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IDENTITAS DIRI 

Isilah data-data berikut ini sesuai dengan keadaan diri 

1. Nama!inisial 

2. Usia 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA 

Berikut ini saya sajikan beberapa pernyataan. Anda dirninta untuk rnernberikan 

pendapatnya terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalarn skala tersebut 

dengan 

cara rnernilih 1 dari 4 pilihan jawaban. 

SS : Bila rnerasa SANGAT SESUAI dengan pernyataan yag diajukan 

S : Bila rnerasa SESUAI dengan pernyataan yang diajukan 

TS : Bila rnerasa TIDAK SESUA� dengan pernyataan yang diajukan 

STS : Bila rnerasa SANGAT TIDAK SESUAI dengan pernyataan yang diajukan 

CONTOH: 

Sepulang dari karnpus, biasanya saya terus bermain dengan ternan-ternan 

ss s'l/ TS STS 

Tanda checklis ('I/) rnenunjukkan SESUAI dengan pernyataan yang diajukan 
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NO Pemyataan ss s TS STS 

1 Saya rnerniliki penarnpilan yang rnenarik 

2 
Setiap rnengerjakan sesuatu hal, saya sering rnerasa 
tidak rnarnpu. 

3 
Saya berusaha untuk belajar dengan tekun ag�r 
rnenjadi siswa yang berprestasi 

4 Saya rnerasa kehidupan saya tidak ada gunanya. 
5 Saya rnerasa sernua orang rnenyayangi saya 
6 Saya rnerasa rnerniliki banyak kekurangan 

7 
Apabila ada tugas sekolah, saya berusaha sendiri 
rnengerjakannya 

8 Saya selalu. merasa kekurangan 

9 
Tugas-tugas pelajaran yang saya kerjakan 
kebanyakan hasilnya rnernuaskan 

10 Saya sering berperilaku tidak rnenyenangkan 

1 1  
Saya rnerasa sangat dibutuhkan oleh ternan -ternan 
say a 

1 2  
PenarnpHan saya buruk dibandihgkan ternan-ternan 
say a 

13 Saya selalu ceria walau dalam menghadapi rnasalah 

1 4  
Saya selalu rnencontek pekerjaan ternan jika tidak 
rnampu rnengerjakannya. 

15 Saya selalu rnarnpu rnernenuhi keperluan saya 

16 
Saya malu apabila harus berbicara di depan banyak 
orang. 

17 Saya rnemiliki wajah yang cantik 
18 Saya selalu rnerasa gundah guiana. 

19 Saya tidak rnerasa ada rnasalah dengan kehidupan 
sosial saya 

20 
Saya takut untuk rnenghadapi resiko hidup dirnasa 
yang akan datang. 

21 Saya rnerniTiki bentuk tubuh yang bagus 
22 Saya kurang disenangi karena etika saya burtik 

23 
Apabila saya sungguh-sungguh, saya yakin dapat 
rneraih cita-cita saya 

24 
Saya yakin rnasa depan saya akan lebih baik dari saat 
ini. 

25 
Saya rnernandang bahwa masa depan itu adalah 
sesuatu yang buruk. 
Saya memiliki banyak kemampuan sehingga saya .1-

26 
disenangi oleh ternan-ternan saya 
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27 Menurut saya uang adalah segal-anya. 
28 Saya sangat rnenyenangi kehidupan saya saat ini 

29 
Saya rnerniliki bentuk tubuh yang kurang bagus 
dibandingkan dengan ternan-ternan saya 

30 Saya bersyukur dengan apa yang saya miliki 
31 Saya kurang disayangi oleh ternan-ternan saya 

32 
Saya rnerasa sangat bersyukur dengan kondisi saya 
saat ini. 

33 
Wajah saya kurang cantik dibandingkan ternan-ternan 
say a 

34 
Saya selalu rnenjadi pusat perhatian ternan -ternan 
say a 

35 
Dalarn kehidupan sosial saya sering dipandang 
sebelahrnataldisepelekan 

36 
Sikap saya yang baik mernbuat saya disukai ternan-
ternan 

37 Ternan- ternan saya selalu rnengacuhkan saya. 

38 
Saya rnerasa cukup dengan kondisi ekonorni saya saa 
ini. 

39 
Saya enggan rnengutarakan pendapat pada ternan 
karena takut salah 

40 
Kejujuran rnerupakan hal yang paling penting buat 
saya .. 

41 Saya selalu diacuhkan oleh ternan 

42 
Saya adalah orang yang rnudah putus asa dalarn 
rnenyelesaikan tugas 
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IDENTITAS DIRI 

Isilah data-data berikut ini sesuai dengan keadaan diri 

1 .  Nama/inisial 

2.  Usia 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA 

Berikut ini saya sajikan beberapa pemyataan. Anda diminta untuk memberikan 

pendapatnya terhadap pemyataan-pemyataan yang terdapat dalam skala tersebut 

dengan 

cara memilih 1 dari 4 pilihan jawaban. 

SL : Bila merasa SELALU dengan pemyataan yang diajukan 

SR : Bila merasa SERING dengan pemyataan yang diajukan 

K : Bila merasa �DANG-KADANG dengan pemyataan yang diajukan 

TP : Bila merasa TIDAK PERNAH dengan pemyataan yang diajukan 

CONTOH: 

Saya berbelanja produk-produk baru yang sedang tren 

SL SR K� TP 

Tanda checklist (�) menunjukkan KADANG-KADANG dengan pemyataan 

yang diajukan 
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NO Pemyataan SL SR K TP 

l 
Saya senang membeli produk yang diiklankan oleh 
idola saya 

2 
P"ercaya diri saya semakin tinggi ketika memakai 
pakaian mahal 

3 Adanya penawaran bonus tidak membuat saya 
membeli barang tersebut 

4 
Begitu melihat postingan gambar di media sosial 
yang menarik saya langsung membeli barang tersebu 

5 
Program potongan harga membuat saya membeli 
suatu produk 

6 Dalam membeli pakaian saya tidak terpengaruh oleh 
model iklannya 

7 
Wama pakaian menjadi daya tarik saya untuk 
langsung membelinya 

8 
Saya membeli barang yang kualitasnya bagus 
walaupun tidak menarik 

9 
Saya membeli sepatu yang sama dengan merek yang 
berbeda 

1 0  Saya membeli pakaian untuk menaikan gengsi 

1 1  
Saya tidak percaya dengan janji-janji hadiah yang 
ditawarkan bila membeli suatu barang 

1 2  
Saya senang membeli produk-produk yang bermerk 
untuk menandakan saya dari kalangan atas 

13 
Saya membeli pakaian agar terlihat seperti artis yang 
saya sukai 
Adanya penawaran ongkos kirim gratis dari online 

1 4  shop membuat saya tertarik untuk langsung membel· 
barang yang ditawarkan 

1 5  
Barang apapun yang memiliki kemasan yang menarH 
membuat saya langsung membelinya 

1 6  
Begitu ada penawaran hadiah yang menarik saya 
langsung membeli baramg tersebut 

17 
Saya tidak ingin orang menilai saya sebagai golongar 
yang tidak mampu 

18 
Saya membeli pakaian yang mahal untuk 
menimbulkan rasa percaya diri 

1 9  
Saya hanya membeli barang yang sesuai dengan 
kebutuhan saya 

20 
Adanya tambahan bonus membuat saya membeli J· 

barang dalamjumlah banyak 
21 Saya tidak suka menumpuk pakaian apalagi dengan 
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model yang sama 

22 
Saya membeli pakaian untuk menjaga penampilan 
say a 

23 
Saya tebih mementingkan manfaat dari pada kemasar 
yang menarik 

24 . Bagi saya untuk terlihat menarik dimata orang lain 
tidak harus berpakaian mewah 

25 Saya suka membeli aksesoris sejenis untuk dikoleksi 

26 
Saya senang membeli aksesoris dengan harga yang 
mahal 
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Nomor : <J4!9 /B.III.l.f/2013 . 
· Hal : Iz:in Pengambilan Data: . 

Kepada Yth. 
Dekan Fakultas Psikologi 
l.)niversitas Medc.m Area 
di"' M e  da n 

Dengan hormat, 

i 
; ! 

: ' 

Medan, 5 September 2013 

SesuCli qengan surat Wakil Dekan FakL,Jitas Psikqlogi UMA .nomor: 1360/FO 
/PP/2013 tanggal 4 September 2Q13 perihal permohonan izin Perigambilan Data 
di Universitas Medan Area oleh mahasiswa Fakultas Psikologi sebagal berikut: 

Nama 
No. Pokok Mahasiswa 
Program Studi 
Fakultas 

: Afwan Azmi 
: 09 860 0017 
: Ilmu Psikologi 
: Psikologi 

Pad(;l prinsipnya disejutui yang .bersangkutan untl,lk: melaksanakan pengambilan 
data gun a penyusunan skripsi yang betjudul " Hubungan Antara Konsep Diri · · 

Dengan Pe.rilaku Konsumtif Dalam Membeli Barang melalui Online Shop 
· Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UMA ". 

Oemikian katni sampaikan. Atas kerja s�ma yang baik diucapkanterima kasih. 

Tembusan � 

1. Mahasiswa Ybs V 
2. Pertinggal 

i I 

I 
:I 

Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi 
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j . 

SURAT KETERANGAN 
Nomor. ::24��.III.Laiiot� 

�ektor Universitas Medan Area qengan ini menerangkan bahwa : 

Afwan A�mi 
09 860 0017 

�am a 
·fPM 
'uqul Hubungan Antara Konsep Diri Dengan P�ri!aku Konsumtif 

Dalam membeli Barang Melaluli Online Shop Pada M3hasiswa 
Fakultas Psikologi VMA . 

. enar telah. selesai melaksanakan Pengamb\lan data di Universitas Medan Area dcngan jlidul 
Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Perilaku t<onsumtif OaCam 

nembeli Barang Melaluli Online Shop Pada Matlasiswa F�kultas Psiko�ogi 
IMA ". 

' 

lemikiari surat ini diterbitkan untuk dapat digunakan seperlunya. 

embusan: 
.. Wa.kilDek(lJl Bid.Akademik Fak.Psikologi 
. M.�iswayah'g.l:ler�;angkutan 0 
. Arsip 

Ir. Hj. Siti .Mardiana, Msi 
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