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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil olah data serta pendeskripsian dan analisis yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh secara 

bersama-sama antara literasi ekonomi dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif 

pada siswa kelas X IPS di SMA Negeri 44 Jakarta. Berdasarkan hasil hipotesis, 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara literasi ekonomi dan perilaku 

konsumtif. Semakin tinggi tingkat literasi ekonomi maka perilaku konsumtif 

akan semakin menurun. Begitu pun sebaliknya, semakin rendah tingkat literasi 

ekonomi maka perilaku konsumtif akan semakin meningkat. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara gaya hidup dan perilaku 

konsumtif. Semakin tinggi tingkat gaya hidup maka perilaku konsumtif akan 

semakin meningkat. Begitu pun sebaliknya, semakin rendah tingkat gaya hidup 

maka perilaku konsumtif akan semakin menurun. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara literasi ekonomi dan gaya 

hidup terhadap perilaku konsumtif. Apabila literasi ekonomi menurun dan gaya 

hidup meningkat maka perilaku konsumtif akan meningkat. Begitu pun 

sebaliknya, semakin tinggi tingkat literasi ekonomi dan semakin rendah tingkat 

gaya hidup, maka perilaku konsumtif akan rendah.  
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian literasi ekonomi dan gaya hidup terhadap 

perilaku konsumtif pada siswa kelas X IPS di SMA Negeri 44 Jakarta, maka dapat 

dikatakan apabila semakin tinggi literasi ekonomi dan semakin rendah gaya hidup 

maka akan semakin rendah tingkat perilaku konsumtif. Maka dari itu, peran sekolah 

sangat penting dalam rangka meningkatkan literasi ekonomi siswa dan juga 

mengajarkan siswa untuk hidup dalam kesederhanaan, sehingga akan berimplikasi 

pada menurunnya tendensi untuk berperilaku konsumtif.  

Perilaku konsumtif pada siswa kelas X IPS di SMA Negeri 44 Jakarta tidak 

hanya dipengaruhi oleh literasi ekonomi dan gaya hidup, namun ada faktor lain 

yang memberikan sumbangan pengaruh yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Meskipun demikian, penelitian ini telah membuktikan secara empiris bahwa literasi 

ekonomi dan gaya hidup merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumtif. 

Dari pengolahan data yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, hal yang 

perlu diperhatikan agar perilaku konsumtif dapat menurun yaitu melakukan edukasi 

kepada siswa mengenai literasi ekonomi serta menunjukan bahwa gaya hidup 

sederhana merupakan hal yang baik. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dipaparkan di atas, maka 

peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat 

dikemudian hari. Adapun saran tersebut adalah :  
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1. Bagi pihak sekolah, diharapkan agar meningkatkan pembelajaran ekonomi 

bukan hanya sekadar berbasis materi pembelajaran, namun juga melakukan 

praktik atau memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari agar siswa dapat 

mengimplementasikan ilmu yang mereka dapatkan selama proses 

pembelajaran sehingga dapat berperilaku bijak dalam berkonsumsi.  

2. Bagi pihak sekolah bersama dengan orang tua, untuk dapat memberikan 

pemahaman tentang gaya hidup sederhana seperti halnya minimalisme serta 

mengaplikasikan hal tersebut dalam keseharian. Hal ini penting karena gaya 

hidup dapat berimplikasi pada perilaku konsumtif. 

3. Bagi para peneliti yang ingin meneliti mengenai perilaku konsumtif, 

diharapkan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas mengenai 

literasi ekonomi dengan mengukur literasi ekonomi secara keseluruhan dan 

meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku konsumtif agar 

penelitian selanjutnya lebih bermanfaat dan menambah luas khazanah ilmu 

pengetahuan. 


