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BAB 1V 

LAPORAN PENELITIAN 

 

Dalam bab ini akan diuraikan dan dibahas mengenai laporan pelaksanaan 

penelitian yang berkaitan dengan diskripsi lingkup penelitian dan persiapan 

penelitian, hasil analisis data penelitian dan pembahasan. 

 

1.1. Diskripsi  lingkup penelitian dan Persiapan Penelitian 

1.1.1. Diskripsi  lingkup penelitian 

SMA Kristen 1 Salatiga terletak di jalan Osa Maliki no 32 Salatiga. SMA 

Kristen 1 Salatiga ini dipimpin oleh Kepala Sekolah yang bernama Dra 

Kriswinarti, sedangkan siswa SMA Kristen 1 Salatiga sendiri berjumlah 608 

orang siswa dengan rincian sebagai berikut kelas X, siswa laki-laki 90, siswa 

perempuan 101, kelas XI, siswa laki-laki 86, siswa perempuan 106, kelas XII, 

laki-laki 96, siswa perempuan 129. 

Fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia di SMA Kristen 1 Salatiga 

terdiri dari  perpustakaan, ruang kesehatan, ruang konsultasi Bk, koperasi, 

lapangan olahraga, kantin, laboratorium, Internet on line selama  24 jam, hotspot 

area, website, mail adress,fax, telepon, mushola ruang musik, kantin sekolah, 

kamar mandi. 
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Visi SMA Kristen 1 Salatiga membentukmanusia yang berbudi luhur, beriman, 

mampu menguasai ilmu pengetahuandan teknologi,terampil beretos kerja tinggi 

berprestasi serta adaptifdi era global atas kesadaran diri berdasarkan firman 

Tuhan. 

Untuk mewujudkannya sekolah menentukan langkah-langkah strategis 

yang dinyatakan dalam Misi Sekolah yaitu Meningkatkan budi pekerti yang 

berakar pada nilai-nilai budaya bangsa dan kasih Kristus, Menumbuhkan disiplin 

dan semangat kerja yang tinggi dalam rangka mewujudkan sikap hidup yang 

mandiri, Meningkatkan pelayanan belajar yang efektif, kreatif, dan menyenangkan 

( enjoy full ) dengan dukungan sumber belajar yang memadai. Memadukan unsur 

pendidikan yang mencakup segi-segi religiusitas, humanitas, sosialitas, dan 

intelektualitas melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sebagai 

upaya untuk menghantarkanpeserta didik menjadi insan yang bermartabat. 

Menumbuhkan sikap berkompetisi yang sehat dalam hal penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi modern. Menumbuhkan sikap mandiri dan percaya diri 

dengan memberikan bekal kecakapan hidup  (life skill)  yang memadai dan 

terintegrasi  di dalam setiap pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik agar 

dapat menumbuhkembangkan bakat dan minat sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 
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1.1.2. Persiapan Penelitian 

Sebelum penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan beberapa 

persiapan, yaitu diawali dengan mengurus surat izin pelaksananan penelitian dari 

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bimbingan Konseling. Surat izin tersebut 

bernomor 336/BK/Dekan FKIP/XI/2012 yang ditujukan kepada sekolah SMA 

Kristen 1 Salatiga. Kemudian peneliti dibantu oleh guru Bk, beliau adalah ibu Ika 

yang akan membimbing dan memandu peneliti dalam penelitian disekolah. 

 

1.2. Hasil Analisis Data Penelitian 

4.2.1. Diskripsi Subyek Penelitian 

Setelah melalaui pengolahan data, melalui komputer program SPSS11.0 

for wondows diperoleh hasil antara lain penggolongan kategorisasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah. 

Adapun distribusi frekuensi harga diri dan kecenderungan perilaku konsumtif 

dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.8. Distribusi tabel frekuensi Harga Diri 

 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid rendah 21 25.0 25.0 25.0 

sedang 21 25.0 25.0 50.0 

tinggi 22 26.2 26.2 76.2 

sangat tinggi 20 23.8 23.8 100.0 

Total 84 100.0 100.0  
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel harga diri menunjukkan bahwa 

siswa yang mempunyai harga diri sangat tinggi yaitu sebanyak 20 siswa atau 

23,8%, siswa yang mempunyai harga diri tinggi sebanyak 22 siswa atau 26,2%, 

siswa yang mempunyai harga diri sedang 21 siswa atau 25,0% dan siswa yang 

mempunyai harga diri rendah sebanyak 21 siswa atau 25,0%. Selisih angka 

berdasarkan kategorisasi tidak begitu jauh dan bisa dikatakan merata tetap ada 

kategorisasi yang lebih besar walaupun selisihya hanya beberapa angka saja, 

dengan kejadian tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa sebagian besar kelas XI 

siswa putri SMA Kristen 1 Salatiga mempunyai harga diri tinggi yaitu sebanyak 

22 siswa atau 26,2%. 

Tabel 3.9. Distribusi tabel frekuensi Kecenderungan Perilaku Konsumtif 

 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid rendah 22 26.2 26.2 26.2 

sedang 21 25.0 25.0 51.2 

tinggi 20 23.8 23.8 75.0 

sangat tinggi 21 25.0 25.0 100.0 

Total 84 100.0 100.0  

 

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel kecenderungan perilaku 

konsumtif menunjukkan bahwa siswa yang mempunyai kecenderungan perilaku 

konsumtif sangat tinggi yaitu sebanayk 21 siswa atau 25,0%, siswa yang 

mempunyai kecenderungan perilaku konsumtif tinggi sebanyak 20 siswa atau 

23,8%, siswa yang mempunyai kecenderungan perilaku konsumtif sedang 

sebanyak 21 siswa atau 25,0%. 
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Siswa yang mempunyai kecenderungan perilaku konsumtif rendah sebanyak 22 

siswa atau 26,2%. Selisih angka berdasarkan kategorisasi tidak begitu jauh dan 

bisa dikatakan merata tetap ada kategorisasi yang lebih besar walaupun selisihya 

hanya beberapa angka saja, dengan kejadian tersebut bisa diambil kesimpulan 

bahwa sebagian besar kelas XI SMA Kristen 1 Salatiga mempunyai perilaku 

konsumtif rendah yaitu sebanyak 22 siswa atau 26,2%. 

 

4.2.2. Analisis  Korelasional 

Tabel 4.3. Correlations 

   Percentile 

Group of 

VAR00001 

Percentile 

Group of 

VAR00003 

Kendall's tau_b Percentile Group of 

VAR00001 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .103 

Sig. (2-

tailed) 
. .261 

N 84 84 

Percentile Group of 

VAR00003 

Correlation 

Coefficient 
.103 1.000 

Sig. (2-

tailed) 
.261 . 

N 84 84 

 

 

Analisa data hasil penelitian yang diperoleh dari  84 orang remaja putri 

kelas XI SMA Kristen 1 Salatiga, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara harga diri dengan kecenderungan perilaku komsumtif 

terhadap fashion pada remaja putri kelas XI SMA Kristen 1 Salatiga. Peneliti 

menggunakan metode Kolerasi Bivariat (Bivariate Correlation) dengan bantuan 

komputer melalui program SPSS versi 11 for Windows. 
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Proses analisis data untuk menguji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 11.0 for Windows. Dari hasil analisis data melalui 

analisis Bivariate Correlation diperoleh koefisien korelasi antara harga diri 

dengan kecenderungan perilaku komsumtif sebesar rxy 0,103 dengan p= 

0.261>0.05, hal ini berarti ho yang berbunyi “tidak ada hubungan antara harga diri 

dengan kecenderungan perilaku komsumtif terhadap fashion pada remaja putri 

kelas XI SMA Kristen 1 salatiga” diterima.  

Sedangkan Ha yang berbunyi “ ada hubungan antara harga diri dengan 

kecenderungan perilaku komsumtif terhadap fashion pada remaja putri kelas XI 

SMA Kristen 1 salatiga” ditolak.  

 

4.3. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara harga diri dengan kecenderungan perilaku komsumtif 

terhadap fashion pada remaja putri kelas XI SMA Kristen 1 Salatiga, karena hasil 

analisis data dengan menggunakan program SPSS 11.0 for Windows didapatkan 

koefisien korelasi bivariat sebesar rxy 0,103 dengan p= 0.261>0.05 hal ini berarti 

ho yang berbunyi “tidak ada hubungan antara harga diri dengan kecenderungan 

perilaku komsumtif terhadap fashion pada remaja putri kelas XI SMA Kristen 1 

salatiga” diterima. Sedangkan Ha yang berbunyi “ ada hubungan antara harga diri 

dengan kecenderungan perilaku komsumtif terhadap fashion pada remaja putri 

kelas XI SMA Kristen 1 salatiga” ditolak.  
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Dengan menemukan katagorisasi harga diri berada pada tingkat tinggi dan 

kategorisasi perilaku konsumtif pada tingkat rendah sesuai tabel 3.8 dan 3.9 yang 

artinya harga diri tinggi belum tentu diikuti perilaku konsumtif tinggi begitu juga 

sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sejalan dan didukung oleh temuan penelitian penelitian 

yang dilakukan Rahman (2012). Dalam laporan penelitian itu disebutkan dari 79 

Mahasiswa jurusan psikologi universitas “x” terdapat kolerasi yang tidak 

signifikan yang menyatakan tidak ada hubungan gaya hidup konsumtif dengan 

harga diri dengan p=0,718>0,05.  

Selain itu ada juga penelitian yang telah dilakukan Pratiwi (2010) dengan judul 

Hubungan Perilaku Konsumtif dengan harga diri siswa SMA Negeri Se Kota 

Malang menunjukkan bahwa:  dari hasil pengujian hipotesis didapat terhitung 

(0,537) lebih besar dari r tabel (0,127) maka dinyatakan tidak ada hubungan yang 

signifikan antara perilaku konsumtif dengan harga diri siswa SMA Negeri se-Kota 

Malang. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan dilakukan oleh 

wiliza (2010) dengan judul hubungan antara kebutuhan harga diri dengan 

kecenderungan perilaku konsumtif pada telepon genggam mahasiswa psikologi 

universitas diponegoro dengan subyek penelitian sebanyak 45 mahasiswa dengan 

temuan p=0,00<0,05. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan untuk menjawab 

permasalahan yang terjadi dilingkungan siswa putri kelas XI SMA Kristen 1 

Salatiga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
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“tidak ada hubungan yang signifikan antara harga diri diri dengan kecenderungan 

perilaku konsumtif terhadap fashion pada remaja putri kelas XI SMA Kristen 1 

Salatiga. Adapun faktor-faktor yang meneyebabkan hasil dari penelitian ini 

signifikan ataupun tidak terdapat hubungan antara harga diri dan perilaku 

konsumtif pada fashion mungkin dikarenakan keterbatasan peneliti menentukan 

jumlah sampel, penggunaan teori yang kurang tepat ataupun mungkin dari siswa 

yang dujadikan sampel itu sendiri yang tidak sungguh-sungguh pada saat mengisi 

skala instrumen yang diberikan peneliti 
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