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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

negatif dan signifikan antara harga diri dengan compulsive buying pada remaja di 

pesantren. Artinya, semakin tinggi harga diri santri, maka semakin rendah 

perilaku compulsive buying nya. Sebaliknya, semakin rendah harga diri pada 

remaja pesantren, maka semakin tinggi perilaku compulsive buying nya

B. Saran

1. Kepada Subyek penelitian

Disarankan untuk seluruh para santri, khususnya putri dalam kehidupan 

sehari-hari mampu menempatkan dirinya dimanapun berada. Berpikir positif 

dan percaya diri merupakan sikap yang baik untuk menghadapi masalah yang 

ada. Berpikiran positif akan membuat perasaan-perasaan negatif hilang tentang 

diri sendiri sehingga santri mampu beradaptasi dengan baik dan tidak menjadi 

orang yang minder. Namun, ketika keyakinan diri sudah rendah maka santri 

akan cenderung berperilaku negatif dalam kegiatan sehari-hari di pesantren 

termasuk salah satunya perilaku menghabiskan uang atau berbelanja hanya 

untuk kesenangan semata.

2. Saran kepada Sekolah

Bagi pihak sekolah khususnya pengasuh di kesantrian diharapkan selalu 

memonitoring santrinya setiap hari. Pihak pengasuh diharapkan mengadakan 
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kegiatan konseling bagi para santrinya. Kegiatan ini berguna untuk mengetahui 

permasalahan santri dan menjadi penolong bagi santri sendiri saat ada masalah. 

Selain itu, ketika santri tidak bisa diterima di sekitar teman-temannya dan 

merasa di kucilkan, maka pihak pengasuh lah yang bertanggung jawab dan 

menjadi tempat curhat santri. Pada dasarnya, saat  individu tidak diterima di 

lingkungannya dan dianggap tidak berharga, cenderung mempunyai harga diri 

yang rendah dan tidak percaya diri. Akan tetapi, saat ada seseorang yang 

membantunya dan menerimannya, maka individu tersebut mampu bertahan dan 

semakin baik harga dirinya.

Kemudian disarankan kepada pihak sekolah khususnya pengasuh 

bagian putri untuk membatasi angka nominal uang saku santri agar tercipta 

kesetaraan dan tidak terjadi kesenjangan sosial. Karena apabila kesenjangan 

sosial terjadi maka akan tumbuh rasa minder yang menyebabkan harga diri 

santri menjadi rendah. Akan lebih baik lagi jika pihak pengasuh mewajibkan 

santri untuk menabung pada hari tertentu.

3. Saran kepada Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat dan ingin meneliti lebih 

jauh tentang perilaku compulsive buying pada remaja santri, dapat 

memperhatikan faktor-faktor lainnya.

Kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak adanya pilihan jawaban  

netral pada alat ukur sehingga ada beberapa subjek yang bertanya. Dalam 

penelitian selanjutnya diharapkan dalam membuat alat ukur di berikan pilihan 

netral dan sesuai dengan apa yang diteliti agar tidak terjadi kesalahan. 
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Kelemahan lain adalah tidak adanya subjek putra dalam penelitian ini di 

karenakan susahnya mendapat izin dari pihak pengasuh putra. Dalam 

penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti subjek remaja agar 

menjadikan putra sebagai subjek juga agar mengetahui permasalah yang ada 

pada remaja secara keseluruhan khususnya remaja santri. Penelitian ini juga 

membutuhkan data berupa informasi yang lebih mendalam. Informasi bisa 

didapatkan dengan cara observasi dan wawancara mengenai masalah yang 

ingin diteliti.


