
37 

 

 

 
 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

A.  Orientasi Kancah dan Persiapan 

 
1.    Orientasi Kancah 

 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara 

kontrol diri dan perilaku konsumtif pada mahasiswa penggemar K-pop. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan wawancara singkat 

kepada beberapa responden mengenai variabel  yang akan  diteliti. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, didapatkan bahwa barang yang di 

beli oleh responden menggunakan sebagian duit jajan bulanan yang berasal 

dari orangtua responden. Peneliti mendapatkan informasi, bahwa saat ini 

sumber keuangan mereka hanya berasal dari kiriman uang jajan orangtua 

yang artinya responden tidak memiliki pemasukan lain. Padahal intensitas 

responden   dalam   melakukan   pembelian   barang-barang   tersebut   adalah 

sebulan sekali. 

Responden menyadari bahwa barang-barang tersebut bukanlah sebuah 

kebutuhan primer, melainkan sekunder bahkan tersier. Hanya saja kendali diri 

subjek dalam melakukan pembelian masih rendah, sehingga mindset subjek 

selalu  menyangkan  jika  tidak  membeli  barang-barang  tersebut.  Hal  ini 

semakin diperkuat, jika membeli barang-barang tersebut mendapatkan hadiah 

atau bonus yang tak kalah menariknya. Peneliti mengambil data penelitian 

selain pada individu, juga dilakukan pada komunitas-komunitas K-Pop yang 
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ada di daerah peneliti. Berikut ini beberapa nama komunitas yang membantu 

peneliti dalam mengerjaan penelitiannya: BTS Jogja, Gruvi BFI, GOT7 Jogja, 

Winner Jogja, dan ACDC (Another Cover Dance Srew) Jogja. 

2. Persiapan Penelitian 
 

a. Persiapan Administrasi 

 
Persiapan  awal  dari  penelitian  ini  adalah menentukan subjek  yang 

sesuai dengan kriteria penelitian yaitu mahasiswa perempuan penggemar K- 

pop yang berusia 18-21 tahun. Persiapan administrasi tidak menggunakan 

surat izin dari instansi, karena pengambilan data dilakukan secara google 

form  kepada  subjek  yang  berkaitan.  Pengambiln  data  uji  coba  melalui 

google form dilakukan dari tanggal 24-26 April 2018. 

b. Persiapan Alat Ukur 

 
Persiapan alat ukur diawali dengan melakukan penyusunan skala 

perilaku konsumtif dan kontrol diri yang akan digunakan dalam penelitian. 

Skala   perilaku   konsumtif   disusun   dengan   memiliki   16   aitem   yang 

merupakan skala adaptasi dari alat ukur milik Yuliantari (2017). Skala 

kontrol diri memiliki 19 aitem yang juga merupakan skala adaptasi milik 

Masyithoh (2016). Skala perilaku konsumtif dan skala kontrol diri masing- 

masing menggunakan model skala likert dengan enam alternatif jawaban, 

yaitu: Sangat Sesuai (SS), Agak Sesuai (AS), Sesuai (S), Agak Tidak Sesuai 

(ATS), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Uji coba alat 

ukur dilakukan guna mengetahui reliabilitas dan validitas konstrak alat ukur. 
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Uji coba skala perilaku konsumtif dan skala kontrol diri dikenakan kepada 

 
50 subjek mahasiswa perempuan. 

c. Hasil Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba terhadap skala perilaku konsumtif dan skala kontrol diri 

dilakukan  melalui  google form.  Pengambilan data uji  coba  dimulai  dari 

tanggal 24 April hingga 26 April 2018. Jumlah subjek yang mengisi form 

terkumpul sebanyak 50 subjek mahasiswa perempuan. Data yang didapat 

dianalisis statistik menggunakan SPSS 22 for Windows. Berdasarkan dari 50 

subjek yang mengisi google form, tidak ada subjek yang gugur dalam 

pengisian skala. 

1) Skala Perilaku Konsumtif 

 
Butir-butir aitem pada skala perilaku konsumtif setelah dilakukan 

uji coba pada 50 subjek, terdapat 3 aitem yang gugur dari total 16 aitem 

dikarenakan nilai Corrected Item-Total Correlation memiliki nilai r < 

0,3. Aitem yang gugur antara lain aitem 1, 7 dan 16 dan aitem yang sahih 

sebanyak 13 aitem. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien 

reliabilitas Chornbach Alpha (α) sebesar 0,869 dan item total correlation 

pada koefisien validitas bergerak antara 0,375-0,711. dibawah ini 

merupakan distribusi butir skala perilaku konsumtif setelah dilakukannya 

uji coba: 
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Tabel 4.1 

  Distribusi Skala Perilaku Konsumtif Setelah Uji Coba             
 

No. Aspek  Fav  Unfav Jumlah 

1. Membeli produk karena hadiah  1  - 1 
2. Membeli produk karena kemasan  4  - 1 

 menarik      
3. Membeli produk untuk menjaga  2, 3  - 2 

 penampilan dari gengsi      
4. Membeli        produk        karena 

potongan harga 
 5, 6  7 3 

5. Membeli barang untuk menjaga  8  - 1 

 status sosial      
6. Membeli  produk  karena  unsur  9, 10  11 3 

konformitas     terhadap     model 
yang mengiklankan produk 

7. Membeli  produk  dengan  harga 

mahal  menimbulkan  rasa 

percaya diri tinggi 

8.      Membeli   lebih   dari   2   jenis 

 

 
 

12, 13         -              2 
 

 
 

14, 15        16             3 
            dengan merk berbeda   

Total                                                              16 

Ket: Angka yang dicetak tebal adalah aitem yang gugur 

 
2) Skala Kontrol Diri 

 
Pada skala kontrol  diri,  peneliti  memutuskan  perubahan  standar 

koefisien korelasi aitem total minimal menjadi r < 0,25. Hal ini 

disebabkan, jika standar koefisien korelasi aitem total minimal r < 0,3, 

maka banyak aitem yang akan gugur. Pendapat ini sejalan dengan yang 

dikatakan oleh Azwar (2015), bahwa   standar koefisien korelasi bisa 

diturunkan   jika   aitem   yang   lolos   tidak   memenuhi   jumlah   yang 

diinginkan. Oleh karena itu standar koefisien korelasi aitem total pada 

skala kontrol diri diturunkan agar jumlah aitem mewakili setiap aspek 

seimbang. 
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Butir-butir  aitem  pada  Skala  Kontrol  Diri  setelah  dilakukan  uji 

coba pada 50 subjek, terdapat 9 aitem yang gugur dari total 19 aitem 

dikarenakan nilai Corrected Item-Total Correlation memiliki nilai r < 

0.25. Aitem yang gugur antara lain aitem 1, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 18, dan 19 

dan aitem yang sahih sebanyak 10 aitem. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa koefisien reliabilitas Chornbach Alpha (α) sebesar 0,81 dan 

korelasi aitem total pada koefisien validitas bergerak antara 0,259-0,564. 

dibawah ini merupakan distribusi butir skala Kontrol Diri setelah 

dilakukannya uji coba: 

Tabel 4.2 
Distribusi Skala Kontrol Diri Setelah Uji Coba      

No.                    Aspek                         Fav               Unfav           Jumlah 
 

1. Kemampuan mengontrol 1, 3, 4 2, 5, 6, 10,12 8 

 perilaku     
2. Kemampuan 

kognitif 
mengontrol 7, 8, 9 13, 14 5 

3. Kemampuan mengambil 11, 15, 16 17, 18, 19 6 

 keputusan     

Total                                                                          19 

Ket: Angka yang dicetak tebal adalah aitem yang gugur 
 
 
 

 

B.  Laporan Pelaksanaan Penelitian 
 

Pengambilan data penelitian dilakukan melalui snowball sampling di 

Yogyakarta dan sekitarnya. Snowball sampling menurut Sugiyono (2001) adalah 

penentuan sampel  yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian jumlah sampel 

makin lama makin banyak. Pelaksanaan snowball sampling dilakukan karena 

banyaknya teman-teman peneliti yang sesuai dengan kriteria subjek peneliti. 

Adapula dari beberapa teman-teman peneliti tergabung dalam komunitas K-pop. 
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Hal ini sangat membantu peneliti dalam pengambilan data, karena komunitas- 

komunitas  K-pop  tersebut  terdiri  dari  20-40  orang,  yang  mana  diantaranya 

terdapat 15-25 perempuan. Pengambilan data penelitian berlangsung dari tanggal 

26 April 2018 hingga 14 Mei 2018. Subjek yang diperoleh dalam pengambilan 

data sebanyak  110 mahasiswa. 

 

 
 

C.  Analisis dan Hasil Penelitian 

 
1. Deskripsi Responden Penelitian 

 
Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa perempuan penggemar 

K-pop yang berperilaku konsumtif dalam kehidupan sehari-harinya. Pada saat 

uji coba alat ukur, jumlah subjek sebanyak 50 orang, sedangkan saat 

pengambilan data sebanyak 110 orang, dimana mereka adalah mahasiswa 

perempuan yang berusia berkisar 18-21 tahun. 

Pada penelitian yang dilakukan terhadap 110 subjek mahasiswa 

perempuan, didapatkan uang saku subjek selama 1 bulan, yang disajikan pada 

tabel berikut dibawah ini: 

Tabel 4.3 

Deskrisi Uang Saku Subjek 
 

Jumlah Uang Saku Jumlah 

< Rp. 1.000.000 36 
Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000 27 

Rp. 1.500.000 - Rp. 2.000.000 20 

Rp. 2.000.000 - Rp. 2.500.000 10 

                               >Rp. 2.500.000                                             17   

Total                                                    110 
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2. Deskripsi Data Penelitian 
 

Berikut ini adalah deskripsi data penelitian berdasarkan data hipotetik 

dan data empirik: 

Tabel 4.4 
  Deskripsi Data Penelitian   

Data Hipotetik                             Data Empirik 

Variabel Skor  
Mean     SD 

Skor  
Mean         SD 

 

 

Perilaku 
Min    Max                               Min   Max 

Konsumtif      
13         78      45,5     10,83     20       65     40,98      11,709

 

Kontrol 

       Diri        
  10         60         35         8,3         20        41      29,67        5,579  

 

Keterangan: 

Min = Skor Total Minimum 

Max = Skor Total Maximum 

Mean = Rata-rata 

SD = Standar Deviasi 
 

 
 

Deskripsi  data  penelitian  berupa  data  hipotetik  dan  data  empirik 

dilakukan  untuk  mengetahui  kategorisasi  norma  persentil  pada  variabel 

perilaku konsumtif dan kontrol diri. Kriteria kategori ditetapkan untuk 

mengetahui keadaan kelompok subjek pada variabel yang  diteliti dan  acuan 

untuk mengelompokkan subjek. Norma deskripsi data diperoleh dengan 

menggunakan norma persentil. Norma persentil skala perilaku konsumtif dan 

kontrol diri dapa dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5 
Kategorisasi Norma Percentil   

                             Percentil                                             Kategorisasi   

X ≤ µ - 1,8 SD                                       Sangat Rendah 

µ - 1,8 SD < X ≤ µ - 0,6 SD                                   Rendah 

µ - 0,6 SD < X ≤ µ + 0,6 SD                                   Sedang 

µ + 0,6 SD < X ≤ µ + 1,8 SD                                   Tinggi 

X > µ + 1,8 SD                                        Sangat Tinggi 



44 

 

 

 
 

 

Berdasarkan penormaan pada tabel di atas, maka selanjutnya data dibagi 

menjadi lima kategori berdasarkan persentil. Kategorisasi menurut norma 

persentil dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

a. Perilaku Konsumtif 

 
Berikut ini merupakan hasil kategorisasi skor skala perilaku konsumtif 

dalam bentuk tabel: 

Tabel 4.6 
  Kategorisasi Skor Perilaku Konsumtif           

           Rentang Nilai             Kategorisasi         Frekuensi         Persentase   
 

X ≤ 19,9 Sangat Rendah  -  - 

19,8 < X ≤ 33,9 Rendah  32  29,1% 

33,8 < X ≤ 48 Sedang  45  40,9% 

47,9 < X ≤ 62 Tinggi  29  26,3% 

                 X > 62                Sangat Tinggi                  4                      3,6%   

Total                                                        110                  100% 
 

Berdasarkan tabel kategorisasi di atas, diketahui gambaran penyebaran 

nilai skor perilaku konsumtif pada subjek. Mayoritas subjek berada pada 

kategori sedang dengan jumlah subjek sebanyak 45 orang (40,9%). Sisanya 

berada pada kategori rendah sebanyak 32 orang (29,1%), kategori tinggi 

sebanyak 29 orang (26,3%), dan kategori sangat tinggi sebanyak 4 orang 

(3,6%). 

b. Kontrol Diri 

 
Berikut ini merupakan hasil kategorisasi skor skala perilaku konsumtif 

dalam bentuk tabel: 
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Tabel 4.7 
   Kategorsasi Skor Kontrol Diri                     

       Rentang Nilai            Kategorisasi           Frekuensi        Persentase   
 

X ≤ 19,9 

19,9 < X ≤ 28,2 

Sangat Rendah 

Rendah 

 - 

35 

 - 

31,8% 

28,2 < X ≤ 36,6 Sedang  43  39,1% 

36,6 < X ≤ 45 Tinggi  29  26,3% 

             X > 45                 Sangat Tinggi                   3                    2,8%   

Total                                                          111                  100% 
 

 
 

Berdasarkan tabel kategorisasi di atas, diketahui gambaran penyebaran 

nilai  skor  pada  subjek.  Mayoritas  subjek  berada  pada  kategori  sedang 

dengan jumlah subjek sebanyak 43 orang (39,1%). Sisanya berada pada 

kategori rendah sebanyak 35 orang (31,8%), kategori tinggi sebanyak 29 

orang (26,3%), dan kategori sangat tinggi sebanyak 3 orang (2,8%) 

3. Hasil Uji Asumsi 

 
Uji asumsi dilakukan sebagai prasyarat dalam memenuhi uji hipotesis 

yang terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas (Azwar, 2015). Uji asumsi 

dilakukan menggunakan SPSS ver. 22 for Windows. 

a. Uji Normalitas 

 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui  sebaran data berdistribusi 

normal atau tidak. Distribusi data normal apabila nilai p > 0,05. Uji statistik 

yang digunakan untuk uji normalitas adalah one sample Kolmogorov- 

Smirnov. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Variabel 

 

 

Tabel 4.8 

 Hasil Uji Normalitas               

                  Variabel                         Sig (p)                         Kategori   
 

Perilaku Konsumtif 0,064  Normal 

Kontrol Diri 0,058  Normal 
 

 
 

b. Uji Linearitas 

 
Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan linear yang 

terbentuk dari dua variabel. Hubungan kedua variabel dikatakan linear 

apabila   skor   linearitas   menunjukkan   p   <   0,05.   Uji   linearitas   ini 

menggunakan Compare Means dari SPSS ver.22 for Windows. Hasil uji 

linearitas dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini: 

Tabel 4.9 
  Hasil Uji Linearitas       

Koefisien 

Linearitas (F)             
Sig (p)                Ket

 

Perilaku 

konsumtif dan 

 

 

16,188                   0,00                   Linear 

           Kontrol Diri         
 

 
 

4.    Hasil Uji Hipotesis 

 
Hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini untuk melihat adanya 

hubungan negatif antara perilaku konsumtif dan kontrol diri pada mahasiswa. 

Uji  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  product  moment  pearson 

dengan menggunakan SPSS 22.00 for Windows. Berdasarkan uji hipotesis 

yang dilakukan, didapatkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar -0,356 dengan 

p = 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara perilaku 

konsumtif dan kontrol diri pada mahasiswa, sehingga hipotesis yang diajukan 

diterima. 
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Tabel 4.10  
 Hasil Uji Hipotesis                   

 

 

Variabel 
Korelas 

(r) 

i Determina 

(r2) 

asi Sig 

(p) 

 

Ket 

Kontrol 
Diri 

terhadap 

 

 
 

-0,356 

  

 
 

0.1267 

  

 
 

0,00 

 

 
 

Signifikan 

Perilaku       
       Konsumtif     

 

 
 

D.  Pembahasan 
 

 
Penelitian   ini   memiliki   tujuan   secara   empirik   untuk   mengetahui 

hubungan antara dua variabel, yaitu variabel kontrol diri sebagai variabel bebas 

dan variabel perilaku konsumtif sebagai variabel tergantung, dengan jumlah 

subjek sebanyak 110 orang. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 

didapatkan adanya hubungan negatif antara variabel kontrol diri dan variabel 

perilaku konsumtif, karena r = -.356, p < 0,00. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Shohibullana (2014) dan Heni (2013), bahwa 

terdapat korelasi negatif antara kontrol diri dan perilaku konsumtif.Pada hasil 

analisis lain yang telah dilakukan, yaitu uji linearitas dapat diketahui terdapat 

hubungan yang linear antara kontrol diri terhadap perilaku konsumtif. Hasil 

analisis  ini  diperkuat  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wulandhari 

(2016), bahwa pada dasarnya kontrol diri memang memiliki hubungan yang 

linear terhadap perilaku konsumtif. 

Pada  tabel  4.8,  didapatkan  bahwa  persentase  paling  besar  pada 

perilaku  konsumtif  ada  di  kategori  sedang  sebesar  40,9%  yang  kemudian 

diikuti dengan persentase kedua sebesar 29,1% pada kategori rendah, 26,3% 



 

 

48 

 

 
 

 

pada kategori tinggi, dan hanya 3,6% pada kategori sangat tinggi. Besarnya 

persentase pada kategori sedang, menunjukkan bahwa subjek penelitian cukup 

bisa mempertimbangkan  dirinya untuk melakukan pembelian suatu produk. 

Sementara disisi lain pada variabel kontrol diri (tabel 4.9), terjadi hal yang 

sama dengan perilaku konsumtif, bahwa besarnya persentase berada pada 

kategori sedang sebesar 39,1% yang kemudia juga diikuti persentase 31,8% 

pada kategori rendah, 26,3% pada kategori tinggi, dan hanya 2,8% untuk 

kategori sangat rendah dan sangat tinggi. Berdasarkan uraian pada tabel 4.8 

dan tabel 4.9, menunjukkan bahwa subjek cukup bisa untuk mengendalikan 

dirinya dalam melakukan pembelian barang yang didasarkan pada faktor want 

dan bukan pada faktor need (Sumartono, 2002). 

Kotler (2005) menjelaskan dengan sangat jelas bahwa selain 

dipengaruhi kontrol diri, perilaku konsumtif juga dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Oleh karena itu, kontrol diri bukanlah merupakan faktor utama perilaku 

konsumti muncul pada diri individu. Hasil analisis data, menunjukkan R square 

memiliki nilai sebesar 0,1267,  yang artinya pengaruh kontrol diri terhadap 

perilaku konsumtif hanya sebesar 12,67% saja. Hal ini menjelaskan bahwa 

selain kontrol diri, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Salah 

satunya penelitian yang dilakukan oleh Gumulya dan Widiastuti (2013), yaitu 

terdapat pengaruh konsep diri terhadap perilaku konsumtif sebesar 0,6%. Lebih 

lanjut, perilaku konsumtif pada mahasiswa umumnya juga dipengaruhi oleh 

lingkungan, budaya, latar belakang pendidikan, kondisi finansial, dll. 
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Penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang menggunakan variabel 

kontrol  diri  dan  perilaku  konsumtif. Sebagian  untuk  mengetahui  hubungan 

antara   kontrol   diri   dan   perilaku   konsumtif.   Sebagiannya   lagi   banyak 

membahasa  hasil  dari  hubungan  kedua  variabel  tersebut,   yaitu  adanya 

hubungan korelasi negatif. Dimana semakin tinggi kontrol diri yang dimiliki, 

semakin rendah perilaku konsumtif yang dilakukan, begitu juga dengan 

sebaliknya. Namun, dalam penelitian yang dilakukan peneliti kali ini, memiliki 

pembeda  yaitu  dimana  subjek  hanya  berdasarkan satu  jenis  kelamin,  yaitu 

perempuan. Penggunaan satu jenis kelamin didasari pada ungakapan yang 

diungkpkan oleh Munandar (2001), bahwa perempuan cenderung gampang 

melakukan pembelian, karena mudah tertarik pada warna dan bentuk kemasan 

tanpa melihat kegunaannya. 

Secara keseluruhan, peneliti menyadari bahwa penelitian yang 

dilakukan masih memiliki kelemahannya masing-masing. Penelitian yang 

dilakukan terhadap mahasiswa perempuan yang menyukai K-pop ini memiliki 

kelemahan,  diantaranya  jumlah subjek  penelitian.  Sebaiknya jumlah subjek 

diperbanyak agar dapat merepresentasikan populasi yaitu penggemar K-pop, 

diperlukannya parameter perilaku konsumtif sebelum melakukan pengambilan 

data untuk mengetahui intensistas pembelian yang dilakukan. Selain itu 

kelemahan lainnya adalah kemungkinannya muncul bias. Menurut Kartono dan 

Gulo (1987), bias adalah faktor yang sering muncul dalam penelitian psikologi 

karena menyebabkan menyimpangnya data. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

beberapa subjek yang mengisi kuesioner dengan pilihan jawaban yang sama 
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pada hampir setengah jumlah aitem yang diberikan sehingga menyebabkan 

adanya skor ekstrim atau outlier. Terjadinya bias bisa dikarenakan oleh 

beberapa faktor yaitu terburu-buru dalam mengerjakan, kurang fokus atau 

sengaja memberikan jawaban yang sesuai dengan norma pada masyarakat 

(Azwar, 2015.) 


