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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada hubungan antara kontrol diri 

dan konformitas teman sebaya dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa 

Universitas Paramadina Jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2018 di Jakarta. 

Dalam penelitian menggunakan tiga variabel kontrol diri, konformitas teman sebaya, 

dan perilaku konsumtif. Populasi atau jumlah anggota yang terdaftar sebanyak 89 

orang laki-laki dan perempuan dan sampel berjumlah 77 orang laki-laki dan 

perempuan. Pengumpulan data menggunakan skala likert dan pengambilan sampel 

menggunakan convenience sampling. Hasil uji validitas perilaku konsumtif 10 valid 

dan 2 gugur, kontrol diri 12 item valid dan 0 item gugur, konformitas teman sebaya 

11 item valid dan 1 item gugur. Hasil penelitian diperoleh hasil rxly sebesar -0.279 dan 

p sebesar 0,014 (p<0,05) maka Hol : ditolak dan Ha1 : ada hubungan signifikan 

dengan arah negatif antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa 

Universitas Paramadina Jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2018 di Jakarta di 

terima. Hasil analisis rx2y = 0.242 dan p sebesar 0,034 maka Ho2 ditolak . Sedangkan 

Ha2= terdapat hubungan signifikan dan arah positif antara konformitas teman sebaya 

dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa Universitas Paramadina Jurusan 

Hubungan Internasional Angkatan 2018 di Jakarta di terima. Diperoleh nilai R 

sebesar 0.331 dan R
2
 sebesar 0.110 dengan dengan p< 0,05. Hal ini berarti Ho3 

ditolak dan (Ha3) yang berbunyi ada hubungan antara kontrol diri dan konformitas 

teman sebaya dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa universitas paramadina 

hubungan internasional angkatan 2018 di Jakarta diterima.  

Kata Kunci :Kontrol Diri, Konformitas Teman Sebaya, Perilaku Konsumtif. 
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the relationship between self-control and 

peer conformity with consumptive behavior in Paramadina University students, 

majoring in International Relations, Class of 2018 in Jakarta. In this study using 

three variables of self-control, peer conformity, and consumptive behavior. The 

population or the number of registered members are 89 male and female and the 

sample is 77 male and female. Collecting data using a Likert scale and sampling 

using convenience sampling. The results of the validity test of consumptive behavior 

are 10 valid and 2 failed , self-control 12 items are valid and 0 items failed, peer 

conformity is 11 valid items and 1 item failed. The results obtained rxly results of -

0.279 and p of 0.014 (p<0.05) then Hol: rejected and Ha1: there is a significant 

relationship with a negative direction between self-control and consumptive behavior 

in Paramadina University students International Relations Department Class 2018 in 

Jakarta in accept. The results of the analysis rx2y = 0.242 and p of 0.034 then Ho2 is 

rejected. While Ha2 = there is a significant relationship and a positive direction 

between peer conformity and consumptive behavior at Paramadina University 

students majoring in International Relations Class of 2018 in Jakarta is accepted. 

Obtained R value of 0.331 and R2 of 0.110 with p < 0.05. This means that Ho3 is 

rejected and (Ha3) which reads that there is a relationship between self-control and 

peer conformity with consumptive behavior in students of Paramadina International 

Relations University class 2018 in Jakarta. 

Keywords: Self Control, Peer Conformity, Consumptive Behavior. 
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Pendahuluan  

Mahasiwa dipandang oleh 

masyarakat sebagai individu yang 

terpelajar, mengalami pematangan 

dalam berfikir, berpenampilan 

menarik,  rapi dan sopan santun. 

Pandangan inilah yang akhirnya 

membuat mahasiswa untuk 

mengondisikan diri selalu tampil 

menarik, elegan dan rapi (Purnomo 

dalam Muhammad Pedy Purnama  , 

2021, p.1). Hal ini sering diartikan 

oleh mahasiswa bahwa untuk tampil 

menarik harus memakai pakaian yang 

baru dan bermerk, membeli produk 

untuk menjaga gengsi, membeli 

barang-barang mahal agar telihat 

tampil menarik, membeli produk agar 

dipandang hebat, dan membeli barang 

mahal agar terlihat lebih hebat. Hal 

inilah yang akhirnya membuat 

mahasiswa memiliki perilaku 

konsumtif untuk memenuhi tuntutan 

penampilannya. Mahasiswa akan lebih 

percaya diri terhadap penampilannya 

ketika mahasiswa sudah dapat tampil 

layak sesuai dengan standar 

penampilan yang telah dibuatnya 

(Rujtee dalam Muhammad Pedy 

Purnama, 2021, p.2).  

Mahasiswa yang merupakan 

bagian dari remaja sering berperilaku 

konsumtif karena pada usianya berada 

dalam tahap perkembangan remaja, 

yang biasanya mempunyai keinginan 

membeli yang tinggi. Pada umumnya 

remaja mempunyai keinginan membeli 

yang tinggi, karena remaja mempunyai 

ciri khas dalam berpakaian, berdandan, 

gaya rambut, tingkat laku, kesenangan 

musik, dalam pertemuan dan pesta. 

(Monks dkk dalam Ririn Anggreini 

dan Sulis Mariyanti, 2014, p.35) 

Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku konsumtif 

pada individu, salah satunya yaitu 

kontrol diri. Menurut Heni (dalam 

Indah Haryani dan Jhon Herwanto, 

2015, p. 7) setiap individu memiliki 

suatu mekanisme yang dapat 

membantu mengatur perilaku, 

khususnya mahasiswa. Mereka harus 

mampu menyikapi budaya konsumtif 

yang semakin berkembang. Hal ini 

berarti bahwa mereka dituntut untuk 

mampu mengerem agar hawa nafsu 
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dan perilakunya tersebut dapat diatasi. 

Sehingga perilaku konsumtif yang 

sudah menjamur dikalangan mahasiswi 

sekarang dapat diminimalis. Hal 

tersebut diperkuat dengan pendapat  

Munandar (dalam Syifa Ulayya1 dan 

Endah Mujiasih, 2020, p.274) Kontrol 

diri merupakan kemampuan untuk 

mengendalikan atau mengontrol 

tingkah laku yang termasuk dalam 

salah satu sifat kepribadian yang 

mempengaruhi seseorang dalam 

melakukan pembelian. Pendapat lain 

dari Wallston (dalam Putu Sokalia 

Anjani dan Dewi Puri Astiti, 2018, 

p.146)  menyatakan bahwa kontrol diri 

adalah perasaan individu bahwa ia 

mampu untuk membuat keputusan dan 

mengambil tindakan yang efektif 

untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan dan menghindari hasil yang 

tidak diinginkan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan Bagas Tripambudi dan 

Endang Sri Indrawati (2018, p.192), 

terdapat hubungan negatif yang 

signifikan antara variable kontrol diri 

dengan variabel perilaku konsumtif. 

Yang berarti bahwa Semakin tinggi 

kontrol diri mahasiswa maka semakin 

rendah perilaku konsumtif pembelian 

gadget. Sebaliknya, semakin rendah 

kontrol diri mahasiswa maka akan 

semakin tinggi perilaku konsumtif 

pembelian gadget pada mahasiswa 

jurusan teknik industri Universitas 

Diponegoro. 

Selain kontrol diri, konformitas 

teman sebaya juga menjadi faktor 

perilaku konsumtif. Menurut Baron 

dan Byrne (dalam Rr. Eka Cahya 

Ningrum, dkk, 2019, p.128)  

konformitas merupakan penyesuaian 

perilaku individu dalam menganut 

norma kelompok, menerima idea atau 

aturan yang menunjukkan bagaimana 

individu berperilaku. Kehidupan 

dikampus dengan beraneka ragam 

karakter orang membawa mahasiswi 

sering terbawa arus untuk mengikuti 

penampilan orang lain. Senada dengan 

pendapat Hurlock (dalam Maratus 

Sholikhah dan Dhini Rama Dhania, 

2017, p. 45 )  bahwa konformitas akan 

semakin tinggi apabila dalam 

kelompok tersebut anggota-

anggotanya melakukan hal yang sama 
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termasuk dalam bersama-sama 

membeli suatu produk dan merek. 

Santrock (dalam Nadia Franciska 

Sukarno dan Endang Sri 

Indrawati,2018, p.316) menjelaskan 

konformitas teman sebaya pada remaja 

dapat menjadi positif atau pun negatif, 

semua itu tergantung dengan siapa dan 

dimana remaja berada.  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Argo setiawan (2019, 

p5) terdapat korelasi antara 

konformitas dengan konsumtif yang 

bersifat hubungan positif. Dapat 

diambil kesimpulan bahwa semakin 

tinggi tingkat konfromitas maka akan 

semakin konsumtif, sebaliknya jika 

semakin rendah konformitas maka 

semakin rendah perilaku konsumtif 

pada mahasiswi angkatan 2016. 

Menurut hasil wawancara peneliti 

kepada beberapa mahasiswa 

Universitas Paramadina Jurusan 

Hubungan Internasional. Dimasa 

pandemi saat ini mengharuskan 

individu untuk selalu dirumah menjadi 

salah satu alasan individu sulit 

mengontrol dirinya untuk tidak 

membuka aplikasi e-commerce. 

Beberapa dari mereka mengatakan 

bahwa setiap melihat ada barang yang 

lucu dan menarik selalu ingin di beli. 

Bahkan mereka mengatakan pernah 

membeli barang yang sama namun 

dengan warna yang berbeda, 

ketertarikannya pada barang tersebut 

dikarenakan model yang bagus 

sehingga individu memiliki lebih dari 

satu barang yang sama tetapi dengan 

warna yang berbeda. Salah satu alasan 

mereka membeli barang yang 

sebenernya tidak menjadi kebutuhan 

adalah tuntutan lingkungan sekitarnya 

dan teman-teman sebaya nya yang 

selalu berpenampilan modis, hal 

tersebut menuntut mereka untuk tampil 

dengan pakaian yang berbeda-beda 

setiap harinya untuk bisa diterima 

lingkungan sekitarnya.  

 Kontrol diri dan konformitas 

teman sebaya dengan perilaku 

konsumtif saling berhubungan satu 

sama lain. Individu yang mampu 

mengontrol dirinya dengan baik, maka 

tidak akan berperilaku konsumtif. 

Semakin tinggi tingkat konfromitas 

maka akan semakin konsumtif, 

sebaliknya jika semakin rendah 
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konformitas maka semakin rendah 

perilaku konsumtif pada mahasiswa. 

Berdasarkan hasil uraian latar 

belakang di atas, penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan Kontrol Diri dan 

Konformitas Teman Sebaya dengan 

Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa 

Universitas Paramadina Jurusan 

Hubungan Internasional angkatan 2018 

di Masa Pandemi Covid-19” 

Latar belakang yang telah di 

uraikan di atas, maka penulis 

mengemukakan masalah yang 

dirumuskan sebagai berikut Apakah 

terdapat hubungan antara Kontrol Diri 

dengan Perilaku Konsumtif pada 

Mahasiswa Universitas Paramadina 

Jurusan Hubungan Internasional 

Angkatan 2018 di Jakarta?, Apakah 

terdapat hubungan antara Konformitas 

Teman Sebaya dengan Perilaku 

Konsumtif pada Mahasiswa 

Universitas Paramadina Jurusan 

Hubungan Internasional Angkatan 

2018 di Jakarta?, Apakah terdapat 

hubungan antara Kontrol Diri dan 

Konformitas Teman sebaya dengan 

Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa 

Universitas Paramadina Jurusan 

Hubungan Internasional Angkatan 

2018 di Jakarta?   

Tinjauan pustaka   

Eva Suminar dan Tatik 

Meiyuntari (2015, p. 147) 

mengatakan bahwa perilaku 

konsumtif merupakan perilaku 

mengkonsumsi barang dan jasa 

yang mahal dengan intensitas yang 

terus meningkat demi mendapatkan 

sesuatu yang lebih baru, lebih 

bagus dan lebih banyak serta 

melebihi kebutuhan yang 

sebenarnya untuk menunjukkan 

status sosial, prestige, kekayaan 

dan keistimewaan, juga untuk 

mendapatkan kepuasan akan 

kepemilikan. Sedangkan menurut 

Sumartono (dalam Indah Haryani 

dan Jhon Herwanto, 2015, p.6 ) 

bahwa perilaku konsumtif adalah 

suatu bentuk tindakan memakai 

produk yang tidak tuntas. Artinya, 

belum habis sebuah produk yang 

dipakai, seseorang telah 

menggunakan produk jenis yang 

sama tetapi dari merek yang 

berbeda. Atau dapat diartikan, 
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membeli barang karena adanya 

hadiah yang ditawarkan atau 

membeli suatu produk karena 

banyak orang memakai barang 

tersebut. 

Lina dan Rasyid (dalam Anisa 

Qodaril Thohiroh, 2015, p.3) 

mengatakan bahwa perilaku 

konsumtif terdiri dari tiga aspek : 

a. Pembelian Implusif  

Aspek ini menunjukan 

bahwa seorang mahasiswa 

berperilaku membeli semata-

mata karena didasari oleh 

hasyrat yang tiba-

tiba/keinginan sesaat, 

dilakukan tanpa terlebih dahulu 

mempertimbangkannya, tidak 

memikirkan apa yang akan 

terjadi kemudian dan biasanya 

bersifat emosional. 

b. Pembelian Tidak Rasional 

Aspek ini menunjukan 

bahwa mahasiswa melakukan 

pembelian bukan karena 

kebutuhan, tetapi karena gengsi 

agar dapat dikesankan sebagai 

orang yang modern. 

 

c. Pemborosan 

Aspek ini menjelaskan 

bahwa pemborosan yang 

mengarah pada perilaku 

konsumtif adalah salah satu 

perilaku yang menghambur-

hamburkan banyak dana tanpa 

didasari kebutuhan yang jelas. 

Menurut Calhoun dan Acocella 

(dalam Khairul Mulkan, 2016, 

p.91) mendefinisikan kontrol diri 

sebagai pengaturan proses-proses 

fisik,psikologis dan perilaku 

seseorang,dengan kata lain 

serangkaian proses yang 

membentuk dirinya sendiri. 

Menurut Roosianti (dalam Dika 

Yuniar Angelina dan Andik 

Matulessy, 2013, p.174)  Kontrol 

diri merupakan suatu kecakapan 

individu dalam kepekaan membaca 

situasi diri dan lingkungannya serta 

kemampuan untuk mengontrol dan 

mengelola faktor-faktor perilaku 

sesuai dengan situasi dan kondisi 

untuk menampilkan diri dalam 

melakukan sosialisasi.  

Sedangkan Chaplin (dalam 

Haryanti Tri Darmi Titisari, 2017, 

p.135) berpendapat bahwa definisi 

dari Kontrol diri merupakan 
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kemampuan untuk membimbing 

tingkah laku sendiri dalam 

menekan dan merintangi impuls 

atau tingkah laku yang bersifat 

impulsif. Kontrol diri dapat 

berfungsi sebagai kemampuan 

untuk menahan perilaku yang 

dapat merugikan orang lain, 

dimana mereka memiliki kontol 

diri yang baik juga juga dan akan 

mengikuti peraturan yang ada. 

Menurut Averill (dalam Juli 

Yanti Harahap, 2017,p.139) 

kontrol diri dibagi atas tiga aspek, 

yaitu : 

a. Kontrol perilaku (behavior 

control), yaitu kemampuan 

untuk memodifikasi suatu 

keadaan yang tidak 

menyenangkan, kemampuan ini 

terdiri dari kemampuan untuk 

mengontrol perilaku yaitu 

kemampuan menentukan siapa 

yang mengendalikan situasi. 

Dimana individu yang kontrol 

dirinya baik akan mampu 

mengatur perilaku dengan 

kemampuan dirinya, bila tidak 

mampu maka individu akan 

menggunakan sumber eksternal 

untuk mengatasinya. 

b. Kontrol kognitif (cognitive 

control), yaitu kemampuan 

individu untuk mengolah 

informasi yang tidak 

diinginkan dengan cara 

mengintepretasi, menilai untuk 

memadukan suatu kejadian 

dalam suatu kerangka kognitif 

sebagai adaptasi psikologi atau 

mengurangi tekanan. 

c. Kontrol pengambilan 

keputusan (decisional control), 

yaitu kemampuan untuk 

memilih suatu tidakan 

berdasarkan suatu yang 

diyakini atau disetujui. Kontrol 

pribadi dalam menentukan 

pilihan akan berfungsi baik 

dengan adanya suatu 

kesempatan, kebebasan atau 

kemungkinan pada diri 

individu untuk memilih 

beberapa hal yang saling 

memberatkan, maka aspek 

yang diukur adalah 

kemampuan mengontrol 

perilaku dan kemampuan 

mengambil keputusan. 
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Santrock (dalam Ari Sofia, 

Maria Goretti Adiyanti, 2014, 

p.135 ) menyatakan bahwa teman 

sebaya (peers) adalah anak-anak 

atau remaja dengan tingkat usia 

atau tingkat kedewasaan yang 

sama.  

Beberapa individu akan 

melakukan berbagai cara agar 

individu tersebut dimasukkan 

sebagai anggota kelompok teman 

sebayanya. Kebutuhan untuk 

disukai dan diterima oleh teman 

sebaya membuat individu menjadi 

tidak dapat memiliki pendirian 

yang teguh dan cenderung 

berperilaku konformitas. 

Menurut Baron dan Byrne 

(dalam Bayu Mardi Saputro dan 

Triana Noor Edwina Dewayani 

Soeharto, 2012, p.4) konformitas 

adalah suatu jenis pengaruh sosial 

dimana individu mengubah sikap 

dan tingkah laku individu agar 

sesuai dengan norma sosial yang 

ada. 

Menurut Zebua dan Nurdjayadi 

(dalam Putra Idham Perdana dan 

Endah Mujiasih, 2017, p.197) 

konformitas adalah tuntutan dari 

kelompok teman sebaya yang 

memiliki pengaruh yang kuat, serta 

dapat memunculkan perilaku-

perilaku tertentu pada anggota 

kelompok tersebut. Myers (dalam 

Putra Idham Perdana dan Endah 

Mujiasih, 2017, p.197) konformitas 

adalah menyamakan perilaku 

dengan kelompok acuan sehingga 

dapat terhindar dari celaan maupun 

keterasingan. Myers juga 

menambahkan bahwa konformitas 

pada suatu kelompok mampu 

membuat individu berperilaku 

sesuai dengan keinginan kelompok 

dan membuat individu melakukan 

sesuatu yang berada di luar 

keinginan individu tersebut. 

Menurut Sears, Fredman, dan 

Peplau (dalam RL Aghesty, 2018, 

p. 16) konformitas dibagi atas tiga 

aspek, yaitu :  

a. Kekompakan 

Seiring berjalannya 

waktu, individu yang tertarik 

mengikuti kelompok tertentu. 

Maka, individu tersebut akan 

berperilaku sama dengan 

anggota kelompok lainnya. 

Semakin kompak individu 
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dengan anggota lainnya, maka 

konformitas pun akan tinggi. 

Hal itu dilakukan agar individu 

tersebut dapat terus-menerus 

menjadi anggota kelompok 

yang diikutinya. 

b. Kesepakatan 

Kesepakatan yang 

dimaksud ialah antara individu 

dengan anggota kelompok 

lainnya memiliki pendapat 

yang sama guna menghindari 

tekanan dari anggota lainnya 

jika memiliki pendapat yang 

berbeda 

c. Ketaatan 

Perilaku yang 

cenderung menyetujui apa saja 

yang ada didalam kelompok 

walaupun individu tersebut 

tidak setuju dengan apa yang 

ada dalam kelompok. 

Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini  

menggunakan tiga variabel yaiu 

kontrol diri, konformitas teman sebaya 

, dan perilaku konsumtif. Populasi 

penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Paramadina Jurusan 

Hubungan Internasional angkatan 

2018. Jumlah mahasiswa yang 

terdaftar sebanyak 89 orang laki-laki 

dan perempuan dan sampel penelitian 

berjumlah 77 orang. Teknik sampling 

yang digunakan yaitu teknik 

Convenience Sampling dengan 

menggunakan skala likert. Uji validias 

perilaku konsumtif  10 item valid dan 

2 gugur, kecerdasan emosional 12 item 

valid dan 0 gugur dan dukungan sosial 

11 item valid dan 1 item gugur. 

 

Hasil Penelitian 

Uji validias perilaku konsumtif  10 

item valid dan 2 gugur, kecerdasan 

emosional 12 item valid dan 0 gugur 

dan dukungan sosial 11 item valid dan 

1 item gugur. Dengan reliabilitas 

perilaku konsumtif sebesar 0.636 

cukup reliabel, kontrol diri sebesar 

0.477 cukup reliabel, dan konformitas 

teman sebaya sebesar 0.620 cukup 

reliabel.  

Hasil uji normalitas dengan 

Shapiro-Wilk, perilaku konsumtif  p = 

0.000 < 0.05, kontrol diri p = 0.038 < 

0.05, dan konformitas teman sebaya p 

= 0.000 < 0.05, maka hasil dari analisis 

ketiga variabel mempunyai asumsi 



11 
 

distribusi tidak normal. Dengan mean 

temuan perilaku konsumtif sebesar 

46.8 kategori tinggi, kontrol diri 18.1 

kategori rendah, dan konformitas 

teman sebaya 51.5 kategori tinggi.  

Kontribusi kontrol diri dan 

konformitas teman sebaya pada 

perilaku konsumtif sebesar 11.0% 

dengan besar kontribusi masing-

masing yaitu kontrol diri 7.8% dan 

konformitas teman sebaya sebesar 

3.2%. Hasil uji hipotesis kontrol diri 

dengan perilaku konsumtif  r = -0.279 

dan p = 0.014 < 0.05 ada hubungan 

signifikan dengan arah negatif antara 

kontrol diri dengan perilaku konsumtif 

pada mahasiswa Universitas 

Paramadina Jurusan Hubungan 

Internasional Angkatan 2018 di Jakarta 

di terima, konformitas teman sebaya 

dengan perilaku konsumtif r= 0.242 

dan p sebesar 0,034 < 0.05 maka 

terdapat hubungan signifikan dan arah 

positif antara konformitas teman 

sebaya dengan perilaku konsumtif 

pada mahasiswa Universitas 

Paramadina Jurusan Hubungan 

Internasional Angkatan 2018 di Jakarta 

di terima, kontrol diri dan konformitas 

teman sebaya dengan perilaku 

konsumtif diperoleh nilai R sebesar 

0.331 dan R
2
 sebesar 0.110 dengan 

dengan p< 0,05 maka ada hubungan 

antara kontrol diri dan konformitas 

teman sebaya dengan perilaku 

konsumtif pada mahasiswa universitas 

paramadina hubungan internasional 

angkatan 2018 di Jakarta diterima. 

 

Kesimpulan  

1. Terdapat hubungan yang 

signifikan dengan arah korelasi 

negatif antara Kontrol Diri 

dengan Perilaku Konsumtif 

pada mahasiswa Universitas 

Paramadina Hubungan 

Internasional Angkatan 2018 di 

Jakarta. Hai ini menyatakan 

bahwa semakin rendah kontrol 

diri maka semakin tinggi 

perilaku konsumtif pada 

mahasiswa Universitas 

Paramadina Hubungan 

Internasional Angkatan 2018 di 

Jakarta. Demikian sebaliknya, 

semakin tinggi kontrol diri 

maka semakin rendah perilaku 

konsumtif pada mahasiswa 

Universitas Paramadina 
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Hubungan Internasional 

Angkatan 2018 di Jakarta. 

2. Terdapat hubungan yang 

signifikan dengan arah korelasi 

positif antara Konformitas 

Teman Sebaya dengan Perilaku 

Konsumtif pada mahasiswa 

Universitas Paramadina 

Hubungan Internasional 

Angkatan 2018 di Jakarta. Hal 

ini manyatakan bahwa semakin 

tinggi konformitas teman 

sebaya maka semakin tinggi 

perilaku konsumtif pada 

mahasiswa Universitas 

Paramadina Hubungan 

Internasional Angkatan 2018 di 

Jakarta. Demikian sebaliknya, 

semakin rendah konformitas 

teman sebaya maka semakin 

rendah perilaku konsumtif pada 

mahasiswa Universitas 

Paramadina Hubungan 

Internasional Angkatan 2018 di 

Jakarta. 

3. Terdapat hubungan yang 

signifikan antara Kontrol Diri 

dan Konformitas Teman 

Sebaya dengan Perilaku 

Konsumtif pada mahasiswa 

Universitas Paramadina 

Hubungan Internasional 

Angkatan 2018 di Jakarta. 

Saran  

1. Saran Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya, 

penelitian ini dapat menjadi 

sumbangan dalam ilmu 

psikologi serta penelitian ini 

dapat menjadi referensi 

penelitian lain. 

2. Saran Praktis 

a. Untuk Mahasiswa 

Peneliti mengharapkan bagi 

mahasiswa agar mampu 

mengontrol dirinya 

sehingga dalam proses 

membeli ataupun 

menggunakan barang dan 

jasa mahasiswa memiliki 

kontrol diri yang baik, tidak 

ikut-ikut teman, dan 

mampu membedakan mana 

kebutuhan yang harus 
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diperioritaskan daripada 

keinginan semata yang 

berujung pada perilaku 

konsumtif. 

b. Untuk keluarga, dosen dan 

teman-teman dari 

mahasiswa 

Dengan hasil kategorisasi 

konformitas teman sebaya 

berada dalam taraf tinggi. 

Dengan hasil tersebut maka 

peneliti berharap agar 

teman-teman dari 

mahasiswa tidak perlu 

memaksakan diri mengikuti 

gaya hidup orang lain, 

harus disesuaikan dengan 

kemampuan diri sendiri. 

Dengan hasil kategorisasi 

kontrol diri berada dalam 

taraf rendah. Dengan hasil 

tersebut maka peneliti 

berharap agar keluarga atau 

orang tua lebih mengontrol 

perilaku anaknya supaya 

dapat mengontrol dirinya 

dengan memenuhi skala 

prioritas terlebih dahulu. 
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