
 

 

 
 

V.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Hubungan Interaksi Kelompok Teman 

Sebaya Terhadap Perilaku Konsumtif Remaja pada siswa kelas XI SMA             

Al-Kautsar Bandar Lampung yang menjadi lokasi penelitian, terlebih dahulu akan 

dideskripsikan identitas responden, latar belakang responden berinteraksi dalam 

kelompok teman sebaya dan perilaku konsumtifnya serta terlebih dahulu 

menganalisis data variabel penelitian. 

 

A. Identitas Responden 

 

Responden dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas XI SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung yang berjumlah 78 orang. Kelompok responden ini 

disesuaikan dengan konteks variabel penelitian, yaitu data mengenai hubungan 

interaksi sosial kelompok teman sebaya terhadap perilaku konsumtif remaja. 

 

Peneliti menyebar kuesioner ke delapan kelas, selanjutnya akan dideskripsikan 

identitas responden kelompok remaja menurut jenis kelamin, kelompok umur, 

pekerjaan orang tua dan pendidikan orang tua. 
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1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Untuk mengetahui identitas responden menurut jenis kelamin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 5. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-Laki 25              32.05 

Perempuan 53              67.95 

Jumlah total 78            100.00 

 

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 78 responden sebanyak 

25 (32.05%) responden berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 53 (67.95%) 

berjenis kelamin perempuan, hal ini disebabkan jumlah siswa kelas XI SMA 

Al-Kautsar pada umumnya lebih banyak siswa perempuan dari pada laki-laki, 

selain itu perilaku konsumtif remaja perempuan lebih cenderung menunjukkan 

agresivitasnya dibandingkan remaja laki-laki. 

 

2. Identitas Responden Menurut Kelompok Umur 

 

Untuk mengetahui identitas responden menurut kelompok umur dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 6. Identitas Responden Menurut Kelompok Umur 

Umur Jumlah Persentase 

16 tahun 42              53.85 

17 tahun 36              46.15 

Jumlah total 78            100.00 
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Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 78 responden sebanyak 

42 (53.85%) responden berumur 16 tahun dan sebanyak 36 (46.15%) 

responden berumur 17 tahun. Responden berdasarkan kelompok umur ini 

termasuk ke dalam kelompok remaja. Masa remaja berlangsung antara umur 

12 tahun sampai dengan 21 tahun untuk wanita dan 13 tahun sampai dengan 

22 tahun untuk laki-laki (Piaget, dalam Hurlock 1999). Dimana pada masa ini 

gejolak jiwa dan kepribadian seorang remaja berkembang.  

 

3. Identitas Responden Menurut Pekerjaan Orang Tua 

 

Untuk mengetahui identitas responden menurut pekerjaan orang tua dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 7. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua 

 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

Pegawai Negeri 38                48.72 

Pegawai Swasta 16                20.51 

TNI – Polri  4                  5.13 

Wiraswasta 20                25.64 

Jumlah total 78              100.00 

 

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 78 responden sebanyak 

38 (48.72%) responden menyatakan bahwa pekerjaan orang tua responden 

adalah pegawai negeri, sebanyak 16 (20.51%) responden menyatakan bahwa 

pekerjaan orang tua adalah pegawai swasta, sebanyak 4 (5.13%) responden 

menyatakan bahwa pekerjaan orang tua adalah TNI – Polri dan sebanyak 20 

(25.64%) responden menyatakan bahwa pekerjaan orang tua adalah 
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wiraswasta. Dengan demikian pekerjaan orang tua sebagian besar responden 

adalah pegawai negeri. Dari deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sebagian besar pekerjaan orang tua reponden tergolong mapan atau 

berpenghasilan tetap. 

 

4. Identitas Responden Menurut Pendidikan Orang Tua 

 

Untuk mengetahui identitas responden menurut pendidikan orang tua dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 8. Identitas Responden Menurut Pendidikan Orang Tua 

Pendidikan Jumlah Persentase 

Perguruan Tinggi – S2 21              26.92 

Perguruan Tinggi – S1     41              52.57 

SMA                 16              20.51 

Jumlah total                 78            100.00 

 

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 78 responden sebanyak 

21 (26.92%) responden menyatakan bahwa pendidikan terakhir orang tua 

responden adalah perguruan tinggi - strata dua (S2), sebanyak 41 (52.57%) 

responden menyatakan bahwa pendidikan terakhir orang tua responden adalah 

perguruan tinggi - strata satu (S1) dan sebanyak 16 orang atau 20.51% 

responden menyatakan pendidikan terakhir orang tua adalah Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Pendidikan orang tua responden tergolong tinggi 

karena dari hasil perhitungan kuesioner tidak ditemukan pendidikan orang tua 

responden yang SD atau SMP, mayoritas pendidikan terakhir orang tua 

responden adalah perguruan tinggi. 
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B. Latar Belakang Responden Berinteraksi dalam Kelompok Teman Sebaya 

dan Perilaku Konsumtifnya 

 

Responden dalam penelitian ini adalah remaja. Remaja merupakan masa 

peralihan dari anak-anak, namun belum bisa dikatakan dewasa karena pada 

masa ini remaja memiliki kematangan fisik namun tingkat emosional yang 

masih labil. Remaja yang notabane nya sebagai pelajar, lebih banyak 

berinteraksi dengan orang-orang yang seusianya baik di sekolah maupun di 

luar sekolah sehingga remaja cenderung dekat dengan teman sebayanya.  

 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 78 orang, selanjutnya akan 

dideskripsikan distribusi responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan pertemanan responden dalam kelompok teman sebaya dan 

perilaku konsumtifnya. 

 

a. Responden yang Memiliki Kelompok Teman Dekat di Sekolah maupun di 

Luar Sekolah 

 

Untuk mengetahui jumlah responden yang memiliki kelompok pertemanan di 

sekolah maupun di luar sekolah dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 9. Responden Memiliki Kelompok Teman Dekat di Sekolah    

               maupun di Luar Sekolah 

 

Responden memiliki kelompok 

teman dekat di sekolah mupun  

di luar sekolah 

 

Jumlah 

 

Persentase 

Ya 78 100 

Tidak 0    0 

Jumlah total 78 100 
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Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa seluruh responden memiliki 

kelompok teman dekat di sekolah maupun di luar sekolah mereka. Dari 

pertanyaan yang dijawab, alasan mereka berkelompok dengan teman 

sebayanya adalah karena mereka merasa lebih nyaman ketika mereka 

melakukan kegiatan bersama-sama dengan teman-teman, selain itu mereka 

merasa bahwa temanlah yang mengerti kondisi mereka saat mereka 

mengalami masalah dengan teman-teman lainnya dan kebosanan mereka 

berada dirumah. 

 

b. Intensitas Pertemuan Responden dengan Teman di Luar Jam Sekolah 

 

Untuk mengetahui intensitas pertemuan responden dengan teman-temannya di 

luar jam sekolah dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 10. Intensitas Pertemuan Responden dengan Teman di Luar Jam 

Sekolah 

 

Intensitas pertemuan responden 

dengan teman di luar jam sekolah 

 

Jumlah 

 

Persentase 

Sangat Sering 24 30.77 

Sering 38 48.72 

Kadang-kadang 9 11.54 

Jarang 7 8.97 

Tidak Pernah 0 0 

Jumlah total 78 100.00 

 

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 78 responden sebanyak 

24 (30.77%) responden menyatakan sangat sering bertemu temannya di luar 

jam sekolah, sebanyak 38 (48.72%) responden menyatakan sering bertemu 

teman di luar jam sekolah, sebanyak 9 (11.54%) responden yang menyatakan 



 55 

kadang-kadang bertemu dengan teman di luar jam sekolah, sebanyak 7 

(8.79%) responden menyatakan jarang bertemu teman di luar jam sekolah dan 

tidak ada responden yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah bertemu 

teman di luar jam sekolah. 

 

c. Kualitas Pertemuan Responden dengan Teman di Waktu Luang 

 

Untuk mengetahui kualitas pertemuan responden dengan teman-teman di 

waktu luang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 11. Kualitas Pertemuan Responden dengan Teman di Waktu  

                 Luang 

Kegiatan yang responden lakukan 

dengan teman di waktu luang 

Jumlah Persentase 

Berbelanja 9 11.54 

Bermain dan jalan-jalan 52 66.67 

Belajar 5 6.41 

Lainnya 12 15.38 

Jumlah total 78 100.00 

 

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui dari 78 responden sebanyak 9 

(11.54%) responden menyatakan bahwa mereka memanfaatkan waktu luang 

bersama teman-teman dengan berbelanja, sebanyak 52 (66.67%) responden 

memanfaatkan waktu luang bersama teman-teman dengan bermain dan jalan-

jalan, hanya sebanyak 5 (6.41%) responden yang memanfaatkan waktu luang 

bersama teman-teman dengan belajar dan 12 orang lainnya atau 15.38% 

responden memanfaatkan waktu luang bersama teman-teman dengan 

mengobrol dan nongkrong di kafe.  
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d. Intensitas Belanja Responden dalam Sebulan 

 

Untuk mengetahui intensitas berbelanja responden dalam sebulan dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 12. Intensitas Belanja Responden dalam Sebulan 

Intensitas berbelanja 

responden dalam sebulan 
Jumlah Persentase 

1 kali 22 28.20 

2 kali 27 34.62 

3 kali 15 19.23 

> 3 kali 8 10.25 

Tidak pernah 6 7.70 

Jumlah total 78 100.00 

 

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui dari 78 responden sebanyak 22 

(28.20%) responden menyatakan bahwa bebelanja 1 kali dalam sebulan, 

sebanyak 27 (34.62%) responden menyatakan bahwa berbelanja 2 kali dalam 

sebulan, sebanyak 15 (19.23%) responden menyatakan bahwa berbelanja 3 

kali dalam sebulan, sebanyak 8 (10.25%) responden menyatakan bahwa 

berbelanja lebih dari 3 kali sebulan dan sebanyak 6 (7.70%) responden 

menyatakan tidak pernah berbelanja dalam jangka waktu sebulan. Dengan 

demikian sebagian besar responden berbelanja 2 kali dalam sebulan. Maka 

dapat dinyatakan bahwa intensitas responden remaja dalam berbelanja adalah 

sering karena dalam jangka waktu dua minggu mereka berbelanja berbagai 

barang yang mereka inginkan. 
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e. Jenis Barang yang Sering Dibeli Responden 

 

Untuk mengetahui jenis barang yang serin dibelanjakan responden dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 13. Jenis Barang yang Sering Dibeli Responden 

Jenis barang yang sering 

dibeli responden 
Jumlah Persentase 

Pakaian 34                 43.59 

Tas 11                 14.10 

Aksesoris 29                 37.18 

Lainnya  4                   5.13 

Jumlah total 78               100.00 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui maka diketahui dari 78 responden 

sebanyak 34 (43.59%) responden sering membelanjakan uangnya untuk 

membeli pakaian, sebanyak 11 (14.10%) responden sering membelanjakan 

uangnya untuk membeli tas, sebanyak 29 (37.18%) responden sering 

membelanjakan uangnya untuk membeli aksesoris dan 4 orang lainnya 

menjawab sering membelanjakan uangnya untuk membeli makanan.  

 

Dengan demikian, sebagian besar responden membelankajakan uangnya untuk 

membeli pakaian dalam menunjang penampilan diri mereka selain itu peneliti 

tidak menemukan jawaban responden yang membelanjakan buku atau 

keperluan sekolah lainnya. Ketika peneliti wawancarai 2 orang responden 

alasan mereka tidak membelanjakan uang pemberian orang tua untuk membeli 

buku karena buku dan keperluan sekolah lainnya adalah tanggung jawab orang 

tua di luar uang saku mereka. 
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C. Analisis Data Variabel Penelitian 

 

Penelitian ini mengkaji hubungan interaksi sosial kelompok teman sebaya 

terhadap perilaku konsumtif remaja pada siswa kelas XI SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung. Berikut ini akan dibahas analisis data hasil pengukuran dari 

masing-masing variabel tersebut. 

 

1.  Interaksi Sosial Kelompok Teman Sebaya 

 

Data variabel interaksi sosial kelompok teman sebaya dalam penelitian ini 

diperoleh melalui kuesioner yang dijawab siswa yang berjumlah 14 butir 

pertanyaan/pernyataan. Bobot skor setiap butir pertanyaan/pernyataan 1 

sampai dengan 3. Secara teoritis skor interaksi sosial siswa akan bervariasi 

antara skor minimal 14 sampai skor maksimal 42. Berdasarkan analisis data 

dengan menggunakan SPSS 1.3, diperoleh deskripsi statistik hasil pengukuran 

variabel interaksi sosial siswa yang ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 14.  Deskripsi Data Variabel Interaksi Sosial Kelompok Teman  

  Sebaya 

 

No Statistik Deskriptif Hasil Perhitungan 

1 Jumlah Butir 14 

2 Skor Ideal 42 

3 Minimal 17 

4 Maksimal 40 

6 Mean     30.42 

7 Median 31 

8 Modus 29 
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Dari tabel di atas dapat diketahui skor variabel interaksi sosial kelompok 

teman sebaya siswa bervariasi dari skor terendah 17, sampai skor maksimal 

40. Berdasarkan perhitungan statistika  diperoleh angka mean = 30.42,  

median = 31. Perhitungan ini menunjukkan mean dan median yang tidak jauh 

berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa skor variabel interaksi sosial siswa 

cenderung berdistribusi normal (lihat histogram).  

 

Untuk memperoleh gambaran tentang distribusi skor perilaku konsumtif, 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Skor Interaksi Sosial Kelompok Teman 

Sebaya 

 

Kelas Interval Frekuensi (f) Persentase (%) 

17 – 25 

26 – 34 

35 – 43 

13 

49 

16 

16.7 

62.8 

20.5 

Jumlah 78 100 

  

 

Berdasarkan hasil perhitungan, maka pengelompokan skor untuk variabel 

interaksi sosial kelompok teman sebaya diperoleh  20.5 % (16 responden) 

kelompok tinggi. Sebanyak 62.8% (49 responden) kelompok sedang dan 

sebanyak 16.7% (13 responden) kelompok rendah. Dari sini dapat dipahami 

bahwa tingkat interaksi sosial siswa pada umumnya berada pada kelompok 

sedang.  
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Berikut ini adalah gambar histogram interaksi sosial kelompok teman sebaya: 

 

 
Gambar 1. Histogram Distribusi Frekuensi Skor Interaksi Sosial Kelompok 

Teman Sebaya (X) 
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Untuk mengetahui tingkat interaksi sosial kelompok teman sebaya pada tiap 

indikator, dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

a. Imitasi 

 

Tabel 16. Tingkat Imitasi Responden dalam Kelompok Teman Sebaya 

 

Imitasi dalam kelompok teman sebaya berupa kecenderungan meniru atau 

mengikuti apa yang ada dan terjadi pada kelompok teman-teman sebayanya, 

seperti meniru penampilan, gaya bicara, suatu barang yang dimiliki teman dan 

lain-lainya.  

 

Berdasarkan hasil penelitian serta tabel di atas, diketahui bahwa dari 78 

responden sebanyak 19 (24.4%) responden tergolong tingkat imitasi yang 

tinggi, artinya responden sering meniru penampilan, gaya bicara ataupun 

suatu barang yang dimiliki temannya. Sebanyak 28 (35.9%) responden 

tergolong tingkat imitasi yang sedang, artinya responden terkadang meniru 

apa yang ada pada temannya namun intensitasnya tidak sering. Sebanyak  31 

(39.7%) responden tergolong tingkat imitasi yang rendah, artinya responden 

tidak suka meniru penampilan, gaya bicara atau barang yang dimiliki teman 

sebayanya.  

Kecenderungan responden meniru 

penampilan, gaya bicara dan sesuatu 

yg dimiliki teman sebayanya 
 

  

Frekuensi 

 

Persentase 

Tinggi 19            24.4 

Sedang 28            35.9 

Rendah 31            39.7 

Jumlah total 78          100.0 
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Dengan demikian mayoritas responden memiliki tingkat imitasi yang rendah. 

Keinginan mengimitasi yang dilakukan responden tidak begitu mempengaruhi 

seseorang di dalam kelompok refrensi atau teman sebaya, namun jumlah 

responden pada tingkat imitasi yang rendah (31 responden) dan sedang (28 

responden) hanya berselisih sedikit, hal ini menunjukkan bahwa perbadaan 

tingkat imitasi antara satu responden remaja dan responden lainnya tidak 

terlihat signifikan, responden memiliki keinginan mengimitasi orang lain atau 

teman sebayanya dengan intensitas atau cara yang berbeda-beda sesuai dengan 

suasana hati atau kondisi lingkungan responden berada.  

 

b. Sugesti 

 

Tabel 17. Tingkat Sugesti Responden terhadap Kelompok Teman Sebaya 

Kecenderungan 

responden terpengaruh 

oleh teman-temannya 

 

Frekuensi 

 

Persentase 

Tinggi 33                 42.3 

Sedang 35                 44.9 

Rendah 10                 12.8 

Jumlah total 78               100.0 

 

Sugesti dalam kelompok teman sebaya berupa pandangan seseorang yang 

menganggap bahwa sesuatu yang ia yakini itu benar dan akan sangat 

berpengaruh pada penerimaan sosialnya, seperti misalnya seseorang 

beranggapan bahwa anak yang glamour dan gaul akan mudah menarik 

perhatian orang lain dan memiliki banyak teman dibandingkan dengan anak 

yang terlihat biasa dalam segi berpenampilan, sugesti juga berupa sikap 
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mempercayai teman dekatnya dalam membantu memecahkan suatu masalah 

yang masih meragukan pikirannya. 

 

Berdasarkan hasil penelitian serta tabel di atas diketahui bahwa dari 78 

responden sebanyak 33 (42.3%) responden tergolong tingkat sugesti terhadap 

kelompok teman sebaya yang tinggi, artinya reponden meyakini bahwa 

komunitas kelompok teman dekat sangat berpengaruh terhadap penerimaan 

sosialnya, selain itu responden sering mempercayai pendapat teman-teman 

dalam memutuskan sesuatu. Sebanyak 35 (44.9%) responden tergolong di 

tingkat yang sedang, artinya responden masih mempertimbangkan apa yang 

baik dan buruk untuk dirinya dan responden tidak selalu menganggap bahwa 

anak yang glamour akan memiliki banyak teman dari pada yang tidak gaul. 

Sebanyak 10 (12.8%) responden tergolong rendah, artinya responden tidak 

beranggapan bahwa anak yang gaul akan banyak disukai teman-teman 

dibandingkan anak yang tidak gaul dan responden jarang meminta pendapat 

temannya dalam memutuskan sesuatu. 

 

Dengan demikian mayoritas responden memiliki tingkat sugesti yang tinggi 

(33 responden) dan sedang (35 responden) terhadap kelompok teman sebaya, 

artinya responden menilai bahwa glamour dan gaul penting dalam pergaulan 

dan teman memberikan pengaruh yang bersar terhadap keputusan yang akan 

diambil. Hal ini tergantung pada sejauh mana individu tersebut terpengaruh 

oleh kelompok serta kekuatan atau keterlibatannya di dalam kelompok. 
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c. Identifikasi 

 

Tabel 18. Tingkat Identifikasi Responden terhadap Kelompok Teman  

                 Sebaya 

Kecenderungan responden 

untuk menjadi sama dengan 

kelompok teman sebaya 

 

Frekuensi 

 

Persentase 

Tinggi 10                12.8 

Sedang 32                41.0 

Rendah 36                46.2 

Jumlah total 78              100.0 

 

Identifikasi dalam kelompok teman sebaya meliputi sikap atau keinginan 

untuk menjadi sama dengan pihak lain (teman). Biasanya remaja memiliki 

kelompok teman dekat yang memiliki ciri khas kelompoknya sebagai simbol 

kekompakan hubungan persahabatan mereka.  

 

Berdasarkan hasil penelitian serta tabel di atas diketahui dari 78 responden 

sebanyak 10 (12.8%) responden memiliki tingkat identifikasi yang 

tinggi,artinya responden sering memiliki keinginan untuk menjadi sama 

dengan teman-temannya baik perilaku, hobi, barang-barang yang digunakan 

teman dan merasa tidak percaya diri jika berbeda dengan komunitas kelompok 

teman sebaya. Sebanyak 32 (41%) responden memiliki tingkat identifikasi 

yang sedang artinya responden terkadang memiliki keinginan untuk menjadi 

sama dengan komunitas kelompok teman sebaya dimana responden berada 

namun tidak terlalu sering. Sebanyak  36 (46.2%) responden memiliki tingkat 

identifikasi yang rendah, artinya responden tidak suka menyamakan dirinya 

dengan apa yang ada pada kelompok teman sebayanya. 
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Dengan demikian mayoritas responden memiliki tingkat identifikasi yang 

sedang dan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak suka atau 

tidak memiliki keinginan untuk mengidentifikasi orang lain atau teman 

sebayanya. Responden mengakui (hasil wawancara dengan salah satu 

responden yang mengisi kuesioner) bahwa kekompakan dalam persahabatan 

tidak harus mengubah diri menjadi orang lain, namun juga tidak melakukan 

hal yang bertentangan dan tidak disukai teman-teman lainnya. 

 

d. Simpati 

 

Tabel 19. Tingkat Simpati Responden terhadap Kelompok Teman Sebaya 

Ketertarikan responden 

untuk bekerjasama dengan 

teman-teman lainnya 

 

Frekuensi 
 

Persentase 

Tinggi 30                 38.5 

Sedang 27                 34.6 

Rendah 21                 26.9 

Jumlah total 78               100.0 

 

Simpati dalam kelompok teman sebaya meliputi rasa ketertarikan seseorang 

untuk berteman dekat dengan orang lain yang dianggapnya baik dan sikap 

memahami pihak lainnya agar terjalin kerjasama dan keserasian. Simpati juga 

berarti bentuk kepedulian seseorang terhadap apa yang terjadi atau menimpa 

pada teman-teman dalam kelompok sebayanya.   

 

Berdasarkan hasil penelitian dan tabel di atas diketahui bahwa dari 78 

responden sebanyak 30 (38.5%) responden memiliki tingkat simpati yang 

tinggi, artinya tingkat kepedulian responden dan keinginan untuk bekerja 
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sama dengan kelompok teman sebayanya cenderung tinggi. Sebanyak 27 

(34.5%) responden memiliki tingkat simpati yang sedang, artinya kepedulian 

responden terhadap teman-teman dalam kelompok sebaya tidak begitu tinggi. 

Sebanyak 21 (26.9%) responden tergolong tingkat simpati yang rendah, 

artinya responden kurang peduli terhadap teman dalam kelompok teman 

sebayanya.  

 

Dengan demikian sebagian besar responden memiliki tingkat simpati yang 

tinggi, artinya responden sangat menginginkan hubungan pertemanan yang 

harmonis, responden memiliki kepedulian yang tinggi dan keinginan yang 

besar untuk memahami teman-temannya. Hal ini sangat wajar mengingat 

bahwa dalam kelompok teman sebaya indikator simpati sangat penting untuk 

terbangunnya hubungan yang baik antara individu satu dan yang lainnya 

dalam kelompok.   

 

2. Perilaku Konsumtif Remaja 

 

Data variabel perilaku konsumtif dalam penelitian ini diperoleh melalui 

kuesioner yang dijawab siswa yang berjumlah 12 butir pertanyaan/pernyataan. 

Bobot skor setiap butir pertanyaan atau pernyataan 1 sampai dengan 3. Secara 

teoritis skor perilaku konsumtif  bervariasi antara skor minimal 12 sampai 

skor maksimal 36.  

 

Berdasarkan analisis data, diperoleh deskripsi statistik hasil pengukuran 

variabel perilaku konsumtif yang ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 20. Deskripsi Data Variabel Perilaku Konsumtif 

No Statistik Deskriptif Hasil Perhitungan 

1 Jumlah Butir 12 

2 Skor Ideal 36 

3 Minimal 24 

4 Maksimal 36 

6 Mean      31.16 

7 Median 31 

8 Modus 30 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui skor variabel perilaku konsumtif bervariasi 

dari skor terendah 24, sampai skor maksimal 36. Berdasarkan perhitungan 

statistika dasar diperoleh angka sebagai berikut: mean = 31.16, median = 31. 

Perhitungan ini menunjukkan  mean dan  median yang  tidak jauh berbeda. 

Hal ini mengindikasikan bahwa skor variabel perilaku konsumtif cenderung 

berdistribusi normal (lihat histogram).  

 

Untuk memperoleh gambaran tentang distribusi skor perilaku konsumtif, 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel  21. Distribusi Frekuensi Skor Perilaku Konsumtif 

 

Kelas Interval Frekuensi (f) Persentase (%) 

24 – 27 

28 – 31 

32 – 36 

  6 

38 

34 

       7.7 

               48.7 

               43.6 

Jumlah 78                 100 
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Berdasarkan distribusi frekuensi skor perilaku konsumtif maka dibuat katagori 

perilaku konsumtif dengan membagi kepada tiga kelompok, yaitu kelompok 

tinggi, sedang dan rendah. Pengelompokan skor untuk variabel perilaku 

konsumtif diperoleh 34.6% (34 responden) kelompok tinggi, 48.7% (38 

responden) kelompok sedang dan 7.7% (6 responden) kelompok rendah.  

 

Dari sini dapat dipahami bahwa tingkat perilaku konsumtif remaja di SMA 

Al-Kautsar  Bandar  Lampung   pada  umumnya  berada  pada  kelompok 

sedang   (38 responden) dan tinggi (34 responden), artinya perilaku membeli 

responden dalam membelanjakan uangnya, lebih dari sekedar kebutuhan 

pokoknya sehari-hari namun karena keinginan yang tinggi untuk memiliki 

produk sejenis dengan berbagai macam merek, produk yang sedang trend agar 

tetap percaya diri, produk dengan harga mahal dan brand terkenal atau 

memborong barang-barang diskon yang belum tentu bermanfaat untuk 

dirinya. Sehingga tentunya akan menimbulkan pemborosan dan inefisiensi 

biaya. 

 

Berikut ini adalah gambar histogram perilaku konsumtif remaja: 
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Gambar 2. Histogram Distribusi Frekuensi Skor Perilaku Komsumtif 

Remaja (Y) 
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Untuk mengetahui tingkat perilaku konsumtif remaja pada tiap indikator, 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

a. Membeli Produk Demi Menjaga Penampilan dan Meningkatkan Rasa 

Percaya Diri 

 

Tabel 22. Responden yang Membeli Produk Demi Menjaga Penampilan  

dan Meningkatkan Rasa Percaya Diri 

 

Membeli produk demi menjaga 

penampilan dan meningkatkan 

rasa percaya diri 

 

Frekuensi 
 

Persentase 

Tinggi 58               74.4 

Sedang 15               19.2 

Rendah  5                6.4 

Jumlah total 78            100.0 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari hasil perhitungan tabel skor kuesioner 

(lihat lampiran), sebanyak 68 (74.4%) responden tergolong tingkat yang 

tinggi, artinya responden sering membeli produk hanya untuk menunjang 

penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri. Sebanyak 15 (19.2%) 

responden pada tingkat yang sedang, artinya responden tidak selalu membeli 

produk semata-mata untuk menjaga penampilan dan meningkatkan rasa 

percaya dirinya. Sebanyak  5 (6.4%) responden pada tingkat yang rendah, 

artinya responden tidak menilai bahwa penampilan diri sangat penting 

sehingga harus membeli produk-produk yang menimbulkan pemborosan.  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar keinginan 

responden membeli suatu produk demi menjaga penampilan dan 

meningkatkan rasa percaya diri cenderung tinggi. Remaja sebagai masa 

peralihan antara masa anak-anak dengan masa dewasa yang ditandai dengan 
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berbagai perubahan, salah satunya fisik, dalam memperoleh jati diri remaja 

berusaha membentuk citra atau image tentang dirinya dan upaya ini terlihat 

dalam suatu gambaran tentang bagaimana setiap remaja mempersepsikan 

penampilannya agar percaya diri ketika berada di tengah-tengah komunitas 

atau kelompok teman sebaya.   

 

b. Membeli Produk atas Pertimbangan Harga, Bukan atas Dasar Manfaat 

 

Tabel 23.  Responden yang Membeli Produk atas Pertimbangan Harga, 

Bukan atas Dasar Manfaat 

 

Membeli produk atas 

pertimbangan harga bukan 

atas dasar manfaat 

 

Frekuensi 
 

Persentase 

Tinggi 29              37.2 

Sedang 34              43.6 

Rendah 15              19.2 

Jumlah total 78            100.0 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari hasil perhitungan tabel skor kuesioner 

(lihat lampiran), sebanyak 29 (37.2%) responden tergolong tingkat yang 

tinggi, artinya responden membelanjakan uangny untuk produk-produk yang 

banyak digandrungi orang-orang seusianya, dan responden sering tergiur 

dengan produk yang berlabel diskon sehingga memborong dan mengakibatkan 

pemborosan. Sebanyak 34 (43.6%) responden pada tingkat sedang, artinya 

responden tidak terlalu sering memborong produk diskon dan hanya terkadang 

membeli produk-produk dengan merek-merek ternama. Sebanyak 15 (19.2%) 

responden di tingkat yang rendah, artinya responden membeli suatu produk 

dengan mempertimbangkan manfaat dan efisiensi produk tersebut.  
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang 

membeli produk atas pertimbangan harga, bukan atas dasar manfaat tergolong 

sedang. Hal ini dikarenakan remaja dengan karakteristiknya yang masih labil 

merupakan sasaran empuk bagi dunia pemasaran, label diskon atau bahkan 

branded (merek papan atas) menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan 

konsumen remaja dan sebagai akibatnya terkadang sesuatu yang dibeli adalah 

barang yang kurang bermanfaat dan menyebabkan keborosan.   

 

c. Memakai Produk karena Unsur Konformitas (ingin sama) dengan Orang 

Lain atau Model yang Mengiklankan 

 

Tabel 24.  Responden yang Memakai Produk karena Unsur Konformitas 

(ingin sama) dengan Orang Lain atau Model yang 

Mengiklankan  

 

Memakai produk karena 

unsur konformitas 

dengan orang lain/model 

yg mengiklankan 

 

Frekuensi 
 

Persentase 

Tinggi 47                 60.3 

Sedang 21                 25.9 

Rendah 10                 12.8 

Jumlah total 78               100.0 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari hasil perhitungan tabel skor kuesioner 

(lihat lampiran) lalu  diprosentasekan, sebanyak 47 (60.3%) responden 

tergolong tingkat yang tinggi, artinya responden senang memakai produk 

sama yang ia tiru dari orang lain atau produk yang diiklankan televisi. 

Sebanyak 21 (25.9%) responden pada tingkat sedang, artinya responden 

terkadang meniru suatu produk yang  dipakai  orang  lain  atau  iklan di 

televisi namun  masih  mempertimbangkan  produk  yang akan  ia  beli.          
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Sebanyak 10 (12.8%) responden di tingkat yang rendah, artinya responden 

tidak suka atau tidak sering membeli dan memakai produk karena unsur 

konformitas (ingin sama) dengan orang lain.  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang 

memakai produk karena unsur konformitas (ingin sama) dengan orang lain 

atau model yang mengiklankan cenderung tinggi. Responden membeli produk 

karena sebelumnya melihat orang lain terlihat bagus memakai produk tersebut 

dan juga membeli produk yang diiklankan oleh model atau artis terkenal.  

 

d. Mencoba Lebih dari Dua Produk Sejenis dengan Merek yang Berbeda 

 

Tabel 25. Responden yang Mencoba Lebih dari Dua Produk Sejenis 

dengan Merek yang Berbeda  

 

Mencoba lebih dari 2 

produk sejenis dengan 

merek yg berbeda 

 

Frekuensi 
 

Persentase 

Tinggi                 72                92.3 

Sedang 3                  3.8 

Rendah                   3                  3.8 

Jumlah total 78              100.0 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari hasil perhitungan tabel skor kuesioner 

(lihat lampiran) lalu  diprosentasekan, sebanyak 72 (92.3%) responden 

tergolong tingkat yang tinggi, artinya responden suka mencoba produk sejenis 

dari merek yang berbeda-beda dan responden sering membeli produk-produk 

keluaran terbaru meskipun masih memiliki produk sejenis sehingga 

menimbulkan pemborosan. Sebanyak 3 (3.8%) responden pada tingkat 
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sedang, artinya responden terkadang membeli produk sejenis dengan merek 

berbeda namun intensitasnya tidak terlalu sering dan 3 responden lainnya di 

tingkat yang rendah, artinya responden tidak suka membeli banyak barang 

sejenis yang masih ia miliki dengan merek berbeda. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang 

mencoba lebih dari dua produk sejenis dengan merek yg berbeda cenderung 

tinggi. Terlihat dari responden yang mencapai 92.3% yang menyatakan bahwa 

mereka sering berganti-ganti barang yang sejenis dengan merek yang berbeda 

dan responden sering membeli produk keluaran terbaru meskipun mereka 

masih memilikinya. 

 

D. Perbedaan Tingkat Perilaku Konsumtif Remaja Laki-Laki dan 

Perempuan 

 

Perilaku konsumtif adalah perilaku membeli, mendapatkan dan menghabiskan 

barang yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional melainkan 

karena adanya keinginan yang sudah mencapai taraf tidak rasional atau 

berlebihan. Sedangkan jenis kelamin adalah sifat jasmani atau rohani yang 

membedakan dua mahluk sebagai pria atau wanita. 

 

Pada penelitian ini, peneliti juga ingin melihat apakah ada perbedaan perilaku 

konsumtif antara remaja perempuan dan remaja laki-laki di SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung. Jumlah responden perempan adalah 53 orang dan laki-laki 

25 orang.  
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Untuk mengetahui perbedaan perilaku konsumtif responden perempuan dan 

laki-laki, peneliti memisahkan hasil skor kuesioner responden berdasarkan 

jenis kelamin untuk kemudian dihitung (lihat tabel lengkap di lampiran) dan 

diinterprestasikan. Hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

1. Responden Laki-Laki 

 

Tabel 26. Tingkat Perilaku Konsumtif Remaja Laki-Laki 

Tingkat Perilaku 

Konsumtif 

Frekuensi Persentase 

Tinggi  3  12.0 

Sedang 18  72.0 

Rendah  4  16.0 

Total 25           100.0 

 

Dari tabel di atas maka diketahui dari 25 responden laki-laki, 3 (12%) 

responden tergolong perilaku konsumtif yang tinggi, artinya sebanyak 3 

responden memiliki kecenderungan tinggi membeli produk karena unsur 

kesenangan dan kepuasan bukan lagi karena produk yang dibeli adalah suatu 

kebutuhan. Sebanyak 18 (72%) responden tergolong perilaku konsumtif yang 

sedang, artinya tingkat atau kecenderungan responden laki-laki 

membelanjakan uangnya untuk suatu produk tidak terlalu berlebihan 

walaupun akan tetap menimbulkan pemborosan dan inefisiensi biaya. 

Sebanyak 4 (16%) responden tergolong rendah, dengan kata lain responden 

pada tingkat ini tidak berlebihan dalam membelanjakan uangnya. 

 

Berikut ini adalah gambar histogram perilaku konsumtif remaja laki-laki: 
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Gambar 3. Histogram Perilaku Konsumtif Remaja Laki-Laki 

 

 

2. Responden Perempuan 

 

Tabel 27. Tingkat Perilaku Konsumtif Responden Perempuan 

 

Tingkat Perilaku 

Konsumtif 

Frekuensi Persentase 

Tinggi  31  58.5 

Sedang 20  37.7 

Rendah  2   3.8 

Total 53           100.0 

 

Dari tabel di atas maka diketahui dari 53 responden perempuan, 31 (58.5%) 

responden tergolong perilaku konsumtif yang tinggi, artinya sebanyak 53 

responden memiliki kecenderungan tinggi membeli produk karena unsur 

kesenangan dan kepuasan bukan lagi karena produk yang dibeli adalah suatu 

3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 

Perilaku Konsumtif 

20 

15 

10 

5 

0 

Mean = 2.04 
Std. Dev. = 0.539 
N = 25 

Histogram 
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kebutuhan. Sebanyak 20 (37.7%) responden tergolong perilaku konsumtif 

yang sedang, artinya tingkat atau kecenderungan responden membelanjakan 

uangnya untuk suatu produk tidak terlalu berlebihan walaupun akan tetap 

menimbulkan pemborosan dan inefisiensi biaya. Hanya sebanyak 2 (16%) 

responden yang tergolong rendah, dengan kata lain responden pada tingkat ini 

tidak berlebihan dalam membelanjakan uangnya. 

 

Berikut ini adalah gambar histogram perilaku konsumtif remaja laki-laki: 

 

 
 

Gambar 4. Histogram Perilaku Konsumtif Remaja Perempuan 
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Berdasarkan tabel, histogram dan uraian di atas disimpulkan bahwa responden 

perempuan lebih konsumtif dibandingkan dengan remaja laki-laki. Remaja 

perempuan lebih banyak membelanjakan uangnya dari pada laki-laki untuk 

keperluan penampilan seperti pakaian, kosmetik, aksesoris, tas dan sepatu. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsumen perempuan bersifat lebih 

impulsif sedangkan konsumen wanita memiliki frekuensi lebih tinggi dalam 

berbelanja dan kurang impulsif dibanding pria.  

 

E. Analisis Tabel Silang Hubungan Interaksi Sosial Kelompok Teman 

Sebaya terhadap Perilaku Konsumtif Remaja 

 

 

Tabel silang digunakan untuk mengamati hubungan antara dua variabel 

dengan memperhatikan beberapa prinsip dalam tabulasi silang, kemudian 

dihitung persentasenya tiap kelompok untuk diperjelas dan melihat pengaruh 

antara dua variabel. Interaksi sosial kelompok teman sebaya (X) dengan 

perilaku konsumtif remaja (Y) dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 28. Tabel Silang Hubungan Interaksi Sosial Kelompok Teman 

Sebaya terhadap Perilaku Konsumtif Remaja 

 
 

Interaksi Sosial 

Kelompok Teman Sebaya 

(X) 
 

 

Perilaku Konsumtif Remaja 

(Y) 

 
    Tinggi             Sedang          Rendah 

 
 

∑ 

 

Tinggi 
 

 

20 (25.6%)        7 (9.0%)        0 (0%) 
 

27 (34.6%) 

 

Sedang 
 

 

12 (15.4%)      24 (30.8%)      4 (5.1%) 
 

40 (51.3%) 

 

Rendah 
 

 

  2 (2.6%)          7 (9.0%)        2 (2.6%) 
 

 

11 (14.1%) 

 

∑ 
 

 

34 (43.6%)      38 (48.7%)      6 (7.7%)  
 

 

78 (100%) 

(Sumber: Data Primer variabel X dan Y diolah) 
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Berdasarkan data tabulasi di atas, dapat diketahui bahwa ada hubungan antara 

interaksi kelompok teman sebaya dengan perilaku konsumtif remaja. 

Kecenderungan hubungan kedua variabel tersebut secara ringkas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dari 78 responden terdapat 27 (34.6%) responden tergolong memiliki 

interaksi sosial kelompok teman sebaya yang tinggi. Informasi dari 27 

responden tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa:  

a) sebanyak 20 (25.6%) responden memiliki interaksi sosial kelompok 

teman sebaya yang tinggi cenderung memiliki perilaku konsumtif 

yang tinggi pula; 

b) sebanyak 7 (9%) responden memiliki interaksi sosial kelompok teman 

sebaya yang tinggi cenderung memiliki perilaku konsumtif yang 

sedang;  

c) tidak ada responden dengan interaksi sosial kelompok teman sebaya 

tinggi yang berkecenderungan memiliki perilaku konsumtif yang 

rendah. 

 
 

2. Dari 78 responden terdapat 40 (51.3%) responden tergolong memiliki 

interaksi sosial kelompok teman sebaya yang sedang. Sehingga peneliti 

menarik kesimpulan bahwa sebagian besar interaksi kelompok teman 

sebaya di lokasi penelitian ini adalah sedang, artinya keeratan atau faktor 

interaksi sosial (imitasi, identifikasi, sugesti dan simpati) tidak begitu kuat 

dalam kelompok teman sebaya responden. Informasi dari 40 responden 

tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa: 



 80 

a) sebanyak 12 (15.4%) responden memiliki interaksi sosial kelompok 

teman sebaya yang sedang cenderung memiliki perilaku konsumtif 

yang tinggi; 

b) sebanyak 24 (30.8%) responden memiliki interaksi sosial kelompok 

teman sebaya yang sedang cenderung memiliki perilaku konsumtif 

yang sedang pula; 

c) sebanyak 4 (5.1%) responden memiliki interaksi sosial kelompok 

teman sebaya yang sedang cenderung memiliki perilaku konsumtif 

yang rendah. 

 
 

3. Dari 78 responden terdapat 11 (14.1%) responden yang memiliki interaksi 

sosial kelompok teman sebaya rendah. Informasi dari 11 responden 

tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa:  

a) sebanyak 2 (2.6%) responden memiliki interaksi sosial kelompok 

teman sebaya yang rendah cenderung memiliki perilaku konsumtif 

yang tinggi;  

b) sebanyak 7 (9%) responden memiliki interaksi sosial kelompok teman 

sebaya yang rendah cenderung memiliki perilaku konsumtif yang 

sedang; 

c) sebanyak  2 (2.6%) responden memiliki interaksi sosial kelompok 

teman sebaya yang rendah cenderung memiliki perilaku konsumtif 

yang rendah pula. 

 

 

 

 

 



 81 

Berdasarkan uraian di atas dan gambaran pada tabel silang menunjukkan 

adanya hubungan yang erat antar kedua variabel. Dengan demikian secara 

umum dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara variabel interaksi sosial 

kelompok teman sebaya (X) dengan perilaku konsumtif remaja (Y). 

 

F. Hasil Uji Hipotesis 

 
 

Sebelum pengujian hipotesis penelitian, terlebih dahulu menentukan nilai 

thitung yaitu sebagai berikut: 

 

21

2

r

nr
t






 
 

2)622,0(1

278622,0




t = 

)387,0(1

76622,0


=

613,0

)718,8)(622,0(
=

783,0

423,5
= 6,927 

 

 

Tabel 29. Hasil Analisis Hubungan Interaksi Sosial Kelompok Teman 

Sebaya (X) terhadap Perilaku konsumtif (Y) 
 

 

Variabel  

Bebas 

 

N 

 

ry.1 

 

r
2

y.1 

 

thitung 

 

Signifikansi 

 

Keterangan 

Interaksi Sosial 

Kel.Teman 

Sebaya  

78 0.622 0.387 6.92

7 

0.000 Signifikan 

 

Sementara itu ttabel pada taraf signifikan 95% adalah 1.992 (lihat lampiran).  

 

Setelah menghitung besar hubungan antar variabel dengan rumus korelasi 

product moment, selanjutnya dilakukan dengan membandingkan nilai thitung 

dengan nilai ttabel  pada taraf signifikan 95% dengan perbandingannya adalah 

6,927 >1.992.    Berdasarkan perbandingan tersebut diketahui bahwa thitung > 

ttabel  pada taraf signifikan 95%. Hasil perhitungan juga diperoleh kekuatan 
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hubungan antara interaksi sosial  dengan perilaku konsumtif sebesar 0.622 

(hubungan yang kuat). Hal ini berarti bahwa Ha yang menyatakan terdapat 

hubungan interaksi sosial terhadap perilaku konsumtif SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung diterima, konsekuensinya H0 ditolak. Untuk melihat 

katagori tingkat korelasi hasil perhitungan di atas, dapat sesuaikan dengan 

katagori berikut: 

 

Tabel 30. Tingkat Koefisien Korelasi 

 

 
Dengan demikian kekuatan hubungan antara interaksi sosial dengan perilaku 

konsumtif SMA Al-Kautsar Kota Bandar Lampung sebesar 0.622 

dikatagorikan hubungan yang kuat. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat 

interaksi sosial maka perilaku konsumtif  cenderung tinggi. Kontribusi yang 

diberikan interaksi sosial terhadap perilaku konsumtif adalah  38.7%. 

 

G. Hasil Uji Validitas dan Uji Reabilitas 
 

 

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji 

reabilitas untuk mengetahui apakah dua variabel yaitu interaksi kelompok 

teman sebaya (X) dan perilaku konsumtif remaja (Y) memenuhi persyaratan 

korelasi. 

Besar nilai r Tingkat Korelasi 

0.001  -  0.200 Sangat lemah 

0.201  -  0.400 Lemah 

0.401  -  0.600 Sedang 

0.601  -  0.800 Kuat 

0.801  -  1.000 Sangat kuat 
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1. Uji Validitas 

 

Uji validitas instrumen penelitian digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesahihan atau kevalidan kuisioner penelitian. Pengujian validitas dilakukan 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment. 

 

Tabel 31. Uji Validitas Instrumen 

 

No Butir Variabel X Uji Validitas 

 1 Valid 

2 Valid 

3 Valid 

4 Valid 

5 Valid 

6 Valid 

7 Tidak Valid 

8 Valid 

9 Valid 

10 Valid 

11 Valid 

12 Tidak Valid 

13 Valid 

14 Valid 

No Butir Variabel Y Uji Validitas 

 1 Valid 

2 Valid 

3 Valid 

4 Valid 

5 Valid 

6 Valid 

7 Valid 

8 Valid 

9 Valid 

10 Valid 

11 Valid 

12 Tidak Valid 
     (Sumber: Data Primer 2010) 
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Berdasarkan tabel di atas terdapat tiga nomor butir pertanyaan yang tidak 

valid, maka peneliti memperbaiki pertanyaan yang dinilai membingungkan 

responden dalam menjawab kuesioner. Setelah dilakukan perbaikan pada 

instrumen-instrumen yang dinyatakan tidak valid kemudian peneliti kembali 

menyebar kuesioner yang pada akhirnya dinyatakan valid untuk semua nomor 

butir pertanyaan (lihat lampiran).  

 

2. Uji Reabilitas 

 

Realibilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen sudah baik. Apabila data yang terkumpul memang benar atau sesuai 

dengan kenyataannya, maka berapa kalipun tetap akan sama. Untuk mencari 

reabilitas keseluruhan item adalah dengan mengkoreksi angka korelasi yang 

diperoleh dengan memasukkannya dalam rumus Koefisien Alfa (Croncbach). 

Instrumen penelitian dikatakan memenuhi syarat jika koefisien alfa > r tabel. 

Hasil uji reabilitas diperoleh koefisien alfa 0.641 > r tabel 0.622, maka 

instrument dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat pengumpul 

data. 

 

H. Pembahasan 

 

Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini didapatkan bahwa setelah 

dilakukan uji hipotesis, diperoleh hasil koefisiensi korelasi sebesar 0.622, 

yang berarti bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara interaksi sosial kelompok teman sebaya dan 
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perilaku konsumtif remaja di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, hal ini 

tampak bahwa remaja yang menginginkan  harmonisasi dan dukungan emosi 

dalam menjalin persahabatan memiliki tingkat interaksi sosial (imitasi, 

sugesti, identifikasi dan simpati) yang cukup tinggi. Remaja akan 

menyesuaikan tingkah laku, hobi, penampilan agar tidak beda dengan teman-

temannya dan dapat diterima sebagai bagian dari kelompok teman sebayanya, 

maka perilaku konsumtif pun terjadi. 

 

Hasil penelitian ini mendukung Teori Belajar Sosial, Meyrs David G, et-al 

(1983:42) menyatakan bahwa perilaku yang dimunculkan individu merupakan 

hasil dari pengolahan observasinya terhadap lingkungan. Pada masa remaja 

kelompok teman sebaya atau peer group memegang peranan penting dalam 

kehidupan. Remaja sangat ingin diterima dan dipandang sebagai anggota 

kelompok teman sebaya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh 

karenanya, mereka  cenderung  bertingkah laku  seperti tingkah laku  

kelompok sebayanya. Priede dan Ferrel (1995:189-210) mengatakan bahwa 

kelompok refrensi atau kelompok teman sebaya mempengaruhi keputusan 

pembelian bergantung pada sejauh mana individu tersebut 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. Dalam rangka mencari identitas diri, kebutuhan 

berteman muncul sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga remaja 

berusaha melepaskan diri dari keterkaitan dengan orang tua. Kebutuhan ini 
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mendorong remaja untuk bergabung dengan kelompok sebaya yang dianggap 

memiliki kesamaan pandangan. 

 

Faktor interaksi sosial pada masyarakat seperti imitasi, sugesti, identifikasi 

dan simpati juga terjadi di dalam kelompok pertemanan remaja yang pada 

akhirnya pula membentuk sikap dan perilaku remaja. Dalam usahanya untuk 

dapat diterima kelompok, remaja bertingkah laku maupun penampilan sama 

dengan pola-pola dan harapan-harapan sesama anggota kelompok teman 

sebayanya.  

 

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 remaja dinilai kurang efisien 

karena pembelian suatu produk atau barang bukan lagi untuk memenuhi 

kebutuhan pokok, tetapi karena untuk menjaga penampilan diri, keinginan 

meniru orang lain, mencoba produk baru dengan merek yang berbeda-beda 

atau sekedar memperoleh pengakuan sosial.  

 

Hubungan interaksi sosial kelompok teman sebaya terhadap perilaku 

konsumtif remaja sebesar 38.7% yang berarti masih terdapat 61.3% 

kontribusi-kontribusi lain yang mempengaruhi perilaku  konsumtif yang masih 

perlu diteliti lebih lanjut.  


