 0,178 (p> 0,05) dan probabilitas (p) 

untuk data kepercayaan diri sebesar 0,572 (p> 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa distribusi data pada kedua sampel adalah 

normal. 

 Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

hubungan antara skor variabel perilaku konsumtif dan variabel 

kepercayaan diri merupakan garis lurus atau tidak. 

Uji linearitas dilakukan dengan program SPSS for 

Windows versi 18.00. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat 

adanya hubungan antara kedua variabel adalah linear. Hal ini 

ditunjukkan dengan taraf signifikansi untuk linearitas (p) < 0,05 

yaitu F = 31,607; p = 0,000 atau p<  0,05. Hasil tersebut dapat 

dilihat pada tabel 16 di bawah ini : 

Tabel 16 

Hasil Uji Linearitas 

 F Sig. 

Skor Perilaku 

Konsumtif * 

Kepercayan Diri 

Combined 2,598 0,000 

Linearity 31,607 0,000 

Deviation from 

Linearity 

1,437 0,106 
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3. Uji Hipotesis Hubungan 

Uji hipotesis hubungan variabel dalam penelitian ini dengan 

analisis data penelitian yang menggunkan teknik korelasi Product 

Moment. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa skor korelasi untuk 

variabel perilaku konsumtif dan variabel kepercayaan diri adalah – 

0,434 dengan p < 0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 

penelitian diterima, yaitu “Ada hubungan negatif antara kepercayaan 

diri dengan perilaku konsumtif”. 

Koefisien determinasi yang diperoleh dari mengkuadratkan 

nilai koefisien korelasi adalah 0,189. Hasil analisis demikian 

menunjukkan bahwa variabel bebas penelitian yaitu kepercayaan diri 

memberikan sumbangan efektif sebesar 18,9 % terhadap variabel 

tergantung yaitu perilaku konsumtif. 

  

Setelah melakukan perhitungan ulang dengan aspek 6 dan 7 pada 

variabel kepercayaan diri dihilangkan, ternyata hasilnya tidak jauh berbeda 

dengan perhitungan sebelumnya. Dimana hasil dari data yang didapat 

normal, linear, dan ada korelasi negatif. Untuk analisis data deskriptifnya 

sama yaitu subyek pada penelitian ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi 

dan perilaku konsumtif yang rendah. 
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F. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

negatif antara kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada remaja. 

Dari hasil uji hipotesis didapatkan koefisien korelasi antara variabel 

kepercayaan diri dan perilaku konsumtif pada remaja sebesar -0,434 (p< 

0,01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif dan 

signifikan antara kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif. Artinya, 

semakin tinggi kepercayaan diri remaja, maka perilaku konsumtifnya 

semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kepercayaan diri remaja 

maka semakin tinggi perilaku konsumtifnya. 

Lauster (1999) mengatakan bahwa kebutuhan yang paling penting 

adalah kebutuhan akan rasa percaya diri dan rasa superioritas. 

Kepercayaan diri akan menyebabkan individu menjadi optimis dalam 

hidup, setiap persoalan yang datang akan dihadapi dengan tenang dan 

mempunyai keyakinan untuk berhasil (Rubbin, 1989). Menurut Thursan 

Hakim (2002) rasa percaya diri tidak muncul begitu saja pada diri 

seseorang ada proses tertentu didalam pribadinya sehingga terjadilah 

pembentukan rasa percaya diri. 

Stanton (1996) mengatakan bahwa ada kekuatan-kekuatan 

psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumtif, salah satunya adalah 

konsep diri. Biasanya orang memilih suatu produk dan merek yang sesuai 

dengan konsep dirinya. Apabila remaja memiliki konsep diri yang positif, 

maka ia akan memiliki kepercayaan diri yang baik. Akan tetapi, jika 
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remaja memiliki konsep diri negatif, maka ia akan menjadi kurang percaya 

diri. 

Dengan adanya kepercayaan diri yang baik, maka remaja mampu 

mengendalikan diri untuk tidak menjadi konsumtif. Seperti yang Fatimah 

(2006) kemukakan bahwa salah satu ciri seseorang yang mempunyai rasa 

percaya diri adalah mempunyai pengendalian diri yang baik (tidak moody 

dan emosi stabil). Akan tetapi, ketika remaja memiliki konsep diri yang 

negatif, ia akan kurang percaya diri sehingga tidak mampu mengendalikan 

diri dengan baik dan akhirnya menjadi konsumtif. 

Sarwono (1994), mengatakan bahwa perilaku konsumtif biasanya 

lebih dipengaruhi oleh faktor emosional dari pada rasio, karena 

pertimbangan-pertimbangan dalam membuat keputusan untuk membeli 

atau menggunakan suatu barang dan jasa lebih menitik beratkan pada 

status sosial, mode dan kemudahan dari pada pertimbanhan ekonomis. 

Sebelumnya, telah dilakukan sebuah penelitian oleh Panduranti (2001) 

mengenai perilaku konsumtif yang terkait dengan kepercayaan diri. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa percaya diri mempunyai 

hubungan negatif dengan perilaku konsumtif. Sejalan dengan itu, Dr. 

Helga Dittmar, dosen psikologi di Sussex University Inggris, mengatakan 

bahwa sebetulnya jumlah uang yang dihabiskan saat belanja sebanding 

dengan rasa percaya dirinya. Artinya, saat seseorang tidak percaya diri, 

makin banyak uang yang akan dibelanjakan. 
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Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya tersebut. 

Hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah subyek penelitian ini memiliki rentang usia lebih panjang yaitu 

untuk remaja awal 12-17 tahun dan untuk remaja akhir 18-22 tahun 

sedangkan penelitian sebelumnya subyeknya adalah mahasiswa saja. 

Rasa percaya diri yang tinggi akan membuat remaja mampu 

menjadi dirinya sendiri, yakin pada dirinya dan menerima diri apa adanya. 

Selain itu, mereka tidak akan mudah terbujuk rayuan iklan ataupun 

mengikuti teman-teman mereka sehingga mengarah pada perilaku 

konsumtif. 

Orang yang kurang percaya diri akan selalu menutup diri karena 

kurang percaya pada kemampuan diri sendiri sehingga akan 

mempengaruhi seseorang dalam menjalankan sesuatu usaha. Dengan 

tingginya kepercayaan diri, diharapkan individu mampu menentukan arah 

sikap ketika mereka dihadapkan pada pilihan dalam membeli barang 

sehingga tidak mengarah pada perilaku konsumtif yang tentu saja dapat 

memberikan dampak negatif pada perkembangan mereka nantinya. Karena 

itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan mengenai 

pentingnya kepercayaan diri dalam peran remaja sebagai konsumen. 

Menurut hasil analisis data deskriptif, dapat dilihat skor mean 

teoritiknya, sehingga dapat dihitung skor uji bedanya. Maka dapat 

disimpulkan bahwa subjek penelitian ini memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi dan memiliki perilaku konsumtif yang rendah. 
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Dari analisis di atas, dapat dilihat pula bahwa selain memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi, subyek penelitian ini juga memiliki konsep 

diri positif dan mampu mengendalikan diri dengan baik. 

Koefisien determinasi yang diperoleh dari mengkuadratkan nilai 

koefisien korelasi adalah 0,189. Hasil analisis demikian menunjukkan 

bahwa variabel bebas penelitian yaitu kepercayaan diri memberikan 

sumbangan efektif sebesar 18,9 % terhadap variabel tergantung yaitu 

perilaku konsumtif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada hubungan negatif 

yang signifikan antara kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada 

remaja. Semakin tinggi kepercayaan diri remaja, maka perilaku 

konsumtifnya semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kepercayaan 

diri remaja maka semakin tinggi perilaku konsumtifnya. 

B. SARAN 

1. Bagi remaja 

Penulis menyarankan pada remaja untuk meningkatkan rasa 

percaya dirinya dengan hal kecil, misalnya dengan menerima diri apa 

adanya. Penulis juga mengharapkan remaja mampu berperan sebagai 

konsumen yang selektif, membeli karena kebutuhan yang mendesak, 

bukan karena faktor-faktor lain, misalnya hanya ingin diakui teman-

temannya. Karena jika remaja tidak selektif dalam membeli barang, 

mereka akan membeli barang yang tidak mereka butuhkan dan akan 

menimbulkan andanya perilaku konsumtif, dan jika telah terbiasanya 

melakukannya, maka remaja akan menjadi sangat konsumtif. 

2. Bagi Orang Tua 

Bagi orang tua, penulis berharap agar orang tua mendampingi 

putra-putri mereka yang sedang dalam masa remaja, dimana masa ini 
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para remaja mudah tergoda, salah satunya ketika mereka berperan 

menjadi konsumen. Pengarahan dan saran diharapkan menjadi salah 

satu solusi dimana remaja memutuskan untuk membeli sesuatu. Dan 

ketika remaja mengalami perasaan rendah diri, diharapkan orang tua 

untuk mendampingi memberikan motivasi agar remaja mendapatkan 

rasa percaya dirinya kembali. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi para peneliti lainnya yang tertarik untuk lebih 

mengembangkan penelitian dengan topik yang sama atau sejenis 

dengan penelitian ini sebaiknya lebih memperhatikan waktu penelitian, 

misalnya melakukan pengambilan data di waktu yang tepat sehingga 

subjek lebih maksimal dalam menjawab. 
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LAMPIRAN A 

Skala Uji Coba 

Variabel Perilaku Konsumtif dan 

Variabel Kepercayaan Diri 

 

 

 

 



Nama  : 

Jenis Kelamin  : 

Umur  :  

Pekerjaan  : 

Uang saku tiap minggu  : 

Pengeluaran tiap minggu  : 

 

Instruksi 

Teman-teman diharapkan menjawab pernyataan sesuai dengan keadaan 

teman-teman yang sebenarnya. Tidak ada jawaban benar atau salah. Cara 

menjawabnya adalah dengan memberi tanda silang (X) pada pernyataan yang 

sesuai dengan keadaan teman-teman pada kolom yang telah disediakan. 

Contoh : 

No. Pernyataan Sangat 

Setuju 

(SS) 

Setuju 

(S) 

Tidak 

Setuju 

(TS) 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 

1. Saya suka berbelanja 

baju. 

 X   

Berdasarkan contoh diatas, responden memberi tanda X pada kolom S yang 

berarti Setuju dengan pernyataan nomor satu. 

 

Selamat Mengerjakan 



No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya cenderung melakukan pembelian 

sebuah barang secara spontan atau tiba-tiba. 

    

2. Saya sering tergoda membeli sebuah barang 

tanpa memiliki anggaran untuk pembelian 

barang tersebut. 

    

3. Saya sering melakukan pembelian sebuah 

barang hanya karena keinginan sesaat. 

    

4.. Saya cenderung tidak menyukai pembelian 

tanpa perencanaan. 

    

5. Walaupun ada yang menawarkan suatu 

produk, saya tidak langsung membeli. 

    

6. Ketika ke mall, saya tidak akan melakukan 

pembelian tanpa ada anggaran untuk 

membeli. 

    

7. Saya tidak mementingkan berapa banyak 

uang yang harus saya keluarkan untuk 

membeli barang yang saya suka. 

    

8. Saya tidak segan berbelanja barang mahal 

tanpa adanya kebutuhan yang mendesak 

terhadap barang tersebut. 

    

9. Walaupun tanpa adanya potongan harga, 

saya tetap membeli barang yang saya suka 

dengan harga mahal sekalipun. 

    

10. Potongan harga sangat menarik bagi saya 

ketika akan membeli barang. 

    

11. Saya akan memikirkan harga terlebih dahulu 

sebelum melakukan pembelian. 

    

12. Tanpa adanya kebutuhan mendesak, saya 

cenderung mengurungkan niat untuk 

    



melakukan pembelian. 

13. Ketika sedang merasa kesal, saya akan 

merasa puas jika bisa membeli suatu barang. 

    

14. Saya tidak ragu membeli barang yang sedang 

disukai oleh teman-teman saya. 

    

15. Saya akan melakukan pembelian sebuah 

barang hanya karena ingin tetap eksis dalam 

kelompok.  

    

16. Setiap merasakan kekesalan hati, saya harus 

menghilangkan perasaan itu dengan 

berbelanja suatu barang. 

    

17. Saya tidak mudah tergoda untuk berbelanja 

hanya karena barang tersebut sedang disukai 

teman-teman. 

    

18. Saya merasa tidak perlu membeli sebuah 

barang hanya karena ingin tetap eksis dalam 

kelompok. 

    

19. Saya selalu merasa ingin membeli barang 

yang bisa melebihi teman-teman yang lain. 

    

20. Saya sering membeli barang hanya dengan 

tujuan barang tersebut dianggap menarik 

oleh teman-teman. 

    

21. Saya sering merasa tidak puas dengan barang 

yang telah saya beli.  

    

22. Saya merasa harus bersaing dengan teman-

teman dalam membeli sebuah barang. 

    

23. Saya membeli barang bukan dengan tujuan 

agar dianggap menarik teman-teman. 

    

24. Saya selalu merasa puas dengan barang yang 

telah saya beli. 

    

 



No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya selalu melakukan tindakan dengan 

sikap optimis. 

    

2. Bagi saya, kegagalan adalah cambuk untuk 

mencapai keberhasilan. 

    

3. Ketika menghadapi masalah yang sulit, saya 

selalu berpikiran bahwa akan ada jalan 

keluarnya.   

    

4. Saya merasa pesimis dalam menyikapi 

hidup. 

    

5. Menurut saya, kegagalan adalah akhir dari 

segalanya. 

    

6. Saya merasa putus asa ketika gagal dalam 

melakukan sesuatu yang saya anggap sangat 

penting dalam hidup saya. 

    

7. Ketika akan melakukan sesuatu, walaupun 

tanpa teman saya akan mencoba 

melakukannya sendiri. 

    

8. Saya mampu menentukan sikap ketika 

menghadapi suatu kesulitan.  

    

9. Saya selalu berusaha terlebih dahulu ketika 

melakukan sesuatu sebelum akhirnya 

meminta bantuan orang lain. 

    

10. Saya merasa tidak mampu jika tanpa adanya 

teman. 

    

11. Saya tidak mampu mengambil keputusan 

sendiri. 

    

12. Tanpa berusaha sendiri, saya langsung 

meminta bantuan orang lain ketika 

menghadapi kesulitan. 

    



13. Saya selalu memiliki dorongan untuk 

mencapai kesuksesan. 

    

14. Saya selalu mempertimbangkan kemampuan 

yang saya miliki saat akan melakukan 

sesuatu. 

    

15. Ketika ingin mencapai keinginan, saya tidak 

terlalu memaksakan diri untuk selalu sukses. 

    

16. Saya tidak pernah memiliki ambisi untuk 

sukses. 

    

17. Saya selalu memaksakan diri ketika 

melakukan sesuatu. 

    

18. Saya selalu merasa harus mendapatkan setiap 

keinginan tanpa peduli kemampuan yang 

saya miliki. 

    

19. Saya tetap memperdulikan kepentingan 

orang lain ketika melakukan sesuatu. 

    

20. Saya merasa perlu untuk tetap peduli pada 

perasaan orang lain.  

    

21. Saya tidak akan memaksakan keinginan jika 

merugikan orang lain. 

    

22. Saya merasa keinginan saya diatas 

segalanya. 

    

23. Saya merasa orang lain harus mengerti setiap 

keinginan saya. 

    

24. Saya tetap melakukan hal-hal yang saya 

sukai tanpa peduli perasaan orang lain. 

    

25. Saya selalu menghargai pendapat orang lain.     

26. Saya tidak akan memaksakan pandangan 

saya kepada orang lain.  

    

27. Bagi saya, perbedaan adalah     



keanekaragaman sehingga harus saling 

menghargai. 

28. Saya selalu merasa pendapat orang lain tidak 

lebih baik dari pendapat saya. 

    

29. Saya sering memaksakan pandangan saya 

kepada orang lain.  

    

30. Saya jarang menghargai perbedaan disekitar 

saya. 

    

31. Saya tidak perlu merasa malu dengan 

kekurangan yang saya miliki. 

    

32. Saya mampu menerima diri apa adanya, baik 

kelebihan maupun kekurangan. 

    

33. Saya merasa tidak perlu berpenampilan 

secara berlebihan untuk menutupi 

kekurangan yang saya miliki. 

    

34. Saya sering merasa malu dengan kekurangan 

yang saya miliki. 

    

35. Saya lebih suka menampilkan segala 

kelebihan daripada kekurangan yang saya 

miliki. 

    

36. Saya merasa perlu berpenampilan secara 

berlebihan guna menutupi kekurangan yang 

saya miliki. 

    

37. Saya selalu berhati-hati dalam setiap 

tindakan yang saya lakukan. 

    

38. Saya selalu mempertimbangkan keputusan 

maupun tindakan yang akan saya lakukan. 

    

39. Saya mampu bersikap waspada tapi tidak 

berlebihan.   

    

40. Saya sering ceroboh dalam setiap tindakan     



yang saya lakukan. 

41. Saya jarang mempertimbangkan keputusan 

maupun tindakan yang akan saya lakukan. 

    

42. Saya merasa terlalu bersikap waspada 

terhadap hal-hal disekitar saya. 

    

 

Terima Kasih Atas Partisipasi Teman-teman 

^_^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN B 

Skor Kasar Data Uji Coba 

Variabel Perilaku Konsumtif 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

LAMPIRAN C 

Uji Reliabilitas Butir 

Skala Perilaku Konsumtif 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 64 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 64 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.818 24 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 43.91 49.356 .247 .816 

item2 44.06 47.298 .397 .810 

item3 44.06 47.044 .393 .810 

item4 44.02 49.571 .131 .823 

item5 44.55 48.696 .326 .813 

item6 44.50 46.603 .539 .804 

item7 44.20 45.783 .440 .808 

item8 44.33 46.033 .491 .805 

item9 44.13 47.222 .412 .809 

item10 44.33 50.478 .039 .828 

item11 44.72 47.729 .382 .811 

item12 44.31 46.694 .531 .805 

item13 44.44 45.520 .574 .801 

item14 44.33 48.668 .362 .812 

item15 44.58 46.184 .620 .802 

item16 44.53 45.142 .582 .801 

item17 44.28 47.380 .357 .812 

item18 44.36 46.678 .351 .813 

item19 44.41 47.229 .507 .806 

item20 44.33 48.764 .287 .815 

item21 44.13 51.190 -.004 .826 

item22 44.66 46.801 .549 .805 

item23 44.44 47.901 .263 .817 

item24 44.17 50.684 .040 .825 

 

 



 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 64 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 64 100.0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.850 17 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item2 29.63 35.476 .382 .846 

item3 29.63 35.413 .359 .847 

item5 30.11 36.353 .361 .846 

item6 30.06 34.631 .559 .838 

item7 29.77 34.246 .417 .845 

item8 29.89 34.099 .511 .839 

item9 29.69 35.361 .403 .845 

item11 30.28 36.205 .318 .848 

item12 29.88 34.905 .523 .839 

item13 30.00 33.619 .602 .835 

item14 29.89 36.575 .360 .846 

item15 30.14 34.281 .640 .834 

item16 30.09 33.102 .632 .833 

item17 29.84 35.023 .404 .845 

item18 29.92 34.422 .390 .847 

item19 29.97 35.269 .515 .840 

item22 30.22 34.967 .546 .839 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN D 

Skor Kasar Data Uji Coba 

Variabel Kepercayaan Diri 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN E 

Uji Reliabilitas Butir 

Skala Kepercayaan Diri 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 64 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 64 100.0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.905 42 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 129.00 113.937 .106 .907 

item2 128.70 111.355 .332 .904 

item3 128.66 111.975 .331 .904 

item4 128.94 110.694 .351 .904 

item5 128.50 110.349 .382 .903 

item6 128.92 112.010 .233 .906 

item7 128.97 111.523 .384 .903 

item8 129.08 111.883 .390 .903 

item9 128.86 112.091 .339 .904 

item10 129.20 113.339 .124 .908 

item11 129.17 112.399 .240 .905 

item12 128.86 111.964 .304 .904 

item13 128.70 111.069 .356 .904 

item14 128.95 112.363 .291 .904 

item15 129.36 110.647 .378 .903 

item16 128.80 112.863 .195 .906 

item17 129.27 111.722 .281 .905 

item18 129.11 111.147 .320 .904 

item19 128.83 110.430 .456 .902 

item20 128.70 109.418 .560 .901 

item21 128.81 108.663 .612 .901 

item22 128.64 108.837 .562 .901 

item23 128.95 108.903 .527 .901 

item24 128.69 108.917 .567 .901 

item25 128.80 111.307 .386 .903 

item26 128.95 111.664 .335 .904 



item27 128.55 110.220 .491 .902 

item28 128.86 109.329 .582 .901 

item29 128.88 110.206 .548 .902 

item30 128.80 109.053 .535 .901 

item31 128.91 107.261 .537 .901 

item32 128.78 109.063 .527 .901 

item33 128.75 108.190 .659 .900 

item34 128.98 107.317 .553 .901 

item35 129.17 107.541 .506 .902 

item36 128.83 107.795 .599 .900 

item37 128.81 110.060 .408 .903 

item38 128.77 108.405 .610 .900 

item39 129.00 110.222 .511 .902 

item40 129.25 110.857 .355 .904 

item41 129.00 111.270 .406 .903 

item42 129.17 111.795 .290 .905 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 64 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 64 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.911 34 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item2 104.81 87.647 .304 .911 

item3 104.77 87.897 .333 .910 

item4 105.05 87.315 .303 .911 

item5 104.61 86.750 .356 .910 

item7 105.08 87.565 .379 .909 

item8 105.19 87.996 .371 .910 

item9 104.97 87.840 .360 .910 

item12 104.97 87.936 .301 .911 

item13 104.81 87.393 .328 .910 

item15 105.47 86.856 .366 .910 



item18 105.22 87.507 .290 .911 

item19 104.94 86.409 .471 .908 

item20 104.81 85.139 .617 .906 

item21 104.92 84.613 .652 .906 

item22 104.75 85.206 .556 .907 

item23 105.06 85.202 .527 .907 

item24 104.80 84.831 .606 .906 

item25 104.91 87.039 .417 .909 

item26 105.06 87.488 .350 .910 

item27 104.66 86.134 .516 .908 

item28 104.97 85.618 .578 .907 

item29 104.98 86.428 .540 .908 

item30 104.91 85.229 .545 .907 

item31 105.02 83.635 .545 .907 

item32 104.89 85.274 .533 .907 

item33 104.86 84.313 .687 .905 

item34 105.09 83.864 .546 .907 

item35 105.28 84.205 .488 .908 

item36 104.94 84.377 .584 .906 

item37 104.92 85.851 .441 .909 

item38 104.88 84.714 .614 .906 

item39 105.11 86.575 .487 .908 

item40 105.36 87.313 .318 .911 

item41 105.11 87.242 .412 .909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN F 

Skala Penelitian 

Variabel Perilaku Konsumtif dan 

Variabel Kepercayaan Diri 

 

 

 

 

 

 



Nama  : 

Jenis Kelamin  :                                                 Umur    :  

Pekerjaan  :                                                 Hoby    : 

Uang saku tiap minggu  :                                                 Banyak teman : 

Pengeluaran tiap minggu  : 

Intensitas ke mall tiap minggu : 

Merk hp yang dipakai  : 

 

Instruksi 

Teman-teman diharapkan menjawab pernyataan sesuai dengan keadaan 

teman-teman yang sebenarnya. Tidak ada jawaban benar atau salah. Cara 

menjawabnya adalah dengan memberi tanda silang (X) pada pernyataan yang 

sesuai dengan keadaan teman-teman pada kolom yang telah disediakan. 

Contoh : 

No. Pernyataan Sangat 

Setuju 

(SS) 

Setuju 

(S) 

Tidak 

Setuju 

(TS) 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 

1. Saya suka berbelanja baju.  X   

 

Berdasarkan contoh diatas, responden memberi tanda X pada kolom S yang 

berarti Setuju dengan pernyataan nomor satu. 

 

Selamat Mengerjakan 

 



No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya sering tergoda membeli sebuah 

barang tanpa memiliki anggaran untuk 

pembelian barang tersebut. 

    

2. Saya sering melakukan pembelian 

sebuah barang hanya karena keinginan 

sesaat. 

    

3. Walaupun ada yang menawarkan suatu 

produk, saya tidak langsung membeli. 

    

4. Ketika ke mall, saya tidak akan 

melakukan pembelian tanpa ada 

anggaran untuk membeli. 

    

5. Saya tidak mementingkan berapa 

banyak uang yang harus saya keluarkan 

untuk membeli barang yang saya suka. 

    

6. Saya tidak segan berbelanja barang 

mahal tanpa adanya kebutuhan yang 

mendesak terhadap barang tersebut. 

    

7. Walaupun tanpa adanya potongan 

harga, saya tetap membeli barang yang 

saya suka dengan harga mahal 

sekalipun. 

    

8. Saya akan memikirkan harga terlebih 

dahulu sebelum melakukan pembelian. 

    

9. Tanpa adanya kebutuhan mendesak, 

saya cenderung mengurungkan niat 

untuk melakukan pembelian. 

    

10. Ketika sedang merasa kesal, saya akan 

merasa puas jika bisa membeli suatu 

barang. 

    



11. Saya tidak ragu membeli barang yang 

sedang disukai oleh teman-teman saya. 

    

12. Saya akan melakukan pembelian 

sebuah barang hanya karena ingin tetap 

eksis dalam kelompok. 

    

13. Setiap merasakan kekesalan hati, saya 

harus menghilangkan perasaan itu 

dengan berbelanja suatu barang. 

    

14. Saya tidak mudah tergoda untuk 

berbelanja hanya karena barang 

tersebut sedang disukai teman-teman. 

    

15. Saya merasa tidak perlu membeli 

sebuah barang hanya karena ingin tetap 

eksis dalam kelompok. 

    

16. Saya selalu merasa ingin membeli 

barang yang bisa melebihi teman-

teman yang lain. 

    

17. Saya merasa harus bersaing dengan 

teman-teman dalam membeli sebuah 

barang. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Bagi saya, kegagalan adalah cambuk 

untuk mencapai keberhasilan. 

    

2. Ketika menghadapi masalah yang sulit, 

saya selalu berpikiran bahwa akan ada 

jalan keluarnya. 

    

3. Saya merasa pesimis dalam menyikapi 

hidup. 

    

4. Menurut saya, kegagalan adalah akhir 

dari segalanya. 

    

5. Ketika akan melakukan sesuatu, 

walaupun tanpa teman saya akan 

mencoba melakukannya sendiri. 

    

6. Saya mampu menentukan sikap ketika 

menghadapi suatu kesulitan. 

    

7. Saya selalu berusaha terlebih dahulu 

ketika melakukan sesuatu sebelum 

akhirnya meminta bantuan orang lain. 

    

8. Tanpa berusaha sendiri, saya langsung 

meminta bantuan orang lain ketika 

menghadapi kesulitan. 

    

9. Saya selalu memiliki dorongan untuk 

mencapai kesuksesan. 

    

10. Ketika ingin mencapai keinginan, saya 

tidak terlalu memaksakan diri untuk 

selalu sukses. 

    

11. Saya selalu merasa harus mendapatkan 

setiap keinginan tanpa peduli 

kemampuan yang saya miliki. 

    

12. Saya tetap memperdulikan kepentingan     



orang lain ketika melakukan sesuatu. 

13. Saya merasa perlu untuk tetap peduli 

pada perasaan orang lain. 

    

14. Saya tidak akan memaksakan 

keinginan jika merugikan orang lain. 

    

15. Saya merasa keinginan saya diatas 

segalanya. 

    

16. Saya merasa orang lain harus mengerti 

setiap keinginan saya. 

    

17. Saya tetap melakukan hal-hal yang 

saya sukai tanpa peduli perasaan orang 

lain. 

    

18. Saya selalu menghargai pendapat orang 

lain. 

    

19. Saya tidak akan memaksakan 

pandangan saya kepada orang lain. 

    

20. Bagi saya, perbedaan adalah 

keanekaragaman sehingga harus saling 

menghargai. 

    

21. Saya selalu merasa pendapat orang lain 

tidak lebih baik dari pendapat saya. 

    

22. Saya sering memaksakan pandangan 

saya kepada orang lain. 

    

23. Saya jarang menghargai perbedaan 

disekitar saya. 

    

24. Saya tidak perlu merasa malu dengan 

kekurangan yang saya miliki. 

    

25. Saya mampu menerima diri apa 

adanya, baik kelebihan maupun 

kekurangan. 

    



26. Saya merasa tidak perlu berpenampilan 

secara berlebihan untuk menutupi 

kekurangan yang saya miliki. 

    

27. Saya sering merasa malu dengan 

kekurangan yang saya miliki. 

    

28. Saya lebih suka menampilkan segala 

kelebihan daripada kekurangan yang 

saya miliki. 

    

29. Saya merasa perlu berpenampilan 

secara berlebihan guna menutupi 

kekurangan yang saya miliki. 

    

30. Saya selalu berhati-hati dalam setiap 

tindakan yang saya lakukan. 

    

31. Saya selalu mempertimbangkan 

keputusan maupun tindakan yang akan 

saya lakukan. 

    

32. Saya mampu bersikap waspada tapi 

tidak berlebihan. 

    

33. Saya sering ceroboh dalam setiap 

tindakan yang saya lakukan. 

    

34. Saya jarang mempertimbangkan 

keputusan maupun tindakan yang akan 

saya lakukan. 

    

 

Terima Kasih Atas Partisipasi Teman-teman 

^_^ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN G 

Skor Kasar Data Penelitian 

Variabel Perilaku Konsumtif 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN H 

Skor Kasar Data Penelitian 

Variabel Kepercayaan Diri 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN I 

Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 



UJI NORMALITAS 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

konsumtif 127 33.35 6.160 20 53 

percayadiri 127 107.31 9.592 85 134 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 konsumtif percayadiri 

N 127 127 

Normal Parameters
a,b

 Mean 33.35 107.31 

Std. Deviation 6.160 9.592 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .098 .075 

Positive .098 .075 

Negative -.060 -.042 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.099 .840 

Asymp. Sig. (2-tailed) .178 .481 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN J 

Uji Linearitas 

 

 

 

 

 

 



UJI LINEARITAS 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

konsumtif  * 

percayadiri 

127 100.0% 0 .0% 127 100.0% 

 

Report 

konsumtif 

percayadiri Mean N Std. Deviation 

 

85 52.00 1 . 

87 35.00 1 . 

88 40.50 2 3.536 

91 40.00 2 2.828 

92 39.50 2 12.021 

94 44.00 2 12.728 

96 34.00 3 5.292 

97 32.00 5 4.183 

98 34.75 4 2.217 

99 36.50 4 4.933 

100 33.67 6 1.211 

101 31.80 5 5.675 

102 35.00 7 4.933 

103 37.50 2 6.364 

104 39.80 5 7.918 

105 35.00 5 4.743 

106 32.80 5 6.140 

107 33.33 3 3.786 

108 29.33 3 8.327 

109 31.33 6 2.658 

110 35.80 10 6.052 

111 30.78 9 3.632 

112 34.00 4 1.826 

113 31.75 4 7.544 

114 31.00 2 .000 

115 23.00 1 . 

116 28.25 4 7.274 



117 30.50 2 9.192 

118 31.50 2 .707 

120 29.33 3 .577 

121 37.00 1 . 

122 29.00 3 2.646 

123 24.00 1 . 

125 26.50 4 3.317 

127 22.00 1 . 

129 22.00 1 . 

130 35.00 1 . 

134 38.00 1 . 

Total 33.35 127 6.160 

 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

konsumtif * 

percayadiri 

Between Groups (Combined) 2316.083 37 62.597 2.260 .001 

Linearity 995.872 1 995.872 35.957 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

1320.210 36 36.673 1.324 .145 

Within Groups 2464.972 89 27.696   

Total 4781.055 126    

 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

konsumtif * 

percayadiri 

-.456 .208 .696 .484 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN K 

Uji Hipotesis 

 

 

 

 

 



UJI HIPOTESIS 

 

Correlations 

 konsumtif percayadiri 

konsumtif Pearson Correlation 1 -.456
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 127 127 

percayadiri Pearson Correlation -.456
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 127 127 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN L 

Uji Beda ( Uji t) 

 

 

 

 

 

 



 

Uji beda perilaku konsumtif : 

 

One-Sample Statistics 

 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

konsumtif 127 33.35 6.160 .547 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 42.5                                     

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

konsumtif -16.732 126 .000 -9.146 -10.23 -8.06 

 

 

Uji beda kepercayaan diri : 

One-Sample Statistics 

 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

percayadiri 127 107.31 9.592 .851 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 85                                       

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

percayadiri 26.208 126 .000 22.307 20.62 23.99 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN M 

Skor Kasar Data Tambahan 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN N 

Hasil Uji Korelasi Tambahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI TAMBAHAN 

 

Correlations 

 konsumtif percayadiri jeniskelamin umur pekerjaan 

konsumtif Pearson Correlation 1 -.456
**

 -.098 .105 .109 

Sig. (2-tailed)  .000 .271 .238 .223 

N 127 127 127 127 127 

percayadiri Pearson Correlation -.456
**

 1 .085 .039 -.043 

Sig. (2-tailed) .000  .344 .667 .629 

N 127 127 127 127 127 

jeniskelamin Pearson Correlation -.098 .085 1 .047 -.032 

Sig. (2-tailed) .271 .344  .602 .722 

N 127 127 127 127 127 

umur Pearson Correlation .105 .039 .047 1 .813
**

 

Sig. (2-tailed) .238 .667 .602  .000 

N 127 127 127 127 127 

pekerjaan Pearson Correlation .109 -.043 -.032 .813
**

 1 

Sig. (2-tailed) .223 .629 .722 .000  

N 127 127 127 127 127 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN N 

Hasil PERHITUNGAN ULANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI NORMALITAS 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

konsumtif 127 33.35 6.160 20 53 

percayadiri 127 73.30 6.429 59 90 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 konsumtif percayadiri 

N 127 127 

Normal Parameters
a,b

 Mean 33.35 73.30 

Std. Deviation 6.160 6.429 

Most Extreme Differences Absolute .098 .070 

Positive .098 .070 

Negative -.060 -.056 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.099 .783 

Asymp. Sig. (2-tailed) .178 .572 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

UJI LINEARITAS 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

konsumtif  * percayadiri 127 100.0% 0 .0% 127 100.0% 

 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

konsumtif * 

percayadiri 

Between 

Groups 

(Combined) 1927.427 26 74.132 2.598 .000 

Linearity 901.946 1 901.946 31.607 .000 

Deviation from 

Linearity 

1025.481 25 41.019 1.437 .106 

Within Groups 2853.628 100 28.536   

Total 4781.055 126    

 

 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

konsumtif * percayadiri -.434 .189 .635 .403 

 

 



UJI HIPOTESIS 

Correlations 

 konsumtif percayadiri 

konsumtif Pearson Correlation 1 -.434
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 127 127 

percayadiri Pearson Correlation -.434
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 127 127 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

 

UJI t 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

konsumtif 127 33.35 6.160 .547 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 42.5                                     

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

konsumtif -16.732 126 .000 -9.146 -10.23 -8.06 

 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

percayadiri 127 73.30 6.429 .571 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 57.5                                     

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

percayadiri 27.692 126 .000 15.799 14.67 16.93 
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