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BAB V 

PENUTUP 

 

 Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang 

berkaiatan dengan hasil penelitian. 

 

5.1.  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini maka dapat dihasilkan kesimpulan bahwa : tidak 

ada hubungan yang signifikan antara harga diri dengan kecenderungan perilaku 

komsumtif pada fashion pada remaja putri kelas XI SMA Kristen 1 Salatiga. 

  

5.2. Saran   

Setelah mengadakan penelitian dan menganalisis serta menyimpulkan 

hasil dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan 

saran-saran sebagai berikut: 

5.3. Bagi Siswa 

Berdasarkan analisis korelasional yang menyatakan tidak ada hubungan 

yang signifikan antara harga diri dengan perilaku konsumtif pada remaja putri 

kelas XI SMA Kristen 1 Salatiga dengan hasil analisis diskriptif yang menemukan 

bahwa harga diri berada katagorisasi tinggi dan perilaku konsumtif pada fashion 

berada pada kategori rendah, maka siswa dapat lebih belajar meningkatkan 

kepercayaan diri ke arah yang lebih positif lagi dan belajar menerima keadaan diri 

apa adanya sehingga dapat lebih menekan perilaku konsumtif seminim mungkin. 
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Dapat diartikan siswa dapat menilai dirinya sendiri secara lebih positif dan 

menerima keadaan diri apa adanya, baik kelebihan maupu kekurangan. Sehingga 

tidak memandang diri rendah atau memiliki kepercayaan diri yang negatif. Bila 

siswa memiliki percaya diri yang positif, maka menekan perilaku konsumtif akan 

dengan mudah dilakukan. 

5.4. Guru BK dan Sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap bimbingan konseling 

dalam hal pemberian bimbingan di kelas pada siswa-siswi dalam hal pemberian 

materi yang berhubungan dengan peningkatan harga diri demi mendapatkan harga 

diri yang positif dan agar mampu menekan perilaku konsumtif seminim mungkin. 

5.5 Bagi Peneliti selanjutnya 

Bagi para peneliti yang ingin mengembangkan penelitian ini maka ruang 

lingkup penelitian dapat diperluas pada kelompok sampel lain. Setelah 

memperhatikan bahwa kontribusi dari variabel masih dapat diperluas, maka 

peneliti yang ingin mengembangkan atau melanjutkan penelitian hendaknya 

memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi timbulnya 

kecenderungan perilaku komsumtif, seperti maraknya periklanan dan gaya hidup. 

 

 

 

 

 

 


