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ABSTRAK 

Pola konsumsi merupakan jumlah persentase dari distribusi pendapatan terhadap masing-

masing pengeluaran pangan, sandang, jasa-jasa serta rekreasi dan hiburan. Remaja mengalami 

proses pembentukan pada perilakunya, para remaja mencari identitas diri dan berusaha untuk 

mencapai pola diri yang ideal, uang saku atau uang jajan adalah uang yang diperuntukan 

memenuhi kebutuhan tersier saat anak bersekolah. Permasalahan uang saku para siswa SMA 

Negeri 6 Kota Jambi yang sering mengemukan saat ini adalah para remaja cenderung 

menghabiskan setiap uang saku yang diberikan. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap pola 

konsumsi siswa SMA Negeri 6 Kota Jambi. (2) untuk mengetahui pengaruh uang saku terhadap 

pola konsumsi siswa SMA Negeri 6 Kota Jambi. (3) untuk mengetahui pengaruh gaya hidup dan 

uang saku terhadap pola konsumsi siswa SMA Negeri 6 Kota Jambi. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan 

metode survey.Objek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 6 Kota 

Jambi.Populasi berjumlah 264 siswa dan 66 siswa dijadikan sampel. Instrument yang digunakan 

dalam pengambilan data berupa angket yang terdiri dari 10 item angket gaya hidup, 12 item 

angket uang saku, dan 20 item angket pola konsumsi. 

Dari analisis data menjelaskan bahwa; (1) terdapat pengaruh signifikan gaya hidup terhadap 

pola konsumsi siswa SMA Negeri 6 Kota Jambi. Ini ditunjukan dengan thitung 7,781>ttabel1,663 

pada signifikasi 0,000. (2) terdapat pengaruh signifikan uang saku terhadap pola konsumsi siswa 

SMA Negeri 6 Kota Jambi. Ini ditunjukan dengan thitung 2,391>ttabel1,663 pada signifikasi 0,052. 

(3) terdapat pengaruh signifikan gaya hidup dan uang saku terhadap pola konsumsi siswa SMA 

Negeri 6 Kota Jambi. Ini ditunjukan dengan thitung 7,781>ttabel 3,15pada signifikasi 0,000. 

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh gaya hidup dan 

uang saku terhadap pola konsumsi siswa di SMA Negeri 6 Kota Jambi. Dengan demikian dapat 

disarankan masyarakat agar lebih memperhatikan perilaku dalam melakukan kegiatan konsumsi 

terutama bagi masyarakat muslim yang mempunyai syariat dari sang pencipta wajib untuk 

dipenuhi. 
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