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ABSTRAK 

 

Leni Komalasari : Hubungan Kontrol Diri dengan Perilaku Konsumtif pada 

Siswa SMA Negeri 2 Cianjur Tahun Ajaran 2011/2012  

 

 

Penelitian ini berawal dari penemuan peneliti mengenai masalah perilaku 

konsumtif yang semakin marak terjadi di Indonesia, kebiasaan dan gaya hidup 

masyarakat berubah ke arah kehidupan yang cenderung mewah dan terlalu 

berlebihan. Pada akhirnya kondisi tersebut menyebabkan kecenderungan pola 

hidup menjadi konsumtif. Indikator perilaku konsumtif penulis temukan di SMA 

Negeri 2 Cianjur tahun ajaran 2011/2012. Indikator tersebut seperti proses 

pengambilan keputusan pembelian berdasarkan kemasan yang menarik atau lebih 

suka membeli produk-produk terbaru dan dipakai oleh artis. Dari data yang ada 

diketahui salah satu yang mempengaruhi perilaku konsumtif tersebut adalah 

kontrol diri. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan siswa yang ketika tertarik 

untuk membeli sesuatu mereka tidak bisa menahan keinginannya dan tidak 

melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu. Oleh karena itu 

dilakukanlah penelitian ini yang bertujuan untuk menguji hubungan antara kontrol 

diri dengan perilaku konsumtif pada siswa SMA Negeri 2 Cianjur tahun ajaran 

2011/2012.  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan 

negatif antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada siswa SMA Negeri 2 

Cianjur tahun ajaran 2011/2012. Peneliti melakukan penelitian terhadap sampel 

sebanyak 84 orang dengan menggunakan teknik Stratified Random Sampling 

dengan pengambilan sampel sebanyak 10% dari populasi yang berjumlah 840 

orang. 

Penelitian ini menggunakan rancangan non-eksperimental dengan metode 

korelasional. Alat ukur yang digunakan adalah skala kontrol diri (33 item) dan 

skala perilaku konsumtif (48 item). Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan 

skala Likert dan berskala ordinal, sehingga pengolahan datanya menggunakan 

Rank Spearmen. 

Berdasarkan hasil pengolahan data maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada siswa SMA Negeri 

2 Cianjur tahun ajaran 2011/2012, nilai korelasi sebesar 0,661 (korelasi tinggi) 

dengan koefesien determinasi sebesar 43,6% yang artinya variasi perubahan 

dalam variabel perilaku konsumtif disebabkan atau ditentukan oleh variabel 

kontrol diri. 

 

 

 


