
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

 Berdasarkan hasil penyebaran skala penelitian yang dilakukan kepada 

mahasiswa fakultas psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan status 
bekerja dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat hubungan positif antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif. 

Perhitungan analisis data penelitian dilakukan menggunakan uji 

Spearman’s Rho dengan memanfaatkan bantuan program Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versi 23.0 for windows yang 

memperoleh nilai koefisien sebesar p=0,420 dengan nilai signifikan 

p=0,000<0,05, sehingga hasil penelitian ini dinyatakan sangat signifikan 

2. Berdasarkan penghitungan sumbangan efektif, kontrol diri mempengaruhi 

perilaku konsumtif sebesar 17%, sedangkan 83% dipengaruhi oleh faktor 

lainnya yaitu hadirnya iklan yang menawarkan produk baik di media 

elektronik maupun cetak, hanya ikut-ikutan saja untuk menarik perhatian 

orang lain, membeli dan memakai produk bermerek dan mewah untuk 

meningkatkan status sosial, dan penggunaan kartu kredit tanpa takut tidak 

memiliki uang untuk membeli barang  (Triyaningsih, 2011) 

3. Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan, diperoleh bahwa sebagian 

besar responden memiliki kontrol diri yang baik. Hal ini membuktikan 

bahwa kontrol diri mempengaruhi perilaku konsumtif. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, kontrol diri memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku 
konsumtif pada mahasiswa bekerja. Saran yang dapat dikemukakan yaitu dengan 
adanya kontrol diri yang baik dapat menjadikan individu untuk mulai mengontrol 

keinginan dalam memenuhi kebutuhan yang lebih primer dalam kehidupan sehari-
hari dengan cara setiap individu untuk membuat daftar kebutuhan pada saat 
melakukan kegiatan berbelanja dan membuat catatan atau motto mengenai cara 
menghentikan perilaku konsumtif. 
 Saran yang diberikan ini didukung dari komponen kontrol diri yang dapat 

membuat perilaku konsumtif berkurang yaitu adanya komponen kontrol diri bahwa 

adanya komponen kedisiplinan untuk individu mampu fokus pada tugas dan bisa 

menahan diri dari hal yang mengganggu kosentrasinya. Komponen tindakan yang 

tidak impulsif kecenderungan memiliki pertimbangan yang baik dan tidak tergesa-

gesa dalam mengambil keputusan dalam bertindak.  
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