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ABSTRAK 
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Perilaku konsumtif adalah perilaku mengkonsumsi barang atau jasa yang 
dapat dilakukan oleh siapapun karena di dorong oleh keinginan yang lebih kuat 
dibandingkan dengan kebutuhannya terhadap barang atau jasa tersebut. Perilaku 
konsumtif tidak muncul begitu saja pada diri seseorang melainkan dari proses 
tertentu di dalam pribadinya. Fenomena di SMP Negeri 12 Semarang 
menunjukkan adanya perilaku konsumtif yang tinggi pada siswa, hal ini dapat 
dilihat dari penampilan siswa yang mengikuti trend serta kebiasaan jajan siswa 
yang terlalu sering. Perilaku seperti ini dikhawatirkan akan mengganggu siswa 
dalam kehidupannya karena nantinya perilaku konsumtif siswa akan terus 
mengakar dan bisa menjadi gaya hidup konsumtif. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu Bagaimana perilaku konsumtif siswa kelas VIII SMP Negeri 
12 Semarang sebelum dan sesudah di beri layanan konseling kelompok? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Variabel dalam penelitian 
adalah perilaku konsumtif dan layanan konseling kelompok. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 10 siswa kelas VIII SMP Negeri 12 Semarang Tahun 
Pelajaran 2010/2011. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive 
Sampling dan Proportional Random Sampling. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah angket perilaku konsumtif, sedangkan metode pengumpulan 
data pendukungnya yaitu observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif persentase dan uji t-test. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat perilaku konsumtif siswa 
sebelum memperoleh perlakuan berupa layanan konseling kelompok rata-rata 
persentasenya sebesar 66,04% termasuk dalam kriteria tinggi, sedangkan tingkat 
perilaku konsumtif siswa setelah memperoleh perlakuan berupa layanan konseling 
kelompok rata-rata persentasenya sebesar 48,49% termasuk dalam kriteria rendah, 
Dengan demikian siswa dalam hal ini anggota kelompok mengalami peminimalan 
perilaku konsumtif dengan rata-rata persentasenya sebesar 17,57%. Hasil uji t-test 
menunjukkan bahwa thitung = 7,27 > ttabel = 2,26, yang berarti Ha diterima dan Ho 
ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasilnya signifikan yaitu terjadi 
perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah memperoleh layanan 
konseling kelompok.  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku 
konsumtif siswa kelas VIII SMP Negeri 12 Semarang dapat diminimalkan  
melalui layanan konseling kelompok. Saran yang diberikan, bagi sekolah 
hendaknya memberikan suatu program yang dapat meminimalkan perilaku 
konsumtif siswa khususnya bagi siswa yang perilaku konsumtifnya tinggi, 
sedangkan bagi guru pembimbing disarankan untuk dapat menyelenggarakan 
layanan konseling kelompok dalam membantu mengatasi permasalahan-
permasalahan yang dialami siswa khususnya permasalahan perilaku konsumtif. 


