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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 “Melakukan sesuatu dengan ikhlas akan menghasilkan suatu hikmah, tetapi 

ketika melakukan sesuatu dengan terpaksa maka akan menghasilkan sesuatu 

yang tidak berguna” 

(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
 

HUBUNGAN ANTARA KONFORMITAS DAN PERILAKU KONSUMTIF 
PADA REMAJA DI SMA NEGERI I SEMARANG 

TAHUN AJARAN 2005/2006 
 

Gunita Aryani 
1550401011 

 
Abstrak skripsi, di bawah bimbingan Liftiah, S.Psi, M.Si 

dan Drs. Edy Purwanto, M.Si 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara                             

konformitas dan perilaku konsumtif pada remaja di SMA Negeri I Semarang 
tahun ajaran 2005/2006. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif 
antara konformitas dengan perilaku konsumtif pada remaja di SMA N I 
Semarang.  

Populasi pada penelitian ini adalah siswa SMU Negeri I Semarang. 
Sampel penelitian berjumlah 81 orang. Pengambilan sampel dengan cara cluster 
random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 
skala. Skala penelitian yang digunakan skala konformitas dan skala perilaku 
konsumtif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi product 
moment.  

Dari analisis data menunjukkan hasil penelitian bahwa ada hubungan 
positif yang signifikan antara konformitas dan perilaku konsumtif pada remaja di 
SMA Negeri I Semarang yang ditunjukkan dengan perolehan koefisien korelasi 
sebesar 0,3113 dengan nilai r 0,558 (p<0,01). Siswa SMA N I Semarang yang 
menjadi subjek penelitian ini mempunyai tingkat konformitas pada kategori 
sedang dengan perilaku konsumtif subjek penelitian juga tergolong sedang.  

Dari hasil penelitian ini disarankan bagi orang tua dan guru diharapkan 
dapat lebih mengarahkan untuk berfikir dan bertindak yang rasional yang kegiatan 
tersebut dapat menimbulkan perilaku konsumtif. Atau juga dengan memberikan 
pengetian bahwa segala yang dilakukan seseorang tidak harus sama dengan apa 
yang dilakukan orang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Majunya pembangunan Nasional Indonesia diiringi dengan tingkat 

kompleksitas masyarakat yang lebih tinggi, salah satunya adalah secara implisit 

menyebabkan konsumtif dan daya beli masyarakat bertambah. Kebiasaan dan 

gaya hidup juga berubah dalam waktu yang relatif singkat menuju ke arah yang 

kian mewah dan berlebihan, misalnya dalam hal penampilan maupun pemenuhan 

kebutuhan hidup yang lain. Pola hidup konsumtif akan membawa dampak yang 

negatif bagi masyarakat. Pola hidup ini menyebabkan keadaan ekonomi biaya 

tinggi, yaitu tingkah laku konsumtif yang cenderung harus mengeluarkan biaya 

tinggi untuk memenuhi kebutuhannya. Pola konsumtif seperti ini terjadi pada 

hampir semua lapisan masyarakat, meskipun dengan kadar yang berbeda-beda. 

 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. Remaja memang sering dijadikan target 

pemasaran berbagai produk industri, antara lain karena karakteristik mereka yang 

labil, spesifik dan mudah dipengaruhi sehingga akhirnya mendorong munculnya 

berbagai gejala dalam perilaku membeli yang tidak wajar. Membeli dalam hal ini 

tidak lagi dilakukan karena produk tersebut memang tidak dibutuhkan, namun 



membeli dilakukan karena alasan-alasan lain seperti sekedar mengikuti arus 

mode, hanya ingin mencoba produk baru, ingin memperoleh pengakuan sosial dan 

sebagainya. 

Bagi kebanyakan remaja, menganut gaya hidup seperti ini merupakan cara 

yang paling tepat untuk dapat ikut masuk ke dalam kehidupan kelompok sosial 

yang diidamkan. Remaja merupakan obyek yang menarik untuk diminati oleh 

para ahli pemasaran. Kelompok usia remaja adalah salah satu pasar yang potensial 

bagi produsen. Alasannya antara lain karena pola konsumsi seseorang terbentuk 

pada usia remaja. Di samping itu, remaja biasanya mudah terbujuk rayuan iklan, 

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

uangnya (Tambunan,2001:1). Remaja lebih mudah terpengaruh teman sebaya 

dalam hal berperilaku. 

Remaja memilih dan membeli sesuatu tanpa memikirkan manfaatnya 

artinya remaja kurang selektif dalam memilih mana kebutuhan yang pokok dan 

mana kebutuhan yang kurang penting. Remaja membuat pertimbangan untuk 

membeli suatu produk menitik beratkan pada status sosial, mode dan kemudahan 

daripada pertimbangan ekonomis. Bahkan nampaknya analisa pasar ini sering jitu, 

tidak saja dalam membuat analisis perilaku konsumtif remaja tersebut tetapi juga 

analisis kebutuhan remaja, motivasi remaja, sikap remaja, bahkan tata nilai 

kehidupan remaja, sehingga tidaklah aneh bila remaja kemudian menjadi incaran 

bagi produsen. 

 Remaja dalam berpakaian , berdandan, gaya rambut, tingkah laku, perilaku 

konsumen, kesenangan terhadap hal-hal tertentu mempunyai ciri khas sendiri. 



Kaum remaja merupakan pembeli potensial untuk produk-produk seperti pakaian, 

sepatu, kosmetik bahkan sampai makanan (Monks, dkk, 2001:234). 

 Remaja mempunyai kepekaan terhadap apa yang sedang “in”, remaja 

cenderung mengikuti mode yang sedang beredar, sedangkan mode itu sendiri terus 

menuntut rasa tidak puas pada konsumen yang memakainya, sehingga mendorong 

konsumen untuk terus mengkonsumsinya karena takut dibilang ketinggalan 

jaman. Kenyataan ini membuat remaja mempunyai pola konsumtif yang 

menunjukkan sifat lebih mahal dan lebih mewah. 

Individu sejak dilahirkan sudah memiliki naluri bawaan untuk hidup 

berkelompok dengan orang lain. Gejala yang wajar apabila individu selalu 

mencari kawan baik semasa kecil sampai dewasa. Tidak mengherankan bila masa 

remaja pun kehidupan untuk berkumpul bersama teman-teman tidak lepas dari 

dirinya. Karena pada masa kanak-kanak ada dorongan yang kuat untuk bergaul 

dengan orang lain dan ingin diterima orang lain. Jika kebutuhan ini tidak 

dipenuhi, anak-anak tidak akan bahagia. Jika kebutuhan ini terpenuhi, maka 

mereka akan puas dan bahagia.  

 Perilaku konsumtif pada remaja diduga terkait dengan karakteristik 

psikologis tertentu yang dimiliki oleh remaja yaitu tingkat konformitas terhadap 

kelompok sebaya. Seperti diketahui masa remaja merupakan tahapan peralihan 

antara masa anak-anak dengan masa dewasa yang ditandai dengan berbagai 

perubahan baik dalam aspek fisik, sosial dan psikologis. Perubahan tersebut 

sebagai upaya menemukan jati diri atau identitas diri. Upaya untuk menemukan 

jati diri berkaitan dengan bagaimana remaja menampilkan dirinya. Mereka ingin 



kehadirannya diakui sebagai bagian dari komunitas remaja secara umum dan 

secara khusus bagian dari kelompok sebaya mereka. Demi pengakuan tersebut, 

remaja seringkali bersedia melakukan berbagai upaya meskipun mungkin hal itu 

bukan sesuatu yang diperlukan atau berguna bagi mereka bila yang melihat adalah 

orang tua atau orang dewasa lainnya. 

 Dalam memperoleh jati diri, remaja berusaha membentuk citra atau image 

tentang dirinya dan upaya ini terlihat dalam suatu gambaran tentang bagaimana 

setiap remaja mempersepsikan dirinya. Termasuk didalamnya bagaimana ia 

mencoba menampilkan diri secara fisik. Hal tersebut membuat mereka sensitif 

terhadap gambaran fisik sehingga mendorong mereka melakukan berbagai upaya 

agar tampilan fisiknya sesuai dengan tuntutan komunitas sosial mereka. 

Keinginan untuk memenuhi tuntutan tersebut diduga mendorong remaja untuk 

berperilaku konsumtif. 

 Keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan orang 

tua membuat remaja mencari dukungan sosial melalui teman sebaya. Peer group 

menjadi suatu sarana sekaligus tujuan dalam pencarian jati diri mereka. Tidak 

heran apabila banyak ditemukan kasus perilaku remaja yang disebabkan pengaruh 

buruk dari kelompok teman sebaya ini. Pada dasarnya tidaklah mudah bagi remaja 

untuk mengikatkan diri mereka pada suatu kelompok karena suatu kelompok 

memiliki tuntutan yang harus dapat dipenuhi oleh setiap remaja yang ingin 

bergabung. Konformitas adalah satu tuntutan yang tidak tertulis dari kelompok 

teman sebaya terhadap anggotanya namun memiliki pengaruh yang kuat dan dapat 



menyebabkan munculnya perilaku-perilaku tertentu pada remaja-anggota 

kelompok tersebut (Zebua dan Nurdjayadi,2001:73). 

 Bila remaja membeli barang hanya untuk memperoleh pengakuan dari 

orang lain tanpa pertimbangan yang rasional, maka akan menyebabkan remaja 

semakin terjerat dalam perilaku konsumtif. Bila remaja terjerat dalam hidup yang 

konsumtif maka kebutuhan yang menjadi prioritas utama menjadi tidak terpenuhi. 

Akibatnya terjadi pemborosan karena remaja membelanjakan sebagian besar 

uangnya untuk mengejar gengsi semata. Orang tuapun tentunya akan keberatan 

jika sebagian besar uang yang diberikan kepada anaknya digunakan untuk hal-hal 

yang kurang bermanfaat. 

 Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Semarang karena mayoritas siswa-

siswa SMA Negeri Semarang berasal dari keluarga kelas ekonomi menengah 

keatas dengan kemampuan finansial yang tinggi sehingga keadaan tersebut 

membuat tingkat konsumtifitas tinggi. Berdasarkan pengamatan peneliti di dalam 

pergaulan siswa SMA N 1 SEMARANG terdapat suatu sistem bergaul yang 

berkelompok-kelompok. Mereka mengikuti gaya bergaul ini sesuai dengan tingkat 

ekonomi mereka. Di dalam kelompok itu pun mereka saling menunjukkan 

penampilan yang dipandang sebagai ukuran status ekonomi mereka masing-

masing di depan teman-temannya dan dengan sendirinya teman-teman yang lain 

akan berusaha mengikuti agar mereka merasa tidak berbeda dan diterima di dalam 

kelompok tersebut. 

 Hal ini dapat dilihat mulai dari penampilan mereka yang berlebihan 

misalnya memakai assesoris, jam tangan, sepatu, dan barang-barang yang lain 



dengan merk dan harga yang mahal yang sebenarnya tidak dianjurkan untuk 

dipakai di sekolahan yang tetap dipakai dengan tujuan menunjukkan pada 

temannya tentang keadaan ekonomi yang dimilikinya. 

 Perilaku konsumtif lain yang dapat dilihat adalah 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 tugas sebagai seorang siswa di 

sekolah yaitu belajar. 

 Selanjutnya adalah seringnya remaja sekarang berbelanja pakaian di mall, 

yang tujuannya bukan sebagai suatu kebutuhan primer tetapi lebih didasarkan 

pada gengsi dan kepuasan saja. Dikatakan sering karena hampir tiap pergi ke mall 

selalu membeli pakaian baru, padahal seringnya pergi ke mall bisa sampai empat 

kali dalam seminggu. Padahal hal itu tentu saja sebuah pemborosan karena 

sebenarnya pergi ke mall dilakukan sebagai usaha rekreasi dan penyegaran pikiran 

yang tidak perlu sampai sesering itu. Tetapi kenyataannya setelah jam pulang 

sekolah mereka sering tampak berada di mall, hal tersebut dikarenakan letak 

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

 Faktor-faktor yang menyebabkan para remaja berperilaku konsumtif 

karena tuntutan konformitas ada banyak hal, diantaranya yaitu sifat remaja yang 

mudah terbujuk rayuan iklan, berpikir tidak hemat, dan kurang realistis. Status 

ekonomi keluarga yang cukup berada, terutama di kota-kota besar seperti kota 

Semarang yang menyediakan berbagai fasilitas seperti keberadaan mall, gedung-



gedung bioskop dan tempat-tempat lain yang ikut mendukung terbentuknya 

perilaku konsumtif, karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga dapat 

mengikuti mode yang sedang beredar. Padahal mode itu sendiri selalu berubah 

sehingga para remaja tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, dan hal ini 

yang membuat para remaja berperilaku konsumtif. 

 Berdasarkan fenomena-fenomena diatas mengenai konformitas dan 

perilaku konsumtif pada remaja, maka peneliti ingin meneliti lebih jauh 

sehubungan antara konformitas dan perilaku konsumtif pada remaja. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara konformitas dengan perilaku 

konsumtif pada remaja ? 

2. Apakah dengan konformitas yang tinggi maka perilaku konsumtif pada remaja 

juga tinggi, atau sebaliknya dengan konformitas yang rendah maka perilaku 

konsumtif pada remaja juga rendah ? 

 

C. PENEGASAN ISTILAH 

1. Konformitas merupakan perubahan perilaku remaja sebagai usaha untuk 

menyesuaikan diri dengan norma kelompok acuan baik ada maupun tidak ada 

tekanan secara langsung yang berupa satu tuntutan tidak tertulis dari 

kelompok teman sebaya terhadap anggotanya namun memiliki pengaruh yang 



kuat dan dapat menyebabkan munculnya perilaku-perilaku tertentu pada 

remaja anggota kelompok tersebut. 

2. Perilaku konsumtif adalah tindakan remaja sebagai konsumen dalam 

mendapatkan, menggunakan, dan mengambil keputusan dalam memilih 

sesuatu barang yang belum menjadi kebutuhannya serta bukan menjadi 

prioritas utama, hanya karena ingin mengikuti mode, mencoba produk baru, 

bahkan hanya untuk memperoleh pengakuan sosial dengan dominasi faktor 

emosi sehingga menimbulkan perilaku konsumtif. 

3. Remaja merupakan tahapan peralihan antara masa anak-anak dengan masa 

dewasa yang ditandai dengan suasana hidup penuh ketergantungan pada orang 

tua menuju masa dewasa yang bebas, mandiri dan matang. Persiapan tersebut 

meliputi perubahan fisik, perubahan sosial dan pembentukan identitas yang 

menimbulkan masalah dalam penyesuaian dan usaha untuk memadukannya. 

Termasuk bagaimana remaja itu menampilkan diri secara fisik, hal ini sesuai 

dengan komunitas mereka. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk  

a. Mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara konformitas dengan 

perilaku konsumtif pada remaja. 

b. Bagaimana deskripsi konformitas pada remaja di SMA N I Semarang. 

c. Bagaimana deskripsi perilaku konsumtif pada remaja di SMA N I Semarang. 

 



E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi dan 

masukan terhadap disiplin ilmu pengetahuan terutama dalam hal hubungan antara 

konformitas dengan perilaku konsumtif pada remaja. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi remaja dalam pembinaan pribadi 

yang sehat yang berhubungan dengan pembelian suatu produk untuk dapat lebih 

mengutamakan kebutuhan yang menjadi prioritas utama bukan berdasarkan 

keinginan atau gengsi semata, sehingga para remaja tidak menjadi berperilaku 

konsumtif.  

 

F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Bab I  : Pendahuluan memberikan gambaran keseluruhan isi skripsi yang berisi 

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, penjelasan istilah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Bab II : Landasan Teori memberikan deskripsi mengenai landasan teori tentang 

konformitas dan perilaku konsumtif. Dan juga mengungkap aspek-aspek, 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konformitas dan perilaku 

konsumtif 

Bab III : Metode Penelitian menguraikan tentang pendekatan penelitian, teknik 

pengumpulan data, jenis penelitian, dan teknik analisis data. 



Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan menyajikan tentang hasil penelitian 

beserta pembahasannya. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

I. KONFORMITAS 

A. Pengertian konformitas 

 Deaux, (dalam Zebua dan Nurdjayadi, 2001:75) mengemukakan bahwa 

konformitas berarti tunduk pada tekanan kelompok meskipun tidak ada 

permintaan langsung untuk mengikuti apa yang telah diperbuat oleh kelompok. 

Sarwono (1995:206) mendefinisikan konformitas sebagai usaha dari 

individu untuk selalu selaras dengan norma-norma yang diharapkan oleh 

kelompok. 

Myers (1999:203) mengemukakan bahwa konformitas merupakan 

perubahan perilaku sebagai akibat dari tekanan kelompok. Ini terlihat dari 

kecenderungan remaja untuk selalu menyamakan perilakunya dengan kelompok 

acuan sehingga dapat terhindar dari celaan maupun keterasingan. 

Sears (1994:76) berpendapat bahwa bila seseorang menampilkan perilaku 

tertentu karena disebabkan oleh karena orang lain menampilkan perilaku tersebut, 

disebut konformitas. 

 Menurut Baron dan Byrne (1994: 206) konformitas remaja adalah 

penyesuaian perilaku remaja untuk menganut pada norma kelompok acuan, 

menerima ide atau aturan-aturan yang menunjukkan bagaimana remaja 

berperilaku. 

Jalaludin (2004:148) mengatakan bahwa bila sejumlah orang dalam 

kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota 



untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Priede dan Ferrel (1995: 189-

210) mengatakan bahwa kelompok referensi atau kelompok teman sebaya 

mempengaruhi keputusan pembelian bergantung pada sejauh mana individu 

tersebut melakukan konformitas dan terpengaruh oleh kelompok serta kekuatan 

keterlibatannya di dalam kelompok.  

 Remaja yang berasal dari istilah adolesence dari kata latin adolescere 

(kata bendanya, adolescentia) yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Istilah ini 

seperti yang digunakan saat ini, mempunyai arti yang lebih luas, mencakup 

kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik (Hurlock, 1999:206). 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 : 206). Jadi mengenai batasan 

usia remaja Hurlock menyatakan usia remaja antara 13 – 18 tahun. 

Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit adalah 

berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan 

lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus 

menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan sekolah (Hurlock,1999:213). 

Lebih lanjut Hurlock (1999:213) menambahkan untuk mencapai tujuan dari pola 

sosialisasi dewasa, remaja harus membuat banyak penyesuaian baru. Yang 

terpenting dan tersulit adalah penyesuian diri dengan meningkatnya pengaruh 

kelompok sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, pengelompokkan sosial yang 

baru, nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan. 



Menurut Hurlock (1999:213), karena remaja lebih banyak berada di luar 

rumah bersama dengan teman-teman sebaya sebagai kelompok, maka dapatlah 

dimengerti bahwa pengaruh teman-teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, 

penampilan dan perilaku terkadang lebih besar daripada pengaruh keluarga. 

Misalnya, sebagian besar remaja mengetahui bahwa mereka memakai model 

pakaian yang sama dengan pakaian anggota kelompok yang populer, maka 

kesempatan baginya untuk diterima oleh kelompok menjadi lebih besar. 

Konformitas terhadap kelompok teman sebaya ternyata merupakan suatu 

hal yang paling banyak terjadi pada masa remaja. Agar remaja dapat diterima 

dalam kelompok acuan maka penampilan fisik merupakan potensi yang 

dimanfaatkan untuk memperoleh hasil yang menyenangkan yaitu merasa terlihat 

menarik atau merasa mudah berteman. 

 Zebua dan Nurdjayadi (2001:75) mengemukakan bahwa konformitas pada 

remaja umumnya terjadi karena mereka tidak ingin dipandang berbeda dengan 

teman-temannya. Pada remaja, tekanan teman sebaya lebih dominan. Hal ini 

disebabkan oleh besarnya keinginan untuk menjaga harmonisasi dan penerimaan 

sosial dalam kelompok. 

Konformitas muncul pada masa remaja awal yaitu antara 13 tahun sampai 

16 atau 17 tahun, yang ditunjukkan dengan cara menyamakan diri dengan teman 

sebaya dalam hal berpakaian, bergaya, berperilaku, berkegiatan dan sebagainya. 

Sebagian remaja beranggapan bila mereka berpakaian atau menggunakan 

aksesoris yang sama dengan yang sedang diminati kelompok acuan, maka timbul 

rasa percaya diri dan kesempatan diterima kelompok lebih besar. Oleh karena itu 



remaja cenderung menghindari penolakan dari teman sebaya dengan bersikap 

konform atau sama dengan teman sebaya. 

Baron dan Byrne (1994:208) berpendapat bahwa seseorang melakukan 

konformitas terhadap kelompok hanya karena perilaku individu didasarkan pada 

harapan kelompok atau masyarakat. Berk dalam Zebua dan Nurdjayadi (2001:75) 

menambahkan bahwa konformitas terhadap kelompok teman sebaya ternyata 

merupakan suatu hal yang paling banyak terjadi pada fase remaja. 

Dari uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konformitas 

merupakan perubahan perilaku remaja sebagai usaha untuk menyesuaikan diri 

dengan norma kelompok acuan baik ada maupun tidak ada tekanan secara 

langsung yang berupa suatu tuntutan tidak tertulis dari kelompok teman sebaya 

terhadap anggotanya namun memiliki pengaruh yang kuat dan dapat 

menyebabkan munculnya perilaku-perilaku tertentu pada remaja anggota 

kelompok tersebut. 

B. Aspek-aspek Konformitas 

 Konformitas sebuah kelompok acuan dapat mudah terlihat dengan adanya 

ciri-ciri yang khas. Sears (1991:81-86) mengemukakan secara eksplisit bahwa 

konformitas remaja ditandai dengan adanya tiga hal sebagai berikut : 

1. Kekompakan 

Kekuatan yang dimiliki kelompok acuan menyebabkan remaja tertarik dan 

ingin tetap menjadi anggota kelompok. Eratnya hubungan remaja dengan 

kelompok acuan disebabkan perasaan suka antara anggota kelompok serta harapan 

memperoleh manfaat dari keanggotaannya. 



Semakin besar rasa suka anggota yang satu terhadap anggota yang lain, 

dan semakin besar harapan untuk memperoleh manfaat dari keanggotaan 

kelompok serta semakin besar kesetiaan mereka, maka akan semakin kompak 

kelompok tersebut. 

a. Penyesuaian Diri 

Kekompakan yang tinggi menimbulkan tingkat konformitas yang semakin 

tinggi. Alasan utamanya adalah bahwa bila orang merasa dekat dengan 

anggota kelompok lain, akan semakin menyenangkan bagi mereka untuk 

mengakui kita, dan semakin menyakitkan bila mereka mencela kita. 

kemungkinan untuk menyesuaikan diri akan semakin besar bila kita 

mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi anggota sebuah kelompok 

tertentu. 

b. Perhatian terhadap Kelompok 

Peningkatan koformitas terjadi karena anggotanya enggan disebut sebagai 

orang yang menyimpang. Seperti yang telah kita ketahui, penyimpangan 

menimbulkan resiko ditolak. Orang yang terlalu sering menyimpang pada 

saat-saat yang penting diperlukan, tidak menyenangkan, dan bahkan bisa 

dikeluarkan dari kelompok. Semakin tinggi perhatian seseorang dalam 

kelompok semakin serius tingkat rasa takutnya terhadap penolakan, dan 

semakin kecil kemungkinan untuk tidak meyetujui kelompok. 

 

 

 



2. Kesepakatan 

Pendapat kelompok acuan yang sudah dibuat memiliki tekanan kuat 

sehingga remaja harus loyal dan menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat 

kelompok. 

a. Kepercayaan 

Penurunan melakukan konformitas yang drastis karena hancurnya 

kesepakatan disebabkan oleh faktor kepercayaan. Tingkat kepercayaan 

terhadap mayoritas akan menurun bila terjadi perbedaan pendapat, 

meskipun orang yang berbeda pendapat itu sebenarnya kurang ahli bila 

dibandingkan anggota lain yang membentuk mayoritas. Bila seseorang 

sudah tidak mempunyai kepercayaan terhadap pendapat kelompok, maka 

hal ini dapat mengurangi ketergantungan individu terhadap kelompok 

sebagai sebuah kesepakatan. 

b.  Persamaan Pendapat 

Bila dalam suatu kelompok terdapat satu orang saja tidak sependapat 

dengan anggota kelompok yang lain maka konformitas akan turun. 

Kehadiran orang yang tidak sependapat tersebut menunjukkan terjadinya 

perbedaan yang dapat berakibat pada berkurangnya kesepakatan kelompok. 

Jadi dengan persamaan pendapat antar anggota kelompok maka konformitas 

akan semakin tinggi. 

c.  Penyimpangan terhadap pendapat kelompok 

Bila orang mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang lain dia akan 

dikucilkan dan dipandang sebagai orang yang menyimpang, baik dalam 



pandangannya sendiri maupun dalam pandangan orang lain. Bila orang lain 

juga mempunyai pendapat yang berbeda, dia tidak akan dianggap 

menyimpang dan tidak akan dikucilkan. Jadi kesimpulan bahwa orang yang 

menyimpang akan menyebabkan penurunan kesepakatan merupakan aspek 

penting dalam melakukan konformitas. 

3. Ketaatan 

Tekanan atau tuntutan kelompok acuan pada remaja membuatnya rela 

melakukan tindakan walaupun remaja tidak menginginkannya. Bila ketaatannya 

tinggi maka konformitasnya akan tinggi juga. 

a.  Tekanan karena Ganjaran, Ancaman, atau Hukuman 

Salah satu cara untuk menimbulkan ketaatan adalah dengan meningkatkan 

tekanan terhadap individu untuk menampilkan perilaku yang diinginkan 

melalui ganjaran, ancaman, atau hukuman karena akan menimbulkan 

ketaatan yang semakin besar. Semua itu merupakan insentif pokok untuk 

mengubah perilaku seseorang. 

b. Harapan Orang Lain 

Seseorang akan rela memenuhi permintaan orang lain hanya karena orang 

lain tersebut mengharapkannya. Dan ini akan mudah dilihat bila permintaan 

diajukan secara langsung. Harapan-harapan orang lain dapat menimbulkan 

ketaatan, bahkan meskipun harapan itu bersifat implisit. Salah satu cara untuk 

memaksimalkan ketaatan adalah dengan menempatkan individu dalam situasi 

yang terkendali, dimana segala sesuatunya diatur sedemikian rupa sehingga 

ketidaktaatan merupakan hal yang hampir tidak mungkin timbul. 



Wiggins (1994 : 124) membagi aspek konformitas menjadi dua, yaitu : 

a. Kerelaan 

Rela mengikuti apapun pendapat kelompok yang diinginkan atau 

diharapkan agar memperoleh hadiah berupa pujian dan untuk menghindari 

celaan, keterasingan, cemooh yang mungkin diberikan oleh kelompok jika 

tidak dikerjakan salah satu dari anggota kelompok tersebut. 

b. Perubahan 

Saat terjadi perubahan dalam suatu melakukan konformitas, 

ketidakhadiran anggota kelompok lebih dianggap sesuai dengan perilaku dan 

tindakan anggota kelompok yang hadir. Jadi maksud dari perubahan di sini 

adalah proses penyesuaian perilaku dari masing-masing anggota kelompok 

terhadap kesepakatan kelompok itu sendiri. 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan aspek-aspek 

konformitas remaja yang dikemukakan oleh Sears (1991:81-86) yaitu 

kekompakan, kesepakatan dan ketaatan karena definisinya lebih mendekati pada 

definisi konformitas pada remaja. 

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas 

Ada empat faktor yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi 

konformitas (Baron dan Byrne,1994), yaitu :  

1. Kohesivitas, yang mencerminkan derajat ketertarikan individu terhadap 

kelompok. Semakin besar kohesivitas, maka akan tinggi keinginan individu 

untuk melakukan konformitas terhadap kelompok. Sarwono (2001:182-185) 

menambahkan kohesivitas adalah perasaan keterpaduan, ke-kitaan antar 



anggota kelompok. Semakin besar keterpaduan atau cohesiveness maka 

semakin besar pula pengaruhnya pada perilaku individu. 

2. Ukuran kelompok. Sehubungan dengan hal ini masih terdapat perdebatan 

mengenai besar kecilnya jumlah anggota dalam suatu kelompok yang 

mempengaruhi konformitas. Namun jika jumlah anggota melebihi tiga orang 

akan meningkatkan konformitas. 

3. Ada-tidaknya dukungan sosial 

Penelitian Ash’s (dalam Zebua dan Nurdjayadi, 2001:75) memperlihatkan 

bahwa subjek penelitiannya ternyata terbuka terhadap tekanan sosial dari 

kelompok yang selalu sepakat dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya 

individu akan menolak untuk melakukan konformitas jika ia mendapat 

dukungan dari orang-orang lain yang tidak sependapat dengan dirinya. 

4. Perbedaan jenis kelamin 

Perempuan lebih tinggi intensitasnya dalam bermelakukan konformitas 

daripada pria, karena pada perempuan lebih melekat keinginan untuk merubah 

penampilan yang berhubungan dengan mode. Para perempuan lebih 

menginginkan penampilan yang selalu berubah-ubah sesuai perkembangan 

mode yang terbaru. Sedangkan pria tidak terlalu memusingkan hal tersebut 

sebagai suatu prioritas utama. Hal ini dapat dibuktikan bahwa perempuan 

cenderung lebih sering ditemukan di Mall untuk belanja yang berlebihan. 

Sarwono (2001:182-185) mengatakan bahwa ada enam ciri yang menandai 

konformitas, yaitu : 



a. Besarnya kelompok, kelompok yang kecil lebih memungkinkan melakukan 

konformitas daripada kelompok yang besar. 

b. Suara bulat, lebih mudah mempertahankan pendapat jika banyak kawannya. 

c. Keterpaduan / kohesivitas, semakin besar kohesivitas maka akan tinggi 

keinginan individu untuk melakukan konformitas terhadap kelompok 

d. Status, bila status individu dalam kelompok belum ada maka individu akan 

melakukan konformitas agar dirinya memperoleh status sesuai harapannya. 

e. Tanggapan umum, perilaku yang terbuka yang dapat didengar atau dilihat  

secara umum lebih mendorong konformitas daripada perilaku yang dapat 

didengar atau dilihat oleh orang-orang tertentu. 

f. Komitmen umum, konformitas akan lebih mudah terjadi pada orang yang 

tidak mempunyai komitmen apa-apa. 

 

2. PERILAKU KONSUMTIF 

A. Pengertian Perilaku Konsumtif 

 Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam 

gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan (KBBI, 2001:671). Perilaku 

konsumtif merupakan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang 

sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan 

maksimal (Tambunan, 2001:1). 

 James F. Engel (dalam Mangkunegara, 2002: 3) mengemukakan bahwa 

perilaku konsumtif dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang 

secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-



barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului 

dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. 

 Perilaku konsumtif bisa dilakukan oleh siapa saja. Fromm (1995:23) 

menyatakan bahwa keinginan masyarakat dalam era kehidupan yang modern 

untuk mengkonsumsi sesuatu tampaknya telah kehilangan hubungan dengan 

kebutuhan yang sesungguhnya. Perilaku konsumtif seringkali dilakukan secara 

berlebihan sebagai usaha seseorang untuk memperoleh kesenangan atau 

kebahagiaan, meskipun sebenarnya kebahagiaan yang diperoleh hanya bersifat 

semu.  

Pendapat di atas berarti bahwa perilaku membeli yang berlebihan tidak 

lagi mencerminkan usaha manusia untuk memanfaatkan uang secara ekonomis 

namun perilaku konsumtif dijadikan sebagai suatu sarana untuk menghadirkan diri 

dengan cara yang kurang tepat. Perilaku tersebut menggambarkan sesuatu yang 

tidak rasional dan bersifat kompulsif sehingga secara ekonomis menimbulkan 

pemborosan dan inefisiensi biaya. Sedangkan secara psikologis menimbulkan 

kecemasan dan rasa tidak aman (Tambunan, 2001 :1). 

 Konsumen dalam membeli suatu produk bukan lagi untuk memenuhi 

kebutuhan semata-mata, tetapi juga keinginan untuk memuaskan kesenangan. 

Keinginan tersebut seringkali mendorong seseorang untuk membeli barang yang 

sebenarnya tidak dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat dari pembelian produk oleh 

konsumen yang bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan semata tetapi juga 

keinginan untuk meniru orang lain yaitu agar mereka tidak berbeda dengan 



anggota kelompoknya atau bahkan untuk menjaga gengsi agar tidak ketinggalan 

jaman.  

 Keputusan pembelian yang didominasi oleh faktor emosi menyebabkan 

timbulnya perilaku konsumtif. Hal ini dapat dibuktikan dalam perilaku konsumtif 

yaitu perilaku membeli sesuatu yang belum tentu menjadi kebutuhannya serta 

bukan menjadi prioritas utama dan menimbulkan pemborosan. 

 Remaja dalam masa peralihan dari masa kanak-kanak dengan suasana 

hidup penuh ketergantungan pada orang tua menuju masa dewasa yang bebas, 

mandiri dan matang. Termasuk bagaimana individu menampilkan diri secara fisik, 

hal ini agar sesuai dengan komunitas mereka. Atau bisa juga dengan pengaruh 

iklan, karena akan timbul keinginan untuk berbelanja seperti halnya iklan yang 

ditayangkan di televisi. Keinginan ini mendorong remaja untuk cenderung 

berperilaku konsumtif. 

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku 

konsumtif adalah tindakan remaja sebagai konsumen dalam mendapatkan, 

menggunakan, dan mengambil keputusan dalam memilih sesuatu barang yang 

belum menjadi kebutuhannya serta bukan menjadi prioritas utama, hanya karena 

ingin mengikuti mode, mencoba produk baru, bahkan hanya untuk memperoleh 

pengakuan sosial dengan dominasi faktor emosi sehingga menimbulkan perilaku 

konsumtif. 

 

 

 



B. Aspek-aspek Perilaku Konsumtif 

Konsumtif menjelaskan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang 

yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan 

yang maksimal. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dalam perilaku konsumtif Tambunan 

(2001:1) berpendapat ada dua aspek mendasar, yaitu : 

1. Adanya suatu keinginan mengkonsumsi secara berlebihan. 

Hal ini akan menimbulkan pemborosan dan bahkan inefisiensi biaya, 

apalagi bagi remaja yang belum mempunyai penghasilan sendiri. 

a. Pemborosan 

Perilaku konsumtif yang memanfaatkan nilai uang lebih besar dari nilai 

produknya untuk barang dan jasa yang bukan menjadi kebutuhan pokok. 

Perilaku ini hanya berdasarkan pada keinginan untuk mengkonsumsi 

barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk 

mencapai kepuasan yang maksimal. 

b. Inefisiensi Biaya 

Pola konsumsi seseorang terbentuk pada usia remaja yang biasanya mudah 

terbujuk rayuan iklan, suka ikut-ikutan teman, tidak realistis, dan cenderung 

boros dalam menggunakan uangnya sehingga menimbulkan inefisiensi 

biaya. 

2. Perilaku tersebut dilakukan bertujuan untuk mencapai kepuasan semata. 

Kebutuhan yang dipenuhi bukan merupakan kebutuhan yang utama 

melainkan kebutuhan yang dipenuhi hanya sekedar mengikuti arus mode, ingin 



mencoba produk baru, ingin memperoleh pengakuan sosial tanpa 

memperdulikan apakah memang dibutuhkan atau tidak. Padahal hal ini justru 

akan menimbulkan kecemasan. 

Rasa cemas di sini timbul karena merasa harus tetap mengikuti 

perkembangan dan tidak ingin dibilang ketinggalan. 

a. Mengikuti Mode 

Di kalangan remaja yang memiliki orang tua dengan kelas ekonomi yang 

cukup berada, terutama di kota-kota besar, mall sudah menjadi rumah 

kedua. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga dapat mengikuti 

mode yang sedang beredar. Padahal mode itu sendiri selalu berubah 

sehingga para remaja tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. 

b. Memperoleh Pengakuan Sosial 

Perilaku konsumtif pada remaja sebenarnya dapat dimengerti bila melihat 

usia remaja sebagai usia peralihan dalam mencari identitas diri. Remaja 

ingin diakui eksistensinya oleh lingkungan dengan berusaha menjadi 

bagian dari lingkungan itu. Kebutuhan untuk diterima dan menjadi sama 

dengan orang lain yang sebaya itu menyebabkan remaja berusaha untuk 

mengikuti berbagai atribut yang sedang in. 

Swastha (1998:67) mengemukakan ada beberapa aspek dalam perilaku 

membeli, dan di sini adalah kecenderungan perilaku membeli dan belum menjurus 

ke perilaku yang konsumtif, yaitu sebagai berikut : 

 

 



1. Pengenalan kebutuhan 

Pengambilan keputusan membeli barang dengan mempertimbangkan banyak 

hal seperti faktor harga, faktor kualitas, faktor manfaat, dan faktor merk. 

Pengambilan keputusan membeli secara rasional biasanya memanfaatkan 

informasi yang ada seperti mempertimbangkan implikasi dari tindakan yang 

dibuat sebelum memutuskan untuk membeli. 

2. Emosional 

Motif pembelian barang berkaitan dengan emosi seseorang. Biasanya 

konsumen membeli barang hanya karena pertimbangan kesenangan indera atau 

bisa juga karena ikut-ikutan. 

 Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan bahwa aspek-aspek 

perilaku konsumtif yang dikemukakan Tambunan (2001:1) lebih bersifat 

penjelasan terhadap keinginan seseorang dalam melakukan pembelian terhadap 

barang-barang kebutuhan, sehingga peneliti cenderung menggunakan aspek dari 

Tambunan yaitu keinginan untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan perilaku 

yang bertujuan untuk mencapai kepuasan semata guna penyusunan skala. 

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif ada dua, yaitu 

internal dan eksternal : 

1. Faktor Internal 

 Faktor internal ini juga terdiri dari dua aspek, yaitu faktor psikologis dan 

faktor pribadi. 



a. Faktor psikologis, juga sangat mempengaruhi seseorang dalam bergaya hidup 

konsumtif (Kotler, 2000:238), diantaranya: 

a). Motivasi, dapat mendorong karena dengan motivasi tinggi untuk membeli 

suatu produk, barang / jasa maka mereka cenderung akan membeli tanpa 

menggunakan faktor rasionalnya. 

b). Persepsi, berhubungan erat dengan motivasi. Dengan persepsi yang baik 

maka motivasi untuk bertindak akan tinggi, dan ini menyebabkan orang 

tersebut bertindak secara rasional. 

c). Sikap pendirian dan kepercayaan. Melalui bertindak dan belajar orang akan 

memperoleh kepercayaan dan pendirian. Dengan kepercayaan pada penjual 

yang berlebihan dan dengan pendirian yang tidak stabil dapat menyebabkan 

terjadinya perilaku konsumtif. 

b. Faktor Pribadi, menurut Kotler (2000:232) keputusan untuk membeli sangat 

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yaitu : 

a). Usia, pada usia remaja kecenderungan seseorang untuk berperilaku 

konsumtif lebih besar daripada orang dewasa. Tambunan (2001:1) 

menambahkan bahwa remaja biasanya mudah terbujuk rayuan iklan, suka 

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

uangnya. 

b). Pekerjaan, mempengaruhi pola konsumsinya. Seseorang dengan pekerjaan 

yang berbeda tentunya akan mempunyai kebutuhan yang berbeda pula. Dan 

hal ini dapat menyebabkan seserang berperilaku konsumtif untuk 

menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. 



c). Keadaan Ekonomi. Orang yang mempunyai uang yang cukup akan 

cenderung lebih senang membelanjakan uangnya untuk membeli barang-

barang, sedangkan orang dengan ekonomi rendah akan cenderung hemat. 

d). Kepribadian. Kepribadian dapat menentukan pola hidup seseorang, 

demikian juga perilaku konsumtif pada seseorang dapat dilihat dari tipe 

kepribadian tersebut. 

e). Jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi kebutuhan membeli, karena 

remaja putri cenderung lebih konsumtif dibandingkan dengan pria 

(Tambunan, 2001 :3). 

2. Faktor Eksternal / Lingkungan 

 Perilaku konsumtif dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia dilahirkan dan 

dibesarkan. Variabel-variabel yang termasuk dalam faktor eksternal dan 

mempengaruhi perilaku konsumtif adalah kebudayaan, kelas sosial, kelompok 

sosial, dan keluarga. 

a. Kebudayaan 

 Budaya dapat didefinisikan sebagai hasil kreativitas manusia dari satu 

generasi ke generasi berikutnya yang sangat menentukan bentuk perilaku dalam 

kehidupannya sebagai anggota masyarakat ( Mangkunegara, 2002:39). Manusia 

dengan kemampuan akal budaya telah mengembangkan berbagai macam sistem 

perilaku demi keperluan hidupnya. Kebudayaan adalah determinan yang paling 

fundamental dari keinginan dan perilaku seseorang (Kotler, 2000:224). 

 

 



b. Kelas sosial 

Pada dasarnya manusia Indonesia dikelompokkan dalam tiga golongan 

(Mangkunegara, 2002:42) yaitu: golongan atas, golongan menengah, dan 

golongan bawah. Perilaku konsumtif antara kelompok sosial satu dengan yang 

lain akan berbeda, dalam hubungannya dengan perilaku konsumtif Mangkunegara 

(2002:43) mengkarakteristikan antara lain : 

1. Kelas sosial golongan atas memiliki kecenderungan membeli barang-barang 

yang mahal, membeli pada toko yang berkualitas dan lengkap (toko serba ada, 

supermarket), konservatif dalam konsumsinya, barang-barang yang dibeli 

cenderung untuk dapat menjadi warisan bagi keluarganya. 

2. Kelas sosial golongan menengah cenderung membeli barang untuk 

menampakkan kekayaannya, membeli barang dengan jumlah yang banyak dan 

kualitanya cukup memadai. Mereka berkeinginan membeli barang yang mahal 

dengan sistem kredit, misalnya membeli kendaraan, rumah mewah, dan perabot 

rumah tangga. 

3. Kelas sosial golongan rendah cenderung membeli barang dengan 

mementingkan kuantitas daripada kualitasnya. Pada umumnya mereka 

membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari, memanfaatkan penjualan barang-

barang yang diobral atau penjualan dengan harga promosi. 

Pengelompokkan masyarakat di atas dibuat berdasarkan kriteria kekayaan, 

kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Unsur pokok dalam pembagian 

kelas dari masyarakat adalah kedudukan (status) dan peranan. 

 



c. Keluarga 

Sangat penting dalam perilaku membeli karena keluarga adalah pengaruh 

konsumsi untuk banyak produk. Selain itu keluarga dapat didefinisikan sebagai 

suatu unit masyarakat yang terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan 

menentukan dalam pengambilan keputusan membeli (Mangkunegara, 2002:44). 

Peranan setiap anggota keluarga dalam membeli berbeda-beda menurut barang 

yang dibelinya. 

3. Hubungan Antara Melakukan konformitas dan Perilaku Konsumtif Pada 

Remaja 

Konformitas merupakan perubahan perilaku remaja sebagai usaha untuk 

menyesuaikan diri dengan norma kelompok acuan baik ada maupun tidak ada 

tekanan secara langsung yang berupa suatu tuntutan tidak tertulis dari kelompok 

teman sebaya terhadap anggotanya namun memiliki pengaruh yang kuat dan dapat 

menyebabkan munculnya perilaku-perilaku tertentu pada remaja anggota 

kelompok tersebut. 

Konformitas mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan remaja 

seperti pilihan terhadap aktivitas sekolah atau sosial yang akan diikuti, 

penampilan, bahasa yang digunakan, sikap dan nilai-nilai yang dianut. Melakukan 

konformitas pada remaja umumnya terdiri atas keinginan untuk dilibatkan di 

dalam dunia teman sebaya, seperti berpakaian seperti teman-teman dan keinginan 

untuk meluangkan waktu dengan anggotanya (Santrock, 2002:46). 

Menurut Hurlock (1999:213), karena remaja lebih banyak berada di luar 

rumah bersama dengan teman-teman sebaya sebagai kelompok, maka dapatlah 



dimengerti bahwa pengaruh teman-teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, 

penampilan dan perilaku terkadang lebih besar daripada pengaruh keluarga. 

Misalnya, sebagian besar remaja mengetahui bahwa mereka memakai model 

pakaian yang sama dengan pakaian anggota kelompok yang populer, maka 

kesempatan baginya untuk diterima oleh kelompok menjadi lebih besar. 

 Kebanyakan remaja berharap menjadi anggota kelompok acuan dan 

menolak menjadi tampak beda. Ketika pendapat remaja berbeda dengan pendapat 

kelompok maka kemungkinan ia akan merasa tertekan dan berusaha mengubah 

pendapatnya untuk melakukan konformitas dengan pendapat kelompok tersebut. 

Penyesuaian diri dengan norma yang ada dalam kelompok tanpa pemikiran yang 

mandiri disebut sebagai konformitas (Sarwono,1995:206). 

Perilaku konsumtif adalah tindakan remaja sebagai konsumen dalam 

mendapatkan, menggunakan, dan mengambil keputusan dalam memilih sesuatu 

barang yang belum menjadi kebutuhannya serta bukan menjadi prioritas utama, 

hanya karena ingin mengikuti mode, mencoba produk baru, bahkan hanya untuk 

memperoleh pengakuan sosial dengan dominasi faktor emosi sehingga 

menimbulkan perilaku konsumtif. 

 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. Remaja memang sering dijadikan target 

pemasaran berbagai produk industri, antara lain karena karakteristik mereka yang 



labil, spesifik dan mudah dipengaruhi sehingga akhirnya mendorong munculnya 

berbagai gejala dalam perilaku membeli yang tidak wajar. Membeli dalam hal ini 

tidak lagi dilakukan karena produk tersebut memang dibutuhkan, namun membeli 

dilakukan karena alasan-alasan lain seperti sekedar mengikuti arus mode, hanya 

ingin mencoba produk baru, ingin memperoleh pengakuan sosial dan sebagainya. 

 Remaja banyak dijadikan target pemasaran berbagai produk industri, 

karena karakteristik remaja yang cenderung labil dan mudah dipengaruhi sehingga 

mendorong munculnya berbagai gejala perilaku konsumsi yang tidak wajar 

(Zebua dan Nurdjayadi,2001:72). Perilaku membeli di kalangan remaja dapat 

menjadi ajang pemborosan biaya jika perilaku konsumtif yang timbul didasarkan 

pada faktor-faktor di atas, karena selain remaja masih dalam pengawasan orang 

tua mereka juga  mendapat sumber dana masih dari orang tua. Dengan kata lain 

remaja belum memiliki penghasilan sendiri dan melakukan pembelian secara 

berlebihan dari uang yang diberikan (Tambunan,2001:3). 

 Remaja cenderung menilai rekannya berdasarkan barang bermerk yang 

dikenakannya dan remaja membutuhkan pertimbangan teman dalam memutuskan 

barang yang akan dibeli. Remaja dengan sifat-sifatnya tersebut merupakan sasaran 

pasar yang harus diperhatikan antara lain remaja bisa dipandang sebagai 

konsumen langsung, karena sejumlah uang yang dapat membeli kebutuhan sehari-

hari. Pernyataan tersebut menandakan bahwa remaja mempunyai kecenderungan 

perilaku konsumtif seperti yang dikemukakan Kartono (1990:173) bahwa pada 

masa remaja menjadi besarlah minat terhadap penampilan dirinya. 



 Lingkungan dalam kelompok acuan sangat berpengaruh dalam berperilaku 

konsumtif. Karena pada masa remaja penampilan secara fisik seperti bentuk 

tubuh, cara berbusana dan kesenangan erat kaitannya dengan kesan penilaian 

orang lain. 

 Dalam membelanjakan uangnya kadangkala remaja dinilai kurang efisien, 

karena pembelian barang yang dilakukan oleh remaja bukan lagi untuk memenuhi 

kebutuhan semata, tetapi karena keinginan untuk meniru orang lain, mencoba 

produk baru atau memperoleh pengakuan sosial. 

Produk-produk yang dipandang sebagai lambang atau simbol status 

dikalangan remaja sangat mempengaruhi kebutuhan dan perilaku hidup mereka. 

Sebagai bagian dari masyarakat yang orientasinya tinggi, remaja semakin sadar 

akan produk-produk baru dan bermerk. Remaja akan cenderung meniru model-

model baru dan hal ini diperkuat dengan maraknya majalah remaja, iklan dan 

media lain yang langsung maupun tidak langsung mengeksploitasi gaya hidup 

mewah dan mencolok. Tanpa disadari hal tersebut mendorong seseorang untuk 

membeli dan membeli terus sehingga menyebabkan remaja semakin terjerat dalam 

pola hidup yang konsumtif. 

 Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, tampak bahwa remaja 

yang menginginkan harmonisasi dan dukungan emosi dalam menjalin 

persahabatan akan lebih mudah dalam melakukan konformitas, mengikuti norma 

yang berlaku di kelompok, meskipun tidak ada paksaan secara langsung untuk hal 

itu. Remaja akan menyamakan tingkah laku, hobi, gaya hidup, penampilan agar 



tidak beda dengan rekan-rekannya dan dapat diterima sebagai bagian dari 

kelompoknya, maka perilaku konsumtif pun terjadi. 

 

4. HIPOTESIS PENELITIAN 

Ada hubungan yang positif antara konformitas dengan perilaku konsumtif pada 

remaja di SMA NEGERI 1 SEMARANG tahun ajaran 2005/2006. Semakin tinggi 

tingkat konformitas terhadap kelompok maka semakin tinggi pula perilaku 

konsumtif pada remaja di SMA NEGERI 1 SEMARANG tahun ajaran 2005/2006 

atau sebaliknya semakin rendah tingkat konformitas terhadap kelompok maka 

akan semakin rendah pula perilaku konsumtif pada remaja di SMA NEGERI 1 

SEMARANG tahun ajaran 2005/2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Guna memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan 

diperlukan metode penelitian yang tepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Hadi 

(2000:67) yang menyatakan bahwa metode merupakan hal yang penting dalam 

penelitian, karena berhasil atau tidaknya penelitian dalam menguji suatu hipotesis 

sangat tergantung pada ketepatan dalam menentukan metode yang akan 

dipergunakan. 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

konformitas dengan perilaku konsumtif pada remaja. Penelitian ini termasuk 

dalam penelitian deskriptif kuantitatif korelasional karena bertujuan untuk 

menemukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel penelitian. Dalam 

menganalisis data dengan menggunakan data-data berupa angka yang diolah 

dengan metode statistik, setelah diperoleh hasilnya kemudian dideskripsikan 

dengan menguraikan kesimpulan yang didasari oleh angka yang diolah dengan 

metode statistik tersebut. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Suatu penelitian selalu berhadapan dengan masalah sumber data yang 

disebut populasi dan sampel penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah 

subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 1996:114). 



Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian (Azwar, 1997:77). Sebagai suatu populasi, kelompok subjek ini harus 

memiliki ciri-ciri atau karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok 

subjek lain. Dari populasi ini dapat diambil contoh atau sampel yang diharapkan 

mampu mewakili populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa 

putera dan puteri kelas X SMA Negeri 1 SEMARANG dengan karakteristik : 

siswa kelas X dan belum memiliki penghasilan. 

Sampel penelitian menurut Arikunto (2002: 109) adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel disebut sampling, 

sampling merupakan suatu prosedur di mana hanya sebagian dari populasi saja 

yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang 

dikehendaki dari populasi (Nazir, 1988:325). Teknik sampling yang digunakan 

adalah teknik cluster random sampling. Teknik cluster random sampling adalah 

melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap subjek secara 

individual (Azwar, 2005: 87). 

Peneliti mengambil subjek kelas satu yang sekarang disebut sebagai kelas 

X dengan alasan 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 : 206). 

Jadi batasan usia remaja antara 13 – 18 tahun terdapat pada siswa kelas satu. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu kelas X yang berjumlah 10 kelas. Jika 

subjek lebih dari 100 maka bisa diambil sampel antara 10-11% atau 20-21% dari 

jumlah populasi (Arikunto, 2002:112). Jika jumlah kelas adalah 10 kelas maka 



sampel bisa diambil dari dua kelas saja dan ketika diundi kelas X-2 dan X-9 yang 

terpilih yang sudah memenuhi 20% dari jumlah populasi. 

Peneliti menggunakan karakteristik belum memiliki penghasilan karena 

seperti yang telah dikemukakan di muka bahwa remaja banyak dijadikan target 

pemasaran berbagai produk industri, karena karakteristik remaja yang cenderung 

labil dan mudah dipengaruhi sehingga mendorong munculnya berbagai gejala 

perilaku konsumsi yang tidak wajar (Zebua dan Nurdjayadi,2001:72). Perilaku 

membeli di kalangan remaja dapat menjadi ajang pemborosan biaya jika perilaku 

konsumtif yang timbul didasarkan pada faktor-faktor tersebut, karena selain 

remaja masih dalam pengawasan orang tua mereka juga  mendapat sumber dana 

masih dari orang tua. Dengan kata lain remaja belum memiliki penghasilan sendiri 

dan melakukan pembelian secara berlebihan dari uang yang diberikan 

(Tambunan,2001:3). 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Identifikasi variabel  

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Variabel adalah 

sesuatu yang secara kuantitatif atau kualitatif bervariasi (Azwar, 2005:59). Ciri-

ciri atau aspek dari fakta sosial yang mempunyai lebih dari satu nilai dinamakan 

variabel. 

Sesuai dengan judul “Hubungan Antara Konformitas dan Perilaku 

Konsumtif pada Remaja di SMA Negeri I Semarang tahun ajaran 2005/2006“, 

maka variabel dari penelitian ini adalah terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu : 

 



a. Variabel konformitas sebagai variabel bebas (X). 

b. Variabel perilaku konsumtif  sebagai variabel terikat (Y). 

Untuk mengungkap variabel-variabel tersebut, selanjutnya masing-masing 

variabel diperinci menjadi sub-sub variabel atau indikator penelitian, yaitu : 

a. Variabel Konformitas (X) 

Indikator-indikator dari variabel ini, meliputi : 

1). Kekompakan 

a. Penyesuaian Diri 

b. Perhatian terhadap Kelompok 

2). Kesepakatan 

a. Kepercayaan 

b. Persamaan Pendapat 

c. Penyimpangan terhadap pendapat kelompok 

3). Ketaatan 

a. Harapan Orang Lain 

b. Tekanan karena Ganjaran, Ancaman, atau Hukuman 

b. Variabel Perilaku Konsumtif (Y) 

Indikator-indikator dari variabel ini, meliputi : 

1). Adanya suatu keinginan mengkonsumsi secara berlebihan. 

a. Pemborosan 

b. Inefisiensi Biaya 

 

 



2). Perilaku tersebut dilakukan bertujuan untuk mencapai kepuasan semata. 

a. Mengikuti Mode 

b. Memperoleh Pengakuan Sosial 

2. Hubungan antar variabel 

X = Konformitas 

Y = Perilaku Konsumtif 

 

 Konformitas sebagai variabel X secara teoritis memberikan pengaruh 

terhadap Perilaku Konsumtif (Y) pada siswa SMU. Apabila diperkirakan ada 

hubungan maka akan terjadi hubungan positif yaitu dengan semakin tinggi 

konformitas (X) diikuti dengan semakin tinggi pula perilaku konsumtif (Y). 

3. Definisi Operasional Variabel 

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). 

a. Konformitas 

Konformitas merupakan perubahan perilaku remaja sebagai usaha untuk 

menyesuaikan diri dengan norma kelompok acuan baik ada maupun tidak ada 

tekanan secara langsung yang berupa satu tuntutan tidak tertulis dari kelompok 

teman sebaya terhadap anggotanya namun memiliki pengaruh yang kuat dan 

dapat menyebabkan munculnya perilaku-perilaku tertentu pada remaja anggota 

kelompok tersebut. Penyesuaian diri yang dilakukan tersebut dikarenakan 

adanya perasaan takut terisolir dari pergaulan. 

Variabel X 

Konformitas 

Variabel Y 

Perilaku Konsumtif 



Konformitas ini dapat diketahui melalui skala konformitas yang disusun 

berdasarkan aspek-aspek meliputi : Kekompakan (Penyesuaian Diri, Perhatian 

terhadap Kelompok), Kesepakatan (Kepercayaan, Persamaan Pendapat, 

Penyimpangan terhadap pendapat kelompok), Ketaatan (Tekanan karena 

Ganjaran, Ancaman, atau Hukuman, Harapan Orang Lain) 

 Semakin tinggi skor skala konformitas maka tingkat konformitas akan 

semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah skor skala untuk mengungkap 

konformitas maka konformitas juga akan semakin rendah. 

b. Perilaku Konsumtif 

Perilaku konsumtif adalah tindakan remaja sebagai konsumen dalam 

mendapatkan, menggunakan, dan mengambil keputusan dalam memilih 

sesuatu barang yang belum menjadi kebutuhannya serta bukan menjadi 

prioritas utama, hanya karena ingin mengikuti mode, mencoba produk baru, 

bahkan hanya untuk memperoleh pengakuan sosial dengan dominasi faktor 

emosi sehingga menimbulkan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif dapat 

diketahui melalui skala perilaku konsumtif yang disusun berdasarkan aspek-

aspek perilaku konsumtif, yaitu : Adanya suatu keinginan mengkonsumsi 

secara berlebihan (Pemborosan, Inefisiensi Biaya), Perilaku tersebut dilakukan 

bertujuan untuk mencapai kepuasan semata (Mengikuti Mode, Memperoleh 

Pengakuan Sosial). 

 Semakin tinggi skor skala untuk mengungkap perilaku konsumtif maka 

perilaku konsumtif akan semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah skor skala 



untuk mengungkap perilaku konsumtif maka perilaku konsumtif juga akan 

semakin rendah. 

 

D. Metode dan 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. 

Pada penelitian ilmiah yang bermaksud memperoleh data atau bahkan 

yang relevan dan reliabel, maka pekerjaan penelitian harus mempergunakan 

teknik atau alat yang benar-benar dapat diandalkan. Metode pengumpulan data 

yang tepat didasarkan pada jenis data, variabel, populasi dan sampel, serta tujuan 

penelitian.  

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode skala. Metode skala adalah 

daftar pertanyaan atau pernyataan yang diajukan agar dijawab dan interpretasinya 

terhadap pertanyaan atau pernyataan tersebut merupakan proyeksi dari 

perasaannya (Azwar, 1997:4). 

Penelitian ini menggunakan alat ukur skala pengukuran psikologis. 

Sebagai alat ukur, skala psikologi memiliki karakteristik khusus yang 

membedakannya dari berbagai bentuk alat pengumpulan data yang lainnya, 

seperti angket (quesioner), daftar isian, inventori, dan lain-lainnya. Istilah skala 

lebih banyak dipakai untuk menamakan alat ukur aspek afektif (Azwar, 1999:3). 

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa skala sebagai alat ukur psikologi 

yaitu stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 



mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap indikator 

perilaku dari atribut yang bersangkutan. Dalam hal ini, meskipun subjek yang 

diukur memahami pertanyaan atau pernyataan namun tidak mengetahui arah 

jawaban yang dikehendaki oleh pertanyaan yang diajukan sehingga jawabannya 

lebih bersifat proyektif, yaitu berupa proyeksi dari perasaan atau kepribadiannya 

(Azwar, 1999:4). Data yang diungkapkan oleh suatu skala psikologi berupa 

konstrak atau konsep psikologis yang menggambarkan suatu aspek kepribadian 

individu (Azwar, 1999:5).  

Selanjutnya Azwar (1999:5-7) mengemukakan, skala sebagai alat 

pengumpul data didasarkan anggapan-anggapan sebagai berikut : 

a. Data yang diungkap oleh skala psikologi berupa atribut atau konsep psikologis 

yang menggambarkan aspek kepribadian individu. 

b. Pada skala psikologi, pertanyaan sebagai stimulus tertuju pada indikator 

perilaku guna memancing jawaban yang merupakan refleksi dari keadaan diri 

subjek yang biasanya tidak disadari oleh responden ynag bersangkutan. 

c. Responden skala psikologi, sekalipun memahami isi pertanyaan, biasanya tidak 

menyadari arah jawaban yang dikehendaki dan kesimpulan apa yang 

sesungguhnya diungkap oleh pertanyaan tersebut. 

d. Respon terhadap skala psikologi diberi skor melewati proses penskalaan 

(scaling). 

e. Satu skala psikologi diperuntukkan guna mengungkap suatu atribut tunggal 

(uni dimensional). 

f. Hasil ukur skala psikologi harus teruji reliabilitasnya secara psikometris 

dikarenakan relevansi isi dan konteks kalimat yang digunakan sebagai stimulus 

pada skala psikologi lebih terbuka terhadap error. 



g. Validitas skala psikologi lebih ditentukan oleh  kejelasan konsep psikologis 

yang hendak diukur dan operasionalnya. 

1. Skala Konformitas 

Skala konformitas ini didasarkan pada definisi operasional konformitas 

yang dikelompokkan menjadi tiga aspek, antara lain : 

1). Ketaatan 

2). Kesepakatan 

3). Kekompakan 

 Setiap aspek dalam skala konformitas ini memuat item yang berbentuk 

pernyataan positif (favourabel) dan item yang berbentuk negatif (unfavourabel). 

Favourabel artinya sependapat atau sesuai dengan pernyataan yang diajukan, skor 

4 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 3 untuk jawaban Sesuai (S), skor 2 

untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai 

(STS). Sedangkan unfavourabel artinya tidak sependapat atau tidak sesuai dengan 

pernyataan yang diajukan, skor 1 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 2 untuk 

jawaban Sesuai (S), skor 3 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), skor 4 untuk 

jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). 

 Berdasarkan aspek-aspek di atas maka disusun blueprint skala konformitas 

yang dapat dilihat pada tabel 1. 

 

 

 

 



Tabel 1 

Blue Print Skala Konformitas pada Remaja 

Item  Aspek Favourabel  Unfavourabel  Total 

I. Kekompakan 
a. Penyesuaian Diri 
b. Perhatian terhadap 

kelompok 

 
5 
3 

 
5 
3 

16 

II. Kesepakatan 
a. Kepercayaan 
b. Persamaan Pendapat 
c. Enggan untuk 

menyimpang 

 
3 
4 
3 

 
3 
4 
3 

20 

III. Ketaatan 
a. Harapan orang lain 
b. Tekanan karena 

hukuman / ancaman 

 
4 
4 
 

 
4 
4 

16 

Total  26 26 52 

Sumber : Data Lapangan 

2. Skala Perilaku Konsumtif 

Skala perilaku konsumtif ini didasarkan pada definisi operasional perilaku 

konsumtif yang dikelompokkan menjadi dua aspek, antara lain : 

1). Keinginan untuk mengkonsumsi secara berlebihan. 

2). Perilaku konsumtif yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kepuasan 

semata. 

Skala perilaku konsumtif ini disajikan dalam bentuk 4 pilihan jawaban 

yang terdiri dari dua macam item yaitu item yang berbentuk pernyataan 

positif (favourabel) dan item yang berbentuk negatif (unfavourabel). 

Favourabel artinya sependapat atau sesuai dengan pernyataan yang 

diajukan, skor 4 untuk jawaban Sangat Sering (SS), skor 3 untuk jawaban 

Sering (S), skor 2 untuk jawaban Jarang (J), skor 1 untuk jawaban Tidak 



Pernah (TP). Sedangkan unfavourabel artinya tidak sependapat atau tidak 

sesuai dengan pernyataan yang diajukan, skor 1 untuk jawaban Sangat 

Sering (SS), skor 2 untuk jawaban Sering (S), skor 3 untuk jawaban Jarang 

(J), skor 4 untuk jawaban Tidak Pernah (TP). 

 Berdasarkan aspek-aspek di atas maka disusun blueprint skala perilaku 

konsumtif yang dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 

Blue Print Skala Perilaku Konsumtif 

Item Aspek 
Favourabel  Unfavourabel  

Total 

I. Keinginan untuk 
mengkonsumsi scr berlebihan  
a. Pemborosan 
b. Inefisiensi biaya 

 
 
8 
4 

 
 
8 
4 

24 

II. Perilaku konsumtif yang 
dilakukan bertujuan untuk 
mencapai kepuasan semata. 
a. Mengikuti mode 
b. Memperoleh pengakuan 

sosial 

 
 
 
7 
7 

 
 
 
7 
7 

28 

total 26 26 52 
Sumber : Data Lapangan 

 

E. Langkah-langkah Penyusunan Item 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam membuat instrumen 

dalam penelitian ini dengan cara : 

1. Menyusun Lay Out instrumen  

Pengembangan instrumen penelitian dilakukan dengan cara menentukan 

terlebih dahulu variabel penelitian untuk kemudian dijabarkan dalam sub-sub 



variabel, kemudian sub-sub variabel tersebut dijabarkan lagi menjadi deskriptor 

yang mengacu pada indikator yang selanjutnya disusun menjadi sebuah item. 

Jawaban untuk masing-masing butir item dibuat skalanya menurut 

rangkaian kesatuan (kontinum) yang terdiri dari empat poin dengan memberikan 

skor tertentu. 

2. Menyusun format skala 

Format skala konformitas dan perilaku konsumtif disusun secara jelas 

untuk memudahkan responden dalam menjawab skala dan tidak menimbulkan 

kesan menguji responden. Adapun format skala terdiri dari : 

a. Kata pengantar 

Kata pengantar berisi penjelasan peneliti yang diinginkan pada responden. 

Isi kata pengantar secara garis besar adalah : 1) latar belakang penyebaran skala, 

2) tujuan penelitian, 3) kerahasiaan data yang akan diberikan responden, 4) 

motivasi kepada responden agar menjawab dengan sebenarnya, sesuai dengan  

keadaan responden, 5) ucapan terima kasih atas bantuan responden. 

b. Petunjuk pengerjaan 

Bagian ini tentang cara mengerjakan instrumen penelitian. 

c. Butir-butir instrumen 

Butir instrumen pernyataan untuk skala konformitas terdiri atas 41 

pernyataan. 

d. Lembar jawab 

Diberikan secara jadi satu dengan butir-butir pernyataan. Bagian ini berisi 

tentang identitas responden, dan 4 alternatif jawaban dari 41 aitem.  



F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

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. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan untuk 

mengambil data dengan tujuan agar skala psikologi  tersebut dapat diketahui 

apakah skala yang digunakan sudah valid dan reliabel atau belum. 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrument. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Suatu instrumen 

yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2002: 160). 

Alat ukur dinyatakan valid apabila mengukur sesuatu secara cermat. Cara 

yang paling banyak digunakan untuk mengetahui validitas alat ukur adalah skor 

item dan skor totalnya. Koefisien korelasi antara skor dan skor totalnya harus 

signifikan. Untuk memperoleh koefisien korelasi antara skor total, digunakan 

teknik korelasi Product Moment dari Carl Pearson (Azwar, 2001: 19), dengan 

rumus : 
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Keterangan : 

rxy  = koefisien korelasi skor tiap item dengan skor total 

N = jumlah subjek 

XY = jumlah perkalian antara skor item dengan skor total 

X = jumlah skor item 

Y = jumlah skor total 

Selanjutnya nilai rxy yang diperoleh dikonsultasikan dengan nilai rtabel 

untuk taraf signifikasi 1% dengan jumlah sampel. Jika diperoleh harga rxy > rtabel 

maka item tersebut dapat dikatakan valid (signifikan), sebaliknya jika diperoleh 

harga rxy < rtabel  maka item tersebut tidak valid. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas menunjuk pada sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya 

apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama dengan alat 

ukur yang sama (Azwar, 2001:9). Reliabilitas skala psikologi dalam penelitian ini 

diuji dengan menggunakan teknik ukur uji reliabilitas yang dikembangkan oleh 

Cronbach, yang dikenal dengan teknik Alpha Cronbach. 

Untuk menghitung reliabilitas instrumen dalam penelitian ini digunakan 

rumus Alpha yaitu : 
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Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya item 

∑σ2
b = jumlah varians butir 

Σ2
t = varians total (Arikunto, 2002: 193) 



Selanjutnya nilai r yang diperoleh dikonsultasikan dengan nilai rtabel untuk 

taraf signifikan 1% dengan jumlah sampel. Jika diperoleh harga rhitung > rtabel, 

maka item tersebut dapat dikatakan reliabel dan sebaliknya jika diperoleh harga 

rhitung < rtabel maka item tersebut tidak reliabel. 

 

G. Uji Coba Instrumen 

1. Pelaksanaan Uji Coba Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan unuk mengambil data penelitian maka 

terlebih dahulu dilakukan uji coba atas instrumen yang telah disusun, hal ini 

bertujuan untuk menentukan item-item yang sah. Penentuan item yang sah 

menggunakan teknik konsistensi internal, yaitu dengan mengkorelasiakn skor tiap 

item dengan skor totalnya. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas dari alat ukur yang akan digunakan pada saat penelitian. Apabila sudah 

diketahui validitas dan reliabilitasnya instrumen tersebut maka item instrumen 

yang sah dapat digunakan untuk mengambil data. 

a. Skala konformitas 

Skala ini disusun untuk digunakan dalam pengukuran konformitas pada 

remaja siswa SMA N I Semarang. Skala konformitas ini terdiri dari 52 pernyataan 

yang terdiri dari 26 item favorable dan 26 item unfavorable.  Favourabel artinya 

sependapat atau sesuai dengan pernyataan yang diajukan, skor 4 untuk jawaban 

Sangat Sesuai (SS), skor 3 untuk jawaban Sesuai (S), skor 2 untuk jawaban Tidak 

Sesuai (TS), skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Sedangkan 

unfavourabel artinya tidak sependapat atau tidak sesuai dengan pernyataan yang 

diajukan, skor 1 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 2 untuk jawaban Sesuai 



(S), skor 3 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), skor 4 untuk jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Adapun sebaran item dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. 

Sebaran Item Try Out Skala Konformitas pada Remaja 

No Aspek Favourabel Unfavourabel Total 

1 Kekompakan 1, 3, (9), 15, 19, 
(25), 33, 47 

8, 12, 16, (18), 
24, 30, 40, 46 16 

2 Kesepakatan 
5, 13, 17, 29, 35, 
37, (41), 43, 45, 
(51) 

4, 10, 20, 26, 
(28), (36), 42, 48, 
50, 52 

18 

3 Ketaatan 7, 11, 21, 23, 27, 
(31), 39, 49 

(2), (6), (14), 22, 
32, 34, 38, 44 16 

 Total 26 26 52 
Ket. 

 ( ) : Item Gugur 

 

b. Skala Perilaku Konsumtif 

Skala ini disusun untuk digunakan dalam pengukuran perilaku konsumtif 

pada remaja siswa SMA N I Semarang. Skala ini disajikan dalam bentuk 4 pilihan 

jawaban yang terdiri dari dua macam item yaitu item yang berbentuk pernyataan 

positif (favourabel) dan item yang berbentuk negatif (unfavourabel). Favourabel 

artinya sependapat atau sesuai dengan pernyataan yang diajukan, skor 4 untuk 

jawaban Sangat Sering (SS), skor 3 untuk jawaban Sering (S), skor 2 untuk 

jawaban Jarang (J), skor 1 untuk jawaban Tidak Pernah (TP). Sedangkan 

unfavourabel artinya tidak sependapat atau tidak sesuai dengan pernyataan yang 

diajukan, skor 1 untuk jawaban Sangat Sering (SS), skor 2 untuk jawaban Sering 

(S), skor 3 untuk jawaban Jarang (J), skor 4 untuk jawaban Tidak Pernah (TP). 

Adapun sebaran item dapat dilihat pada tabel 5. 



Tabel 4 

Sebaran Item Try Out Skala Perilaku Konsumtif pada remaja 

No Aspek Favourabel Unfavourabel Total 

1 Keinginan untuk 
mengkonsumsi scr 
berlebihan 

(1), 5, 9, 13, 
17, 21, (25), 
29, 33, 37, 41, 
45 

4, 8, 12, 16, 20, 
(24), 28, 32, 36, 
40, 44, 48 
 

24 

2 Perilaku konsumtif 
yang dilakukan 
bertujuan untuk 
mencapai kepuasan 
semata. 

3, (7), 11, 15, 
19, 23, 27, 31, 
35, 39, (43), 
47, 49, 51 
 

2, (6), 10, 14, 18, 
22, 26, (30), 34, 
38, 42, 46, 50, 52 
 

28 

 Total 26 26 52 
Ket. 
( ) : Item Gugur 

Uji coba penelitian ini dilaksanakan pada hari senin tanggal 3 April 2006. 

Subjek dalam uji coba ini berjumlah 16 orang. Skala yang disebar sebanyak 16 

skala. Dari 16 skala yang disebar kepada subjek seluruhnya terkumpul kembali 

dan memenuhi syarat untuk dianalisis. Setelah skala terkumpul semua, maka 

langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah memberi skor pada tiap item 

dan skor kasar dari angket tersebut kemudian dimasukkan dalam tabulasi untuk 

diuji validitas dan reliabilitasnya. 

2. Hasil Uji Coba Instrumen 

Setelah uji coba skala terhadap responden dilaksanakan, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan perhitungan validitas dan reliabilitas pada skala 

konformitas. Perhitungan validitas dan reliabilitas skala menggunakan lasa 

komputer paket excel. 

 

 

 



a. Perhitungan validitas dan reliabilitas skala konformitas 

Berdasarkan hasil perhitungan skala konformitas yang terdiri dari 52 item, 

sesuai dengan perhitungan analisis item yang dinyatakan valid 41 item, dan yang 

gugur 11 aitem. Sedangkan skala perilaku konsumtif yang terdiri dari 52 item, 

sesuai dengan perhitungan analisis item yang dinyatakan valid 45 item, dan yang 

gugur 7 aitem Adapun koefisien validitas item skala konfomitas dan perilaku 

konsumtif bergerak dari   0 < X ≤ 1 dengan p<0,01 selanjutnya reliabilitas skala 

konformitas dicari dengan teknik formula Alpha yang hasilnya diperoleh koefisien 

reliabilitas (α) sebesar 0, 96. Adapun susunan item setelah uji coba dapat dilihat 

pada tabel 4. 

Tabel 5 

Sebaran Item Skala Konformitas pada Remaja 

No Aspek Favourabel Unfavourabel Total 

1 Kekompakan 1, 2, 11, 14, 25, 
37 

6, 9, 12, 19, 23, 
31, 36 13 

2 Kesepakatan 4, 10, 13, 22, 27, 
28, 33, 35 

3, 7, 15, 20, 32, 
38, 40, 41 16 

3 Ketaatan 5, 8, 16, 18, 21, 
30, 39 

17, 24, 26, 29, 34 12 

 Total 21 20 41 
Sumber : Data Lapangan 

 
H. Metode Analisis Data 

Analisa data dilakukan untuk menguji hipotesis dalam rangka penarikan 

kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian. Analisa data adalah cara peneliti 

dalam mengolah data yang terkumpul sehingga mendapat suatu kesimpulan dari 

penelitiannya. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

statistik dengan pertimbangan sebagai berikut : 



1. Statistik bekerja dengan angka-angka, artinya angka tersebut menunjukkan 

frekuensi dan nilai. 

2. Statistik bersifat objektif, sehingga unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan 

dalam arti statistik sebagai alat penelitian tidak dapat berbicara lain selain apa 

adanya. 

3. Statistik bersifat universal, dalam arti dapat digunakan semua bidang penelitian 

(Hadi, 2001:222). 

Dalam penelitian ini bertujuan mencari hubungan antara konformitas 

dengan perilaku konsumtif, maka teknik statistik yang digunakan adalah teknik 

korelasi product moment, karena untuk menguji antara dua variabel yaitu satu 

variabel bebas dan satu variabel tergantung. 

Adapun rumus korelasi product moment dari Pearson yang digunakan 

adalah sebagai berikut :  
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Keterangan : 

r xy          = koefisien korelasi antara variabel konformitas dengan variabel  perilaku 

konsumtif 

∑ XY    = jumlah perkalian antara variabel konformitas dengan variabel  perilaku 

konsumtif 

∑ X      = total skor variabel konformitas 

∑Y        = total skor variabel perilaku konsumtif 

N           = jumlah subjek 

 
 
 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan dalam penelitian. Yang dimaksud hasil penelitian adalah data dari 

instrumen tertentu, kemudian dianalisis dengan teknik dan metode yang telah 

ditentukan. 

A. Pelaksanaan Penelitian 

a. Persiapan Penelitian 

Salah satu prosedur yang harus dipenuhi untuk suatu penelitian adalah 

mendapatkan ijin dari pihak-pihak yang terkait. Sehubungan dengan hal itu, maka 

sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengajukan surat ijin penelitian 

melalui Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan 

Pemerintah Kota Semarang. Setelah mendapatkan ijin dari Dekan Fakultas Ilmu 

Pendidikan dengan nomor 210/J40.1.1/PP/2006, peneliti menyerahkan surat 

tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang beserta 

dengan proposal skripsi dan kartu mahasiswa untuk mendapatkan ijin 

mengadakan penelitian di SMA Negeri I Semarang. Setelah mendapat ijin dari 

Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang dengan nomor 070/1166 

tanggal 22 Maret 2006 maka peneliti dapat melakukan penelitian di SMA Negeri 

Semarang. 

 

 



b. Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara konformitas 

dengan perilaku konsumtif pada remaja. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri I 

Semarang yang terletak di jalan Taman Menteri Supeno no. 1 Semarang. Subjek 

yang digunakan untuk penelitian adalah pelajar putra dan putri yang duduk di 

kelas X, peneliti mengambil subjek kelas X dengan alasan 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 : 206). Jadi batasan usia remaja antara 

13 – 18 tahun terdapat pada siswa kelas satu.. Sedangkan untuk penelitian diambil 

dua kelas. Jumlah kelas X adalah 10 kelas maka sampel bisa diambil dari dua 

kelas saja dan ketika diundi kelas X-2 dan X-9 yang terpilih yang sudah 

memenuhi 20% dari jumlah populasi. 

1. Penentuan subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X SMU Negeri I 

Semarang. Sebelum peneliti memberikan instrumen penelitian kepada subjek 

penelitian, terlebih dahulu peneliti didampingi guru Bimbingan Konseling 

menjelaskan tentang tujuan penelitian dan kenapa memilih kelas X sebagai 

subjek, apa itu konformitas dan apa itu perilaku konsumtif kepada semua siswa. 

2. Pengumpulan data 

Pelaksanaan pengumpulan data melalui metode kuesioner berbentuk skala 

yang dalam hal ini ada dua skala yang digunakan yaitu skala konformitas dan 

skala perilaku konsumtif. Penelitian berlangsung pada tanggal 6-15 April 2006. 



Subjek penelitian berjumlah 81 orang dari dua kelas yang dipilih. Dalam 

pengumpulan data ini, peneliti dibantu oleh 2 orang guru untuk membagi skala 

dan mengawasi siswa dalam mengisi skala. Dari 81 skala yang disebar semuanya 

dapat kembali. 

3. Pelaksanaan skoring 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya dilakukan skoring untuk 

keperluan analisis data. Skoring item skala konformitas dan skala perilaku 

konsumtif bergerak dari angka satu sampai empat. Pemberian skor dilakukan 

didasarkan jawaban subjek dan sifat dari item yaitu favorable atau unfavorable. 

Nilai tertinggi masing-masing item skala adalah empat dan terendah adalah satu, 

kemudian peneliti menghitung dan menganalisis skor item dari skala perilaku 

konsumtif. 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Konformitas 

Jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 81 siswa, dengan jumlah 

item untuk mengungkap konformitas pada siswa SMU N I Semarang adalah 

sebanyak 41 item. Hasil perhitungan mean empirik menunjukkan bahwa untuk 

variabel konformitas diperoleh mean empirik = 102.53. 

Skala konformitas terdiri dari 41 butir pernyataan, dengan skor minimal 1 

dan skor maksimal 4. Rentang minimalnya adalah 1 x 41 sama dengan 41 dan 

rentang maksimal 4 x 41 sama dengan 164. Jadi rentang minimal dan 

maksimalnya adalah 41 sampai dengan 164 dengan jarak sebaran 164 - 41 = 123. 

Setiap satuan deviasi standar deviasi empirik = 7.874,  dan mean empirik = 



102.53. Sehingga pengelompokan norma tingkat konformitas diperoleh melalui 

langkah sebagai berikut : 

Konformitas 

Mean empirik  =  102.53 

Skor  maksimal =  4 x 41 = 164 

Skor minimal  =  1 x 41 = 41 

Range   =  164 - 41 = 123 

SD empirik  =  7.87 

Berdasarkan lampiran analisis deskriptif pada lampiran halaman 87 

diketahui distribusi skor skala konformitas para siswa kemudian mean dan deviasi 

standarnya yang dijadikan batas angka penilaian yang sesuai dengan norma dapat 

diketahui. Mean dan devisi standar skala konformitas ini telah dihitung yaitu ME 

(mean empirik) = 102,53 dan SD empirik = 7,87. Batas angka yang sesuai dengan 

norma yang telah ditetapkan diatas, untuk skala konformitas selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel 7: 

Tabel 7 
Pengelompokan Norma konformitas 

Interval Kategori 

114.34 < X Sangat tinggi 

106.47 < X ≤ 114.34 Tinggi 

98.59< X ≤ 106.47  Sedang 

90.72 < X ≤ 98.59 Rendah 

X ≤ 90.72 Sangat rendah 

Sumber: Data Lapangan 

Dari tabel 7 dapat diketahui bila subjek memperoleh skor lebih dari 114.34 

berarti subjek mempunyai tingkat konformitas yang yang sangat tinggi, skor 



106.47 –114.34 maka subjek tergolong mempunyai tingkat konformitas yang 

tinggi, skor 98.59 – 106.47  maka subjek tergolong mempunyai tingkat 

konformitas yang sedang, skor 90.72 - 98.59 maka subjek tergolong mempunyai 

tingkat konformitas yang rendah dan bila subjek memperoleh skor lebih kecil atau 

sama dengan 90.72 maka subjek masuk dalam kategori sangat rendah. 

Berdasarkan lampiran analisis deskriptif pada halaman 92-93 dapat 

diketahui persentase konformitas, yang dapat dilihat pada tabel 8: 

Tabel 8 

Deskripsi Persentase Indikator Konformitas 

Hasil 
Indikator 

Skor Maks. Skor Indikator Persentase Kriteria 

Kekompakan 4212 2675 63.51% Sedang 

Kesepakatan 5184 3388 63.35% Sedang 

Ketaatan 3888 2242 57.66% Sedang 

 Sumber: Data Lapangan 

Dari hasil rekapitulasi analisa deskriptif persentase tingkat konformitas 

pada Tabel Rangkuman Hasil Penelitian halaman 99-100 maka diperoleh data 

sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel 9 : 

Tabel 9 

Hasil Rekapitulasi Analisis konformitas 

No Norma Kategori Jumlah 
siswa Persentase 

1 115.81 < X Sangat tinggi 1 1.23% 

2 107.94 < X ≤ 115.81 Tinggi 21 25.93% 

3 100.06 < X ≤ 107.94 Sedang 43 53.09 % 

4 92.19 < X ≤ 100.06 Rendah 11 13.58 % 

5 X ≤ 92.19 Sangat rendah 5 6.17 % 



Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa dari 81 subjek terdapat 1 

subjek atau 1.23% yang mempunyai tingkat konformitas yang tergolong sangat 

tinggi, 21 subjek atau 25.93% mempunyai tingkat konformitas tinggi, 43 subjek 

atau 53.09% mempunyai tingkat konformitas sedang, 11 subjek atau 13.58% 

mempunyai tingkat konformitas rendah, dan 5 subjek atau 6.17% mempunyai 

tingkat konformitas yang sangat rendah. 

2. Deskripsi Perilaku Konsumtif 

Jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 81 siswa, dengan jumlah 

item untuk mengungkap konformitas pada siswa SMU N I Semarang adalah 

sebanyak 45 item. Hasil perhitungan mean empirik menunjukkan bahwa untuk 

variable perilaku konsumtif diperoleh mean empirik = 107.41. 

Skala perilaku konsumtif terdiri dari 45 butir pernyataan, dengan skor 

minimal 1 dan skor maksimal 4. Rentang minimalnya adalah 1 x 45 sama 

dengan 45 dan rentang maksimal 4 x 45 sama dengan 180. Jadi rentang minimal 

dan maksimalnya adalah 45 sampai dengan 180 dengan jarak sebaran 180 - 45 

= 135. Setiap satuan deviasi standar deviasi empirik = 10.911,  dan mean 

empirik = 107.41. Sehingga pengelompokan norma tingkat konformitas 

diperoleh melalui langkah sebagai berikut : 

Perilaku konsumtif 

Mean empirik  =  107.41  

Skor tertinggi  =  4 x 45 = 180 

Skor minimal  =  1 x 45 = 45 

Range   =  180  –  45 =  135 

SD empirik  =  10.911 
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diketahui distribusi skor skala perilaku konsumtif para siswa kemudian mean dan 

deviasi standarnya yang dijadikan batas angka penilaian yang sesuai dengan 

norma dapat diketahui. Mean dan devisi standar skala konformitas ini telah 

dihitung yaitu ME (mean empirik) = 107. dan SD empirik = 10.911. Batas angka 

yang sesuai dengan norma yang telah ditetapkan diatas, untuk skala perilaku 

konsumtif selengkapnya dapat dilihat pada tabel 10: 

Tabel 10 

Pengelompokan Norma Perilaku Konsumtif 

Interval Kategori 

123,77 < X Sangat tinggi 

112,86 < X ≤ 123,77 Tinggi 

101,95 < X ≤ 112,86 Sedang 

91,04 < X ≤ 101,95 Rendah 

X ≤  91,04 Sangat rendah 

 

Dari tabel 10 dapat diketahui bila subjek memperoleh skor lebih dari 

123.77 berarti subjek mempunyai tingkat perilaku konsumtif yang sangat tinggi, 

skor 112.86-123.77 maka subjek mempunyai tingkat perilaku konsumtif yang 

tinggi, skor 101.95-112.86 maka subjek mempunyai tingkat perilaku konsumtif 

sedang, skor 91.04-101.95 maka subjek mempunyai tingkat perilaku konsumtif 

rendah dan bila subjek memperoleh skor lebih kecil atau sama dengan 91.04 maka 

subjek masuk dalam kategori sangat rendah. 

Berdasarkan lampiran analisis deskriptif halaman 94-96 dapat diketahui 

persentase perilaku konsumtif, dapat dilihat pada tabel 11 : 



Tabel 11 

Deskripsi Persentase Indikator Perilaku Konsumtif 

Hasil 
Indikator Skor 

Maks. 
Skor 

Indikator Persentase Kriteria 

Keinginan untuk mengkonsumsi 
secara berlebihan 6804 4084 60.02% Sedang 

Perilaku konsumtif yang 
dilakukan bertujuan untuk 
mencapai kepuasan semata 

7776 4625 59.48% Sedang 

 Sumber: Data Lapangan 

Dari hasil rekapitulasi analisa deskriptif persentase tingkat perilaku 

konsumtif pada Tabel Rangkuman Hasil Penelitian halaman 99-100 diperoleh data 

sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel 12: 

Tabel 12 

Hasil Rekapitulasi Analisis Perilaku Konsumtif 

No. Kategori Norma Jml. Subjek Persentase 

1 Sangat tinggi 123,77 < X 2 2.47 % 

2 Tinggi 112,86 < X ≤ 123,77 27 33.33 % 

3 Sedang 101,95 < X ≤ 112,86 32 39.51 % 

4 Rendah 91,04 < X ≤ 101,95 14 17.28 % 

5 Sangat rendah X ≤  91,04 6 7.41 % 

  Sumber: Data Lapangan 

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa dari 81 subjek terdapat 2 

subjek atau 2.47% yang mempunyai tingkat perilaku konsumtif yang tergolong 

sangat tinggi, 27 subjek atau 33.33% mempunyai tingkat perilaku kosumtif tinggi, 

32 subjek atau 39.51% mempunyai tingkat perilaku konsumtif sedang, 14 subjek 



atau 17.28% mempunyai tingkat perilaku konsumtif rendah, dan 6 subjek atau 

7.41% mempunyai tingkat perilaku konsumtif yang sangat rendah.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa siswa yang 

menjadi subjek penelitian ini mempunyai tingkat konformitas yang pada kategori 

sedang. Hal ini ditunjukkan dengan mean empirik 102,53 dan SD sebesar 7,874. 

Untuk variabel perilaku konsumtif mean empirik sebesar 107,41 dan SD sebesar 

10,911 yang berarti perilaku konsumtif subjek penelitian tergolong sedang. 

 

C. Hasil Uji Hipotesis 

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 

untuk mengetahui apakah dua variabel yaitu konformitas dan perilaku konsumtif 

memenuhi persyaratan korelasi berupa sebaran normal. Uji normalitas ini 

perhitungannya menggunakan bantuan komputer program statistical program for 

social science (SPSS) versi 10.1 for windows ’00. 

Tabel 6 
Hasil Analisis Awal 

Variabel 
Uji 

Normalitas 
Uji Hipotesis p 

Konformitas 0,026 

Perilaku 
konsumtif 

0,527 

r hitung = 0,558 

(sig.0,000) 
0.01 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat normal tidaknya data variabel 

penelitian, dengan kata lain uji normalitas sebaran dimaksudkan untuk melihat 



apakah subjek yang dijadikan sampel dalam penelitian memenuhi syarat sebaran 

yang normal untuk mewakili populasi. 

a). Konformitas 

Perhitungan uji normalitas sebaran dilakukan dengan menggunakan 

Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi 10.1 for Windows ‘00 pada 

taraf 1%. Berdasarkan uji normalitas sebaran dari variabel konformitas diperoleh 

nilai sebesar 0,026 dengan p>0,01. Dengan demikian berarti uji normalitas 

sebaran pada variabel konformitas dinyatakan normal. 

b). Perilaku Konsumtif 

Perhitungan uji normalitas sebaran dilakukan dengan menggunakan 

Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi 10.01 for Windows ‘00 pada 

taraf 1%. Berdasarkan uji normalitas sebaran dari variabel perilaku konsumtif 

diperoleh nilai sebesar 0,527 dengan p>0,01. Dengan demikian berarti uji 

normalitas sebaran pada variabel perilaku konsumtif dinyatakan normal. 

2. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis data korelasi antara konformitas dengan 

perilaku konsumtif dengan menggunakan rumus product moment diperoleh 

koefisien korelasi sebesar r 0,558 (sig = 0.000,p<0,01) maka hipotesis diterima. 

Hal ini berarti ada hubungan positif yang signifikan antara konformitas dan 

perilaku konsumtif pada remaja di SMA Negeri I Semarang. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat tabel 13. 

 

 



Tabel 13 
Deskripsi Data Hasil penelitian 

Variabel Skor 
min. 

Skor 
mak. 

Mean 
Empr 

SD 
Empr N r r2 p 

Konformitas 59 118 102,53 7,874 81 

Perilaku 
Konsumtif 

 
67 

 
133 

 
107,41

 
10,911 

 
81 

0,558 0,3113 0.01

Sumber: Data Lapangan 

Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan ada hubungan positif antara 

konformitas dengan perilaku konsumtif pada siswa SMA Negeri I Semarang 

2005/2006. Hal ini terbukti dengan adanya korelasi r sebesar 0,558; p<0,01 

dengan demikian semakin tinggi konformitas maka akan semakin tinggi pula 

perilaku konsumtif dan sebaliknya semakin rendah konformitas maka semakin 

rendah perilaku konsumtifnya. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat 

diterima. 

Peranan konformitas terhadap perilaku konsumtif diperoleh koefisisen 

determinan r 2  sebesar 0,3113. Hal ini artinya peranan konformitas terhadap 

perilaku konsumtif sebesar 31,13% yang berarti masih terdapat 68,87% variabel-

variabel lain yang mempengaruhi prestasi belajar. 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui gambaran mengenai tingkat 

konformitas dan perilaku konsumtif yang dimiliki oleh subjek penelitian. Tinggi 

rendahnya konformitas dapat ditentukan berdasarkan skor total subjek pada skala 

konformitas, dan perilaku konsumtif berdasarkan skala perilaku konsumtif. 

 

 

 



C. Pembahasan  

 Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini didapatkan bahwa setelah 

dilakukan uji hipotesis, diperoleh hasil koefisien korelasi sebesar r 0,558 (sig = 

0.000,p<0,01) yang berarti bahwa hipotesis diterima. Hal ini berarti ada 

hubungan positif yang signifikan antara konformitas dan perilaku konsumtif pada 

remaja di SMA Negeri I Semarang, hal ini tampak bahwa remaja yang 

menginginkan harmonisasi dan dukungan emosi dalam menjalin persahabatan 

akan lebih mudah dalam melakukan konformitas, mengikuti norma yang berlaku 

di kelompok, meskipun tidak ada paksaan secara langsung untuk hal itu. Remaja 

akan menyesuaikan tingkah laku, hobi, gaya hidup, penampilan agar tidak beda 

dengan rekan-rekannya dan dapat diterima sebagai bagian dari kelompoknya, 

maka perilaku konsumtif pun terjadi. 

Hasil penelitian ini mendukung teori yang telah dikemukakan oleh 

beberapa ahli di bidang psikologi konsumen, yaitu Swastha dan Handoko, 

Jalaludin, serta Kotler. Jalaludin (2004:148) mengatakan bahwa bila sejumlah 

orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan 

para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Priede dan Ferrel 

(1995: 189-210) mengatakan bahwa kelompok referensi atau kelompok teman 

sebaya mempengaruhi keputusan pembelian bergantung pada sejauh mana 

individu tersebut berkonform dan terpengaruh oleh kelompok serta kekuatan 

keterlibatannya di dalam kelompok. 

 Banyak perubahan yang terjadi pada masa remaja baik perubahan fisik, 

sosial, maupun psikologis. Perubahan-perubahan tersebut bermuara pada upaya 



menemukan identitas diri (Zebua dan Nurdjayadi, 2001:73). Dalam rangka 

mencari identitas diri, kebutuhan berteman muncul sebagai kebutuhan yang harus 

dipenuhi sehingga remaja berusaha melepaskan diri dari keterikatan dengan orang 

tua. Kebutuhan berteman ini mendorong mereka untuk bergabung dengan 

kelompok sebaya yang dianggap memiliki kesamaan pandangan. 

 Dalam perkembangan sosial remaja dapat dilihat adanya dua macam gerak 

yaitu : untuk memisahkan diri dari orang tua dan menuju ke arah teman-teman 

sebaya (Haditono, 2001:276). Dalam masa remaja, remaja berusaha untuk 

melepaskan diri dari mileu orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya. 

Erikson menamakan proses tersebut sebagai proses mencari identitas ego. 

Pembentukan identitas yaitu perkembangan ke arah individualitas yang mantap, 

merupakan aspek yang penting dalam perkembangan diri sendiri. Dalam proses 

perkembangan identitas maka seseorang dapat berada dalam status yang berbeda-

beda. 

Debesse (dalam Hurlock, 2001:280) berpendapat bahwa remaja sebetulnya 

menonjolkan apa yang membedakan dirinya dari orang dewasa, yaitu 

originalitasnya dan bukan identitasnya. Istilah krisis originalitas mungkin lebih 

tepat daripada krisis identitas. Anak-anak muda menunjukkan originalitasnya 

bersama-sama dalam berpakaian, berdandan atau justru sama sekali tidak 

berdandan, gaya rambut, gaya tingkah laku, kesenangan musik, tingkah laku 

konsumen, pertemuan-pertemuan dan pesta-pesta. Untuk hal-hal ini mereka 

memanifestasikan dirinya sebagai kelompok anak muda. 



 Mereka menunjukkan kecenderungan untuk memberikan kesan lain 

daripada yang lain untuk menciptakan suatu gaya sendiri, sub kultur sendiri. 

Permulaan masa remaja ditandai oleh kohesi kelompok yang begitu kuatnya, 

hingga tingkah laku remaja betul-betul ditentukan oleh norma kelompoknya 

(Hurlock, 2001:286). 

 Dalam usahanya untuk dapat diterima kelompok, mereka harus bertingkah 

laku maupun berpenampilan sama dengan pola-pola dan harapan-harapan sesama 

anggota kelompoknya. Mereka mulai memfokuskan diri pada penampilan baik 

fisik, pakaian, assesoris, hand phone dan sebagainya. Mereka terus-menerus 

membeli barang-barang yang dapat menunjang penampilan padahal barang-

barang yang mereka miliki masih bermanfaat. Ketaatan mereka untuk selalu 

berpenampilan sama dengan pola dan harapan kelompok ternyata justru 

mendorong mereka untuk melakukan pembelian secara tidak wajar. 

 Kesepakatan juga selalu ditunjukkan remaja terhadap kelompoknya baik 

kesepakatan opini, kesepakatan pendapat maupun kesepakatan dalam 

mengkonsumsi sesuatu. Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa siswa, 

diperoleh hasil bahwa mereka sepakat membeli barang-barang seperti sepatu, 

pakaian, assesoris, bahkan hand phone yang modelnya tren dan sesuai dengan 

harapan kelompok walaupun mereka tidak begitu memerlukannya. Hal ini mereka 

lakukan karena mereka ingin tetap kompak dengan kelompok dan tidak ingin 

disebut menyimpang dari kelompok. 

 Kekompakan, kesepakatan dan ketaatan merupakan suatu bentuk 

konformitas terhadap teman sebaya. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil 



mean empirik 102.53 dan nilai standar deviasi 7.874. Mean empirik berada di 

kurva sedang, hal ini menunjukkan bahwa tingkat konformitas terhadap teman 

sebaya pada subjek penelitian sedang. Tingkat konformitas terhadap teman sebaya 

yang sedang tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kelompok teman sebaya 

memegang peranan yang cukup besar dalam diri remaja. 

 Remaja cenderung menilai rekannya berdasarkan barang bermerk yang 

dikenakannya dan remaja membutuhkan pertimbangan teman dalam memutuskan 

barang yang akan dibeli. Remaja dengan sifat-sifatnya tersebut merupakan sasaran 

pasar yang harus diperhatikan antara lain remaja bisa dipandang sebagai 

konsumen langsung, karena sejumlah uang yang dapat membeli kebutuhan sehari-

hari. Pernyataan tersebut menandakan bahwa remaja mempunyai kecenderungan 

perilaku konsumtif seperti yang dikemukakan Kartono (1990:173) bahwa pada 

masa remaja menjadi besarlah minat terhadap penampilan dirinya. 

Konformitas merupakan suatu tuntutan tidak tertulis dari kelompok teman 

sebaya terhadap anggotanya, namun memiliki pengaruh yang kuat dan dapat 

menyebabkan munculnya perilaku tertentu pada remaja anggota kelompok 

tersebut. 

Lingkungan dalam kelompok acuan sangat berpengaruh dalam berperilaku 

konsumtif. Karena pada masa remaja penampilan secara fisik seperti bentuk 

tubuh, cara berbusana dan kesenangan erat kaitannya dengan kesan penilaian 

orang lain. Dalam membelanjakan uangnya kadangkala remaja dinilai kurang 

efisien, karena pembelian barang yang dilakukan oleh remaja bukan lagi untuk 

memenuhi kebutuhan semata, tetapi karena keinginan untuk meniru orang lain, 



mencoba produk baru atau memperoleh pengakuan sosial. Upaya-upaya yang 

telah dilakukan para remaja untuk selalu berkonform dengan kelompok ternyata 

justru mendorong mereka untuk mempunyai tingkat perilaku konsumtif yang. 

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh mean empirik 107.41 dan nilai standar 

deviasi 10.911. Mean empirik berada di kurva sedang, hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat perilaku konsumtif pada subjek penelitian sedang. 

 Pada skala perilaku konsumtif adanya suatu keinginan mengkonsumsi 

secara berlebihan nilainya lebih dominan yaitu 60.02% daripada aspek perilaku 

yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kepuasan semata. Skala konformitas 

menunjukkan bahwa aspek kesepakatan sebesar 65.35% dan aspek kekompakan 

sebesar 63.51% lebih dominan daripada ketaatan dengan nilai 57.66%. Hasil ini 

menunjukkan bahwa adanya suatu keinginan mengkonsumsi secara berlebihan 

yang sering dilakukan remaja dilandasi tujuan kekompakan dan kesepakatan 

mereka terhadap kelompok sebaya. 

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa siswa yang menjadi 

subjek penelitian ini mempunyai tingkat konformitas pada kategori sedang. Hal 

ini ditunjukkan  dengan mean empirik 102,53 dengan SD sebesar 7,874. Untuk 

variabel perilaku konsumtif mean empirik sebesar 107,41 dengan SD sebesar 

10,911 yang berarti perilaku konsumtif subyek penelitian tergolong sedang. 

 Pengaruh konformitas terhadap perilaku konsumtif sebesar 31.13% yang 

berarti masih terdapat 68.87% kontribusi-kontribusi yang lain yang 

mempengaruhi perilaku konsumtif yang masih perlu diteliti lebih lanjut. 

 
 
 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada hubungan positif yang signifikan antara konformitas dengan perilaku 

konsumtif. Semakin tinggi konformitas pada remaja di SMA N I Semarang 

maka akan semakin tinggi pula perilaku konsumtif yang terjadi. Hal ini 

ditunjukkan . dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0,558 dengan p<0,01.  

2. Setelah dilakukan penelitian ternyata siswa yang menjadi subjek penelitian 

mempunyai tingkat konformitas pada kategori sedang. Hal ini ditunjukkan 

pada hasil penelitian masing-masing indikator yaitu indikator kekompakan 

yang menunjukkan kategori sedang sebesar 63.51%, indikator kesepakatan 

yang menunjukkan kategori sedang sebesar 63.35% dan pada indikator 

ketaatan yang menunjukkan kategori sedang sebesar 57.66%. Mean empirik 

102.53 dan nilai standar deviasi 7.874. Mean empirik konformitas berada di 

kurva sedang, hal ini menunjukkan bahwa tingkat konformitas siswa SMA N I 

Semarang tergolong sedang. 

3. Hasil penelitian juga menunjukkan masing-masing indikator pada perilaku 

konsumtif yaitu adanya suatu keinginan mengkonsumsi secara berlebihan 

sebesar 60.02% dan perilaku yang dilakukan bertujuan untuk mencapai 

kepuasan semata sebesar 59.48%, mean empirik 107.41 dan nilai standar 

deviasi 10.911. Mean empirik perilaku konsumtif berada di kurva sedang, hal 



ini menunjukkan bahwa tingkat perilaku konsumtif pada siswa SMA N I 

Semarang adalah sedang. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan kesimpulan, ada beberapa 

saran yang penulis sampaikan yaitu: 

1. Bagi orang tua ketika berada di rumah dan guru yang juga bertindak sebagai 

orang tua ketika anak berada di sekolah diharapkan dapat lebih mengarahkan 

untuk berfikir dan bertindak yang rasional yang kegiatan tersebut dapat 

menimbulkan perilaku konsumtif atau dengan memberikan pengetian bahwa 

segala yang dilakukan seseorang tidak harus sama dengan apa yang dilakukan 

orang lain. 

2. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa hendaknya 

menambah atau meninjau dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku 

konsumtif seperti iklan melalui media  televisi karena pada penelitian ini belum 

disinggung mengenai faktor tersebut. Penelitian ini menggunakan setting SMA 

Negeri I Semarang. Pada peneliti lain disarankan untuk menggunakan setting 

lingkungan budaya yang berbeda, hal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh 

hasil yang berbeda dan dapat menjadi pembanding hasil penelitian sebelumnya. 
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