
Lampiran I. 

Daftar Terjemahan 

No Bab Kutipan Hal Terjemahan 

1 

1 

Q.S. Al-Mujadilah 

ayat 11 

1 11. Wahai orang-orang yang 

beriman apabila dikatakan kepada 

kamu: “Berlapang-lapanglah dalam 

majelis”, maka lapangkanlah, 

Niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatan: “Berdirilah kamu” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat orang-orang yang 

beriman dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 

2 

1 

Q.S. Al-Furqon  

ayat 67 

5 67. Dan orang-orang yang apabila 

membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, 

dan adalah (pembelanjaan itu) di 

tengah-tengah antara yang demikian 

3 

2 

Q.S. Asy Syura 

Ayat 27 

25 27. Dan jikalau Allah melapangkan 

rezeki kepada hamba-hamba-Nya 

tentulah mereka akan melampaui 

batas di muka bumi, tetapi Allah 

menurunkan apa yang dikehendaki-

Nya dengan ukuran. Sesungguhnya 

Dia Maha Mengetahui (keadaan) 

hamba-hamba-Nya lagi Maha 

Melihat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II. Skala Uji Coba 

Lembar Angket Konsep Diri 

 

A. DATA DIRI RESPONDEN 

Nama : 

Usia : 

Jenis Kelamin : 

Alamat : 

Kelas : 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah tiap pernyataan dengan teliti kemudian berikan jawaban saudara 

pada lembar atau kolom yang telah disediakan. Isilah dengan tanda 

centang () pada setiap pernytaan. 

2. Bacalah tiap pernyataan dengan hati-hati. 

3. SS, apabila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan yang 

saudara rasakan sekarang. 

S, apabila pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan yang saudara 

rasakan sekarang. 

KS, apabila pernyataan tersebut Kurang Sesuai dengan keadaan yang 

saudara rasakan sekarang. 

TS, apabila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan yang 

saudara rasakan sekarang.  

 

Catatan: 

Hasil angket ini dijamin kerahasiaannya. Angket ini tidak berhubungan 

dengan nilai akademik kamu, sehingga tidak perlu takut atau cemas untuk 

menjawabnya secara jujur. 

 



No. DAFTAR PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S KS TS 

1 Saya memiliki tubuh yang sehat     

2 Saya orang yang sering sakit     

3 Saya memiliki daya tarik untuk menarik lawan 

jenis 

    

4 Saya memiliki tinggi badan yang ideal     

5 Saya merasa kurang percaya diri dengan tinggi 

badan saya 

    

6 Saya berolahraga untuk meningkatkan daya tarik 

saya 

    

7 Menurut saya, saya paling cantik/tampan diantara 

teman-teman saya 

    

8 Dibandingkan dengan teman saya, bentuk wajah 

saya lebih jelek 

    

9 Saya menyukai warna kulit saya     

10 Saya memandang diri saya sebagai seorang yang 

modis dalam berpakaian 

    

11 Saya orang yang menarik     

12 Saya suka tampil rapi dan menarik     

13 Saya penuh dengan rasa sakit dan penderitaan     

14 Saya orang yang berantakan     

15 Saya menyukai bagaimana saya sekarang     

16 Saya merasa tidak sesehat yang seharusnya     

17 Ada keinginan dalam hati saya untuk mengubah 

beberapa bagian dari tubuh saya 

    

18 Penampilan fisik saya tidak menarik     

19 Saya merawat tubuh saya     

20 Saya sangat hati-hati dengan penampilan diri saya     

21 Saya tidak baik dalam permainan dan olah raga     

22 Saya sering berperilaku seperti orang yang tahu 

semuanya 

    

23 Saya sulit untuk tidur nyenyak     

24 Saya adalah orang yang sopan     

25 Saya orang yang jujur     

26 saya sering berbohong     

27 Saya adalah orang yang jahat     

28 Saya memiliki daya juang yang lemah     

29 Saya puas terhadap sopan santun dan perilaku saya     

30 Saya tidak memiliki moral yang baik     

31 Saya lebih populer dikalangan perempuan     

32 Saya lebih populer dikalangan laki-laki     

33 Saya tidak tertarik pada apa yang orang lain 

lakukan 

 

    



34 Saya merasa diri saya sholeh/sholehah seperti yang 

saya harapkan 

    

35 Saya merasa puas dengan hubungan saya kepada 

tuhan 

    

36 saya jarang ke tempat ibadah     

37 Agama adalah panduan saya dalam kehidupan 

sehari-hari 

    

38 Saya merasa bahwa saya sangat tidak bisa di 

percaya 

    

39 Saya sering melakukan hal yang benar     

40 Saya akan berubah saat saya menyadari bahwa 

saya salah 

    

41 Kadang-kadang saya melakukan hal-hal yang tidak 

adil untuk maju 

    

42 Kadang-kadang saya melakukan hal-hal yang 

buruk 

    

43 Saya adalah orang yang ramah     

44 Saya memiliki kesan yang baik kepada semua 

orang yang saya temui 

    

45 saya mencoba memahami pandangan dan pendapat 

orang lain 

    

46 Saya merasa sulit untuk mengembangkan 

pendekatan dengan orang lain 

    

47 Saya bisa berteman dengan cara yang saya 

inginkan 

    

48 Saya tidak pandai dalam bergaul     

49 Saya merasa sulit untuk berbicara dengan orang 

yang tidak saya kenal 

    

50 Saya bisa menjadi teman semua orang     

 

Terimakasih atas partisipasinya 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Angket Perilaku Konsumtif 

 

A. DATA DIRI RESPONDEN 

Nama :  

Usia : 

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan  

Alamat : 

Jumlah uang saku/bulan : a. < Rp.100.000,00 

(Pilihlah salah satu jumlah : b. Rp.100.000,00 – 300.000,00 

Uang saku yang kamu  : c. Rp.300.000,00 – 500.000,00 

terima perbulan) : d. > Rp.500.000,00 

 : e. Lainnya (Rp.......................) 

Jumlah pengeluaran perbulan : a. < Rp.100.000,00 

(Pilihlah salah satu jumlah : b. Rp.100.000,00 – 300.000,00 

Uang pengeluara yang kamu : c. Rp.300.000,00 – 500.000,00 

Keluarkan perbulan) : d. > Rp.500.000,00 

 : e. Lainnya (Rp.......................) 

 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Skala ini terdiri dari 57 butir pernyataan (item) untuk mengungkap 

perilaku konsumtif. Bacalah dan pahami baik-baik setiap pernyataan 

dalam skala kemudian jawablah secara jujur dengan memberi tanda 

centang () pada alternatif jawaban yang paling sesuai dengan keadaaan 

diri anda yang sebenarnya. Dalam skala ini, setiap pernyataan terdiri dari 4 

alternatif jawaban. Yaitu : 

SL : Selalu anda lakukan 

SR : Sering anda lakukan 

JR : Jarang anda lakukan 

TP : Tidak Pernah anda lakukan 



2. Tidak ada jawaban BENAR atau SALAH, BAIK atau BURUK. Semua 

jawaban adalah BENAR. 

3. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi nama baik anda dan 

akan dijaga kerahasiaannya, karena skala ini digunakan hanya untuk 

kepentingan ilmiah. 

4. Bila sudah selesai, periksa kembali untuk memasitikan anda telah 

menjawab semua pernyataan. 

 

Catatan: 

Hasil angket ini dijamin kerahasiaannya. Angket ini tidak berhubungan 

dengan nilai akademik kamu, sehingga tidak perlu takut atau cemas untuk 

menjawabnya secara jujur. 

 

No. PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S J TP 

1 
Saya membeli satu jenis produk dengan merek 

yang berbeda-beda 

    

2 Saya membeli barang yang dibutuhkan saja     

3 
Ketika melihat suatu barang dan saya tertarik, 

maka saya akan langsung membelinya 

    

4 
Saya mempertimbangkan berbagai hal sebelum 

membeli suatu produk 

    

5 
Saya tergiur membeli suatu produk karena 

bujukan teman 

    

6 Saya membuat daftar kebutuhan sebelum belanja     

7 
Saya suka membeli produk yang menawarkan 

hadiah  

    

8 
Saya tidak tergiur membeli produk yang 

menawarkan banyak hadiah 

    

9 
Saya akan membeli barang yang kemasannya 

menarik meskipun  tidak saya butuhkan 

    

10 
Saya tidak tergoda membeli produk meskipun 

kemasannya menarik 

    

11 
Saya berusaha mengikuti mode yang sedang “up 

to date” 

    

12 
Saya menggunakan produk lama meskipun 

banyak bermunculan produk baru 

    

13 
Saya mengikuti artis di TV dalam membeli suatu 

produk 

    



14 
Saya sulit tergiur untuk membeli suatu produk 

meskipun dipromosikan oleh artis idola saya 

    

15 
Apapun produk yang dapat memperindah 

penampilan fisik, akan saya beli 

    

16 
Saya membeli pakaian yang harganya mahal 

agar dipandang menarik oleh orang lain 

    

17 Saya mengincar produk obral atau diskon     

18 
Saya berganti-ganti merk dalam menggunakan 

suatu produk 

    

19 
Saya tidak tergoda mencoba produk baru selama 

produk lama belum habis 

    

20 
Saya menggunakan pakaian dan aksesoris 

berlebihan ketika pergi ke sekolah 

    

21 
Saya berusaha menyesuaikan pakaian yang akan 

saya kenakan sebelum bepergian 

    

22 
Meskipun malam hari, saya menggunakan sun 

block 

    

23 
Saya menggunakan suatu produk ketika produk 

tersebut benar-benar diperlukan 

    

24 
Saya menggunakan sabun badan untuk facial 

foam (sabun wajah)  

    

25 
Dalam menggunakan suatu produk, saya 

sesuaikan dengan fungsi utama barang tersebut 

    

26 
Saya bersosial-media berjam-jam setiap hari  

 

    

27 
Saya memanfaatkan handphone seperlunya saja 

 

    

28 
Saya tidak percaya diri karena pakaian yang saya 

kenakan tidak mengikuti model sekarang 

    

29 
Pakaian yang saya kenakan tidak harus mahal 

yang penting nyaman 

    

30 
Saya menyukai benda-benda mahal karena benda 

mahal pasti lebih bagus 

    

31 
Saya membeli HP keluaran terbaru meskipun HP 

yang saya miliki relatif masih baru 

    

32 
Saya tidak membeli HP keluaran terbaru 

walaupun HP saya sudah ketinggalan zaman 

    

33 
Saya membeli sepatu dengan model yang sama 

walaupun saya sudah memilikinya 

    

34 
Lebih baik saya menabung daripada 

menghabiskan uang hanya untuk berfoya-foya 

    

35 
Meskipun di kamar mandi saya tetap membwa 

HP saya 

    

36 
Saya menggunakan HP ketika HP tersebut 

benar-benar diperlukan 

    



37 

Saya tidak memikirkan jumlah uang yang harus 

saya keluarkan untuk membeli barang-barang 

yang saya sukai 

    

38 
Saya mempertimbangkan harga terlebih dahulu 

sebelum memutuskan membeli sesuatu 

    

39 
saya segera membeli aksesoris perhiasan tanpa 

melihat kualitas dari barang tersebut 

    

40 
saya mempertimbangkan kualitas suatu barang 

sebelum membeli perhiasan 

    

41 
saya senang berpakaian yang berbeda dengan 

orang lain 

    

42 Saya tidak ingin di bedakan dengan orang lain     

43 Apa yang saya inginkan harus segera terpenuhi     

44 
Saya menunda apa yang saya inginkan meskipun 

keinginan hati sangat kuat 

    

45 

Ketika saya melihat sepatu dengan model 

terbaru, saya segera membelinya, walaupun saya 

sudah memiliki banyak sepatu 

    

46 

Keinginan membeli sepatu model terbaru saya 

tunda dulu karena ada kebutuhan yang lebih 

penting 

    

47 
Setiap di undang ke pesta, saya membeli baju 

baru 

    

48 
Saya tetap memakai baju saya yang lama meski 

modelnya sudah ketinggalan zaman 

    

49 
saya membeli barang yang sering kali tidak saya 

perlukan 

    

50 
Saya membeli barang kalau barang itu memang 

diperlukan 

    

51 Saya menggunakan berbagai merk parfum      

52 Saya hanya menggunakan satu merk parfum      

53 
Saya membeli tas sebanyak warna baju yang 

saya punya  

    

54 
Saya hanya membeli satu atau dua tas untuk 

dipakai  

    

55 
Saya membeli hijab sesuai dengan warna baju 

yang saya punya  

    

56 
saya menggunakan full makeup (riasan penuh) 

ketika pergi ke sekolah  

    

57 
Saya hanya memakai makeup sederhana ketika 

pergi ke sekolah  

    

 

Terimakasih atas partisipasinya 



Lampiran III.  Skor Hasil Uji Validitas 

 



 



Lampiran IV. Uji Reliabilitas Skala 

Konsep Diri (Self Concept) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's  

Alpha N of Items 

,852 50 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 138,76 162,314 ,309 ,849 

item2 139,30 156,468 ,503 ,845 

item3 139,39 160,121 ,334 ,849 

item4 139,12 166,610 ,061 ,854 

item5 138,82 164,966 ,143 ,852 

item6 139,03 162,530 ,336 ,849 

item7 139,15 157,883 ,492 ,845 

item8 138,67 156,479 ,537 ,844 

item9 138,97 166,530 ,047 ,855 

item10 139,12 178,047 -,505 ,865 

item11 139,27 167,330 ,023 ,854 

item12 138,94 157,809 ,516 ,845 

item13 139,30 157,655 ,426 ,846 

item14 138,36 159,676 ,447 ,847 

item15 138,79 164,485 ,151 ,852 

item16 138,64 161,926 ,295 ,849 

item17 139,03 171,780 -,166 ,863 

item18 138,85 158,195 ,535 ,845 

item19 138,73 159,767 ,522 ,846 

item20 138,85 160,820 ,500 ,847 

item21 138,76 156,064 ,538 ,844 

item22 138,70 168,468 -,043 ,855 

item23 138,67 164,917 ,143 ,852 

item24 139,36 158,676 ,382 ,848 

item25 139,09 158,773 ,483 ,846 

item26 138,82 156,403 ,549 ,844 

item27 138,27 158,517 ,478 ,846 

item28 138,55 164,881 ,153 ,852 

item29 139,24 160,252 ,310 ,849 

item30 138,55 159,818 ,438 ,847 



item31 139,67 161,104 ,441 ,847 

item32 139,52 159,133 ,328 ,849 

item33 139,27 162,955 ,306 ,849 

item34 139,58 160,189 ,460 ,847 

item35 139,30 156,468 ,503 ,845 

item36 139,09 163,148 ,313 ,849 

item37 138,15 164,070 ,309 ,850 

item38 138,73 156,767 ,723 ,843 

item39 139,33 159,542 ,487 ,846 

item40 138,61 170,934 -,203 ,857 

item41 138,70 162,155 ,298 ,849 

item42 139,18 160,153 ,455 ,847 

item43 139,03 154,530 ,746 ,841 

item44 138,91 157,460 ,547 ,844 

item45 138,58 161,127 ,401 ,848 

item46 139,12 171,297 -,190 ,859 

item47 138,76 170,252 -,159 ,856 

item48 139,18 162,778 ,359 ,849 

item49 139,48 170,070 -,113 ,860 

item50 138,33 157,729 ,492 ,845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perilaku Konsumtif 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,826 57 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item_1 121,06 175,059 ,246 ,823 

item_2 121,76 182,002 -,110 ,829 

item_3 121,00 165,313 ,595 ,814 

item_4 121,55 171,881 ,483 ,819 

item_5 121,42 178,439 ,067 ,828 

item_6 120,52 181,320 -,055 ,831 

item_7 121,55 177,631 ,128 ,826 

tem_8 121,03 175,968 ,236 ,824 

item_9 121,97 175,030 ,297 ,822 

item_10 120,88 173,485 ,331 ,822 

item_11 121,33 174,729 ,222 ,824 

item_12 120,97 179,343 ,085 ,826 

item_13 121,94 172,496 ,490 ,819 

item_14 120,97 171,405 ,394 ,820 

item_15 121,42 168,877 ,609 ,816 

item_16 121,88 171,485 ,535 ,818 

item_17 120,91 189,398 -,412 ,838 

item_18 121,15 172,633 ,409 ,820 

item_19 121,15 174,695 ,350 ,822 

item_20 122,03 174,843 ,323 ,822 

item_21 121,97 169,155 ,637 ,816 

item_22 122,12 173,860 ,321 ,822 

item_23 121,00 170,875 ,395 ,820 

item_24 121,91 169,773 ,625 ,816 

item_25 121,39 186,809 -,398 ,834 

item_26 121,18 172,091 ,365 ,821 

item_27 121,27 176,205 ,188 ,825 

item_28 121,85 178,945 ,088 ,826 

item_29 121,97 177,530 ,217 ,824 

item_30 121,58 169,127 ,467 ,818 

item_31 122,00 167,063 ,567 ,815 

item_32 120,76 172,627 ,344 ,821 



item_33 121,70 178,030 ,093 ,827 

item_34 121,88 182,110 -,087 ,833 

item_35 122,30 178,218 ,110 ,826 

item_36 121,91 176,710 ,156 ,826 

item_37 121,48 167,133 ,612 ,815 

item_38 121,85 175,945 ,301 ,823 

item_39 122,21 175,610 ,292 ,823 

item_40 121,24 179,627 ,005 ,831 

item_41 121,18 179,403 ,052 ,827 

item_42 121,42 175,939 ,143 ,827 

item_43 121,61 169,434 ,575 ,816 

item_44 121,21 179,797 ,013 ,829 

item_45 121,91 168,398 ,581 ,816 

item_46 121,82 178,216 ,102 ,826 

item_47 121,91 168,523 ,574 ,816 

item_48 121,36 172,239 ,444 ,819 

item_49 121,58 176,002 ,189 ,825 

item_50 122,03 177,155 ,206 ,824 

item_51 121,12 171,172 ,433 ,819 

item_52 120,91 182,460 -,120 ,830 

item_53 122,27 171,705 ,407 ,820 

item_54 121,36 169,676 ,466 ,818 

item_55 121,97 172,280 ,245 ,824 

item_56 122,58 177,814 ,323 ,824 

item_57 120,73 183,330 -,121 ,838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran V. Skala Konsep Diri dan Perilaku Konsumtif 

 

ANGKET KONSEP DIRI 

 

 

C. DATA DIRI RESPONDEN 

Nama : 

Usia : 

Jenis Kelamin : 

Alamat : 

Kelas : 

 

D. PETUNJUK PENGISIAN 

4. Bacalah tiap pernyataan dengan teliti kemudian berikan jawaban saudara 

pada lembar atau kolom yang telah disediakan. Isilah dengan tanda 

centang () pada setiap pernytaan. 

5. Bacalah tiap pernyataan dengan hati-hati. 

6. SS, apabila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan yang 

saudara rasakan sekarang. 

S, apabila pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan yang saudara 

rasakan sekarang. 

KS, apabila pernyataan tersebut Kurang Sesuai dengan keadaan yang 

saudara rasakan sekarang. 

TS, apabila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan yang 

saudara rasakan sekarang.  

 

Catatan: 

Hasil angket ini dijamin kerahasiaannya. Angket ini tidak berhubungan 

dengan nilai akademik kamu, sehingga tidak perlu takut atau cemas untuk 

menjawabnya secara jujur. 



No. DAFTAR PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S KS TS 

1 Saya memiliki tubuh yang sehat     

2 Saya orang yang sering sakit     

3 
Saya memiliki daya tarik untuk menarik lawan 

jenis 

    

4 
Saya berolahraga untuk meningkatkan daya tarik 

saya 

    

5 
Menurut saya, saya paling cantik/tampan diantara 

teman-teman saya 

    

6 
Dibandingkan dengan teman saya, bentuk wajah 

saya lebih jelek 

    

7 
Saya memandang diri saya sebagai seorang yang 

modis dalam berpakaian 

    

8 Saya suka tampil rapi dan menarik     

9 
Saya mengalami banyak penderitaan dan rasa 

sakit 

    

10 Saya orang yang berantakan     

11 Saya merasa tidak sesehat yang seharusnya     

12 Penampilan fisik saya tidak menarik     

13 Saya merawat tubuh saya     

14 Saya sangat hati-hati dengan penampilan diri saya     

15 Saya tidak baik dalam permainan dan olahraga     

16 Saya adalah orang yang sopan     

17 Saya orang yang jujur     

18 saya sering berbohong     

19 Saya adalah orang yang jahat     

20 
Saya puas terhadap sopan santun dan perilaku 

saya 

    

21 Saya tidak memiliki moral yang baik     

22 Saya lebih populer dikalangan perempuan     

23 Saya lebih populer dikalangan laki-laki     

24 
Saya tidak tertarik pada apa yang orang lain 

lakukan 

    

25 
Saya merasa diri saya sholeh/sholehah seperti 

yang saya harapkan 

    

26 
Saya merasa puas dengan hubungan saya kepada 

tuhan 

    

27 saya jarang ke tempat ibadah     

28 
Agama adalah panduan saya dalam kehidupan 

sehari-hari 

    

29 
Saya merasa bahwa saya sangat tidak bisa di 

percaya 

    

30 Saya sering melakukan hal yang benar     



31 
Kadang-kadang saya melakukan hal-hal yang 

tidak adil untuk maju 

    

32 
Kadang-kadang saya melakukan hal-hal yang 

buruk 

    

33 Saya adalah orang yang ramah     

34 
Saya memiliki kesan yang baik kepada semua 

orang yang saya temui 

    

35 
saya mencoba memahami pandangan dan 

pendapat orang lain 

    

36 Saya tidak pandai dalam bergaul     

37 Saya bisa menjadi teman semua orang     

 

Terimakasih atas partisipasinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGKET PERILAKU KONSUMTIF 

 

C. DATA DIRI RESPONDEN 

Nama :  

Usia : 

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan  

Alamat : 

Jumlah uang saku/bulan : a. < Rp.100.000,00 

(Pilihlah salah satu jumlah : b. Rp.100.000,00 – 300.000,00 

Uang saku yang kamu  : c. Rp.300.000,00 – 500.000,00 

terima perbulan) : d. > Rp.500.000,00 

 : e. Lainnya (Rp.......................) 

Jumlah pengeluaran perbulan : a. < Rp.100.000,00 

(Pilihlah salah satu jumlah : b. Rp.100.000,00 – 300.000,00 

Uang pengeluara yang kamu : c. Rp.300.000,00 – 500.000,00 

Keluarkan perbulan) : d. > Rp.500.000,00 

 : e. Lainnya (Rp.......................) 

 

 

D. PETUNJUK PENGISIAN 

5. Skala ini terdiri dari 57 butir pernyataan (item) untuk mengungkap 

perilaku konsumtif. Bacalah dan pahami baik-baik setiap pernyataan 

dalam skala kemudian jawablah secara jujur dengan memberi tanda 

centang () pada alternatif jawaban yang paling sesuai dengan keadaaan 

diri anda yang sebenarnya. Dalam skala ini, setiap pernyataan terdiri dari 4 

alternatif jawaban. Yaitu : 

SL : Selalu anda lakukan 

SR : Sering anda lakukan 

JR : Jarang anda lakukan 

TP : Tidak Pernah anda lakukan 



6. Tidak ada jawaban BENAR atau SALAH, BAIK atau BURUK. Semua 

jawaban adalah BENAR. 

7. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi nama baik anda dan 

akan dijaga kerahasiaannya, karena skala ini digunakan hanya untuk 

kepentingan ilmiah. 

8. Bila sudah selesai, periksa kembali untuk memasitikan anda telah 

menjawab semua pernyataan. 

 

Catatan: 

Hasil angket ini dijamin kerahasiaannya. Angket ini tidak berhubungan 

dengan nilai akademik kamu, sehingga tidak perlu takut atau cemas untuk 

menjawabnya secara jujur. 

 

No. PERNYATAAN 
JAWABAN 

SL SR JR TP 

1 Ketika melihat suatu barang dan saya tertarik, 

maka saya akan langsung membelinya 

    

2 Saya mempertimbangkan berbagai hal sebelum 

membeli suatu produk 

    

3 Saya akan membeli barang yang kemasannya 

menarik meskipun  tidak saya butuhkan 

    

4 Saya tidak tergoda membeli produk meskipun 

kemasannya menarik 

    

5 Saya mengikuti artis di TV dalam membeli suatu 

produk 

    

6 Saya sulit tergiur untuk membeli suatu produk 

meskipun dipromosikan oleh artis idola saya 

    

7 Apapun produk yang dapat memperindah 

penampilan fisik, akan saya beli 

    

8 Saya membeli pakaian yang harganya mahal agar 

dipandang menarik oleh orang lain 

    

9 Saya mengincar produk obral atau diskon     

10 Saya berganti-ganti merk dalam menggunakan 

suatu produk 

    

11 Saya tidak tergoda mencoba produk baru selama 

produk lama belum habis 

    

12 Saya menggunakan pakaian dan aksesoris 

berlebihan ketika pergi ke sekolah 

 

    



13 Saya berusaha menyesuaikan pakaian yang akan 

saya kenakan sebelum bepergian 

    

14 Meskipun malam hari, saya menggunakan sun 

block 

    

15 Saya menggunakan suatu produk ketika produk 

tersebut benar-benar diperlukan 

    

16 Saya menggunakan sabun badan untuk facial foam 

(sabun wajah)  

    

17 Dalam menggunakan suatu produk, saya 

sesuaikan dengan fungsi utama barang tersebut 

    

18 Saya bersosial-media berjam-jam setiap hari      

19 Saya memanfaatkan handphone seperlunya saja     

20 Saya menyukai benda-benda mahal karena benda 

mahal pasti lebih bagus 

    

21 Saya membeli HP keluaran terbaru meskipun HP 

yang saya miliki relatif masih baru 

    

22 Saya tidak membeli HP keluaran terbaru 

walaupun HP saya sudah ketinggalan zaman 

    

23 Saya tidak memikirkan jumlah uang yang harus 

saya keluarkan untuk membeli barang-barang 

yang saya sukai 

    

24 Saya mempertimbangkan harga terlebih dahulu 

sebelum memutuskan membeli sesuatu 

    

25 saya segera membeli aksesoris perhiasan tanpa 

melihat kualitas dari barang tersebut 

    

26 Apa yang saya inginkan harus segera terpenuhi     

27 Ketika saya melihat sepatu dengan model terbaru, 

saya segera membelinya, walaupun saya sudah 

memiliki banyak sepatu 

    

28 Setiap di undang ke pesta, saya membeli baju baru     

29 Saya tetap memakai baju saya yang lama meski 

modelnya sudah ketinggalan zaman 

    

30 Saya menggunakan berbagai merk parfum      

31 Saya membeli tas sebanyak warna baju yang saya 

punya  

    

32 Saya hanya membeli satu atau dua tas untuk 

dipakai  

    

33 saya menggunakan full makeup (riasan penuh) 

ketika pergi ke sekolah  

    

 

Terimakasih atas partisipasinya 

 



Lampiran VI. Hasil Skor Penelitian

 











 

 

 

 

 

 

 

 











 



Lampiran VII. Rata-Rata Indikator Skala 

Rata-Rata Indikator Konsep Diri (Self Concept)  

 

Statistics 

 

Konsep 

Fisik 

Konsep Diri 

Pribadi 

Konsep Diri 

Sosial 

N Valid 132 132 132 

Missing 0 0 0 

Mean 38,67 45,67 23,58 

Median 39,00 46,00 23,00 

Mode 40 45
a
 24 

Std. Deviation 4,444 4,446 3,594 

Variance 19,751 19,766 12,917 

Range 25 20 17 

Minimum 27 35 15 

Maximum 52 55 32 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

Rata-Rata Indikator Perilaku Konsumtif 

 

Statistics 

 Membeli Menggunakan Memanfaatkan 

N Valid 132 132 132 

Missing 0 0 0 

Mean 38,49 17,62 4,64 

Median 37,00 17,00 5,00 

Mode 35 17 5 

Std. Deviation 6,962 3,083 1,453 

Variance 48,466 9,504 2,111 

Range 37 15 6 

Minimum 25 10 2 

Maximum 62 25 8 

 

 

 

 

 

 



Lampiran VIII. Skor Rata-Rata 



 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



Lampiran IX. Foto-Foto 

Foto Waktu Pengisian Angket 
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