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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur  

 Uji validitas dan reliabilitas pada skala VALS dilakukan 

dengan menggunakan bantuan SPSS untuk Windows terhadap empat 

segmen gaya hidup dengan koefisien validitas 0,30 dan kemudian 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 3 

Item Gugur dan Item Valid Skala Segmentasi Gaya Hidup VALS 

(Value and Life Style) 

`Keterangan  : nomor dengan tanda (*) = Item yang tidak valid 

 

 

            

Segmentasi  Gaya Hidup Nomor Item Jumlah 

Thinkers 
1,2*,3,4,5,6*,7,8*,9*,

10,11,12, 13*,14,15 

10 

Archievers 
1,2,3*,4*,5*,6,7,8*,9,

10*,11,12, 13,14,15 

10 

Experiencers 
1,2,3*,4,5*,6*,7*,8,9,

10,11,12,13, 14,15* 

10 

Survivor 
1,2,3,4,5*,6,7,8,9,10*,

11,12*,13,14*,15* 

10 
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Tabel 4 

Daftar Item Valid 

 

 

 

 

 

 

 

B. Hasil Analisis Deskriptif 

1. Analisis Deskriptif secara Umum  

Bagan 1 

Hasil Analisis Gaya Hidup Secara Umum 

 

Angka Tebal = Hasil Nilai Rerata   Angka Miring = Hasil Nilai Presentase  

3,46; 26,65% 

3,09; 23,80% 3,66; 28,13% 

2,78; 21,42% 

Thinkers

Achievers

Experiencers

Survivor

Segmentasi Gaya 

Hidup 

Nomor Item Valid 

Thinkers 
1,3,4,5,7, 10,11,12,14,15 

Archievers 
1,2,6,7,9,11,12,13,14,15 

Experiencers 
1,2,4, 8,9,10,11,12,13, 14 

Survivor 
1,2,3,4, 6,7,8,9, 11, 13 
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 Gaya hidup secara umum dapat terlihat pada diagram diatas. 

Berdasarkan jumlah responden sebanyak 100 orang diperoleh hasil 

bahwa sebesar 28.1 % cenderung memiliki segmen gaya hidup 

experiencers dengan rerata 3.66. Kemudian 26.65 % cenderung 

berada pada segmen gaya hidup thinkers dengan nilai rerata 3.46. 

Sementara yang berada pada segmen achievers sebesar 23.80 % 

rerata 3.09 dan pada segmen survivor sebesar 21.42 % dengan 

rerata 2.78.  

 Berikut ini berdasarkan 4 segmen gaya hidup VALS pada 

remaja di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel dan bagan 

berikut : 

 Tabel 5 

 Hasil Nilai Rerata 4 Semen Gaya Hidup 

  Vals (Value and Life Style) 

Segmen Gaya Hidup Nilai Rerata 

Thinkers 3.46 

Achievers 3.09 

Experiencers 3.66 

Survivor 2.78 
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Bagan 2 

Presentase Gaya Hidup Remaja dalam 4 Segmentasi Gaya Hidup 

Vals 

 (Value and Life Style) 

 

2. Analisis Deskriptif berdasarkan Data  Demografi 

 Setelah dilakukan analisis data didapat gaya hidup remaja 

berdasarkan segmen gaya hidup VALS dan secara demografi 

sebagai berikut : 

a. Segmen Gaya Hidup berdasarkan Jenis Kelamin  

 Tabel 6 

    Hasil Rerata Gaya Hidup berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Angka yang dicetak tebal merupakan hasil nilai rerata 

 

 

27% 

24% 28% 

21% 
Thinkers

Achievers

Experiencers

Survivor

 

Gaya Hidup 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

Thinkers 3,47 3,46 

Achievers 3,07 3,10 

Experiencers 3,53 3,69 

Survivor 2,78 2,78 
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Diagram 1 

Hasil Rerata Gaya Hidup berdasarkan Jenis Kelamin 

 

  

 Dapat dilihat dari tabel dan bagan diatas, pada remaja berjenis 

kelamin laki-laki segmen gaya hidup thinkers memiliki rerata 3.47 

sedangkan pada remaja perempuan memiliki rerata 3.46. Artinya 

segmen thinkers lebih dominan dimiliki oleh remaja dengan jenis 

kelamin laki-laki. 

 Segmen gaya hidup achievers memiliki rerata 3.07 pada remaja 

berjenis kelamin laki-laki. Sementara pada remaja perempuan 

memiliki rerata 3.10. Gaya hidup achievers lebih banyak dimiliki 

oleh remaja perempuan. 

 Kemudian segmen gaya hidup experiencers pada remaja laki-

laki memiliki rerata 3.53 dan pada remaja perempuan memiliki 

rerata 3.69. Remaja perempuan paling banyak memiliki gaya hidup 

experiencers 

 Segmen gaya hidup survivor memilik rerata 2.78 pada remaja 

laki- laki dan perempuan. Pada perempuan dan laki – laki 
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didominasi segmen gaya hidup experiencers karena memiliki nilai 

rerata tertinggi. 

b. Segmen Gaya Hidup berdasarkan Jenis Pendidikan  

 

Tabel 7 

Hasil Rerata Gaya Hidup Berdasarkan Jenis Pendidikan 

 

 

  

 

 

Keterangan : Angka yang dicetak tebal merupakan hasil nilai rerata 

 

Diagram 2 

Hasil Rerata Gaya Hidup Berdasarkan Jenis Pendidikan 
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Gaya Hidup 

Pendidikan 

SMA SMK 

Thinkers 3,48 3,40 

Achievers 3,08 3,13 

Experiencers 3,69 3,52 

Survivor 2,78 2,79 
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 Segmen gaya hidup thinkers pada remaja yang berpendidikan 

SMA memiliki rerata 3.51 dan pada remaja yang berpendidikan 

SMK memiliki rerata 3.41. Artinya gaya hidup thinkers paling 

banyak dimiliki oleh remaja dengan pendidikan SMA. 

 Kemudian segmen gaya hidup achievers pada remaja 

berpendidikan SMA memiliki rerata 3.08 sedangkan pada remaja 

berpendidikan SMK memiliki rerata 3.13. Artinya gaya hidup 

achievers lebih banyak dimiliki oleh remaja dnegan pendidikan 

SMK 

 Selanjutnya, segmen gaya hidup experiencers pada remaja 

bertingkat pendidikan SMA memiliki rerata 3.72 dan pada remaja 

bertingkat pendidikan SMK memiliki rerata 3.55. Gaya hidup 

experiencers lebih didominasi siswa dengan pendidikan SMA. 

  Sementara segmen gaya hidup survivor pada remaja 

berpendidikan SMA memiliki nilai rerata 2.78 dan remaja 

berpendidikan SMK nilai  reratanya 2.79 berbeda sedikit. Sehingga 

dominasi gaya hidup survivor pada remaja pendidikan SMA dan 

SMK sama. 

 Keseluruhan nilai rerata yang didapat gaya hidup yang paling 

dominan yaitu segmen gaya hidup experiencers pada remaja 

dengan pendidikan SMA dan SMK. 
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c. Segmen gaya hidup berdasarkan Pekerjaan Orang Tua 

 

Tabel 8 

Hasil Rerata Segmen Gaya Hidup Berdasarkan 

Jenis Pekerjaan Orang Tua 

 

 

 

 

 

Keterangan : Angka yang dicetak tebal merupakan hasil nilai rerata  

Diagram 3 

Hasil Rerata Segmen Gaya Hidup Berdasarkan 

Jenis Pekerjaan Orang Tua 

 

 

  Tabel dan bagan di atas menunjukkan segmen gaya hidup 

thinkers pada remaja yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai 
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Gaya Hidup 

Pekerjaan 

Negeri Swasta Wirausaha 

Thinkers 3,53 3,44 3,45 

Achievers 3,24 3,12 2,93 

Experiencers 3,79 3,66 3,54 

Survivor 2,75 2,85 2,70 
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negeri memiliki rerata 3.53, yang orang tuanya bekerja sebagai 

pegawai swasta memiliki rerata 3.44 dan yang orang tuanya 

berwirausaha memiliki rerata 3.45. Dominasi gaya hidup thinkers 

ada pada remaja yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai 

negeri. 

  Kemudian segmen gaya hidup achievers pada remaja yang 

orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri memiliki rerata 3.24, 

sementara yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai swasta 

memiliki rerata 3.12 dan yang memiliki usaha sendiri memiliki 

rerata 2.93. Artinya segmen gaya hidup achievers paling banyak 

dimiliki oleh remaja yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai 

negeri. 

  Segmen gaya hidup experiencers pada remaja yang status 

orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri memiliki rerata 3.8, 

sedangkan yang  pekerjaannya sebagai pegawai swasta memiliki 

rerata 3.66 dan yang orang tuanya berwirausaha sendiri memiliki 

rerata 3.54. Artinya segmen gaya hidup experiencers lebih banyak 

dimiliki oleh remaja yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai 

negeri. 

  Segmen gaya hidup survivor pada ramaja yang orang tuanya 

memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri memiliki rerata 2.75, 

yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai swasta memiliki rerata 

2.85 dan yang orang tuanya memiliki usaha sendiri memilik rerata 

2.7. Gaya hidup survivor lebih banyak dimiliki oleh remaja yang 

orang tuanya bekerja sebagai karyawan swasta. 

  Remaja dalam rentang usia remaja akhir memang masih 

bergantung kepada orang tuanya. Sebagian besar, mereka masih 

membutuhkan bantuan orang tua dalam biaya pendidikan serta 

kehidupan sehari-hari. Gaya hidup experiencers tetap 
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mendominasi, nilai rerata tertinggi pada remaja dengan orang tua 

yang bekerja sebagai pegawai negeri.Kondisi ekonomi  pegawai 

negeri memang tergolong lebih baik daripada mereka yang 

memiliki perkerjaan sebagai pegawai swasta atau wirausaha. Maka 

dari itu kebutuhan dan keinginan remaja yang mempunyai orang 

tua pegawai negeri lebih terjamin sehingga mereka dapat 

mengikuti perkembangan tren masa kini dan berada pada segmen 

gaya hidup experiencers. 

d. Segmen Gaya Hidup berdasarkan Kelas Smartphone 

Tabel 9 

Hasil Rerata Segmen Gaya Hidup  

Berdasarkan Kelas Smartphone  

 

R

e

r

a

t

a 

 

Keterangan : Angka yang dicetak tebal merupakan hasil nilai rerata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya Hidup 

Smartphone 

Standard 

(harga ≤ 1 juta) 

Menengah 

(1 juta – 2,5  juta) 

Atas 

( ≥ 2,5 juta ) 

Thinkers 3,42 3,50 3,50 

Achievers 2,31 3,14 3,22 

Experiencers 3,07 3,73 3,77 

Survivor 2,41 2,75 2,97 
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Diagram 4 

Hasil Rerata Segmen Gaya Hidup Berdasarkan 

Kelas Smartphone 

 

 

  Segmen gaya hidup thinkers pada remaja yang menggunakan 

smartphone golongan standar mempunyai nilai rerata 3.42, yang 

menggunakan smartphone golongan menengah mmpunyai rerata 

3.5 dan remaja dengan smartphone golongan atas dengan harga 

yang mahal memiliki nilai rerata 3.5. Artinya gaya hidup thinkers 

lebih banyak dimiliki oleh remaja yang memiliki smartphone 

dalam golongan menengah dan atas 

  Selanjutnya segmen gaya hidup achievers pada remaja 

pengguna smartphone dengan golongan standar memiliki nilai 

rerata 2.31, pengguna smartphone menengah nilai reratanya 3.14 

dan pada pengguna smartphone golongan atas memiliki nilai rerata 

3.22. Gaya hidup achievers didominasi oleh remaja yang 

mempunyai smartphone golongan atas  

  Segmen gaya hidup yang ketiga yaitu experiencers, pada 

segmen ini remaja yang memiliki smartphone golongan standar 

memiliki rerata 3.07, pada remaja yang memiliki smartphone 
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golongan menengah nilai reratanya 3.73 dan remaja yang 

mempunyai smartphone mahal nilai reratanya 3.77. Artinya gaya 

hidup experiencers didominasi oleh remaja yang menggunakan 

smartphone dalam golongan atas. 

  Sementara yang terakhir segmen gaya hidup survivor pada 

remaja yang menggunakan smartphone golongan standar 

mempunyai nilai rerata 2.41, remaja yang menggunakan 

smartphone menengah mempunyai nilai rerata 2.75 dan yang 

menggunakan smartphone golongan atas memiliki rerata 2.97. 

Gaya hidup yang paling dominan yaitu gaya hidup experiencers 

karena mempunyai nilai rerata paling tinggi. 

e. Segmen Gaya Hidup berdasarkan Usia 

 

Tabel 10 

  Hasil Rerata Segmen Gaya Hidup berdasarkan Usia 

    

 

 

 

 

 

      Keterangan : Angka yang  dicetak tebal merupakan hasil nilai rerata 

 

 

 

 

Gaya Hidup 

Usia 

17 tahun 18 tahun 19 tahun 20 tahun 

Thinkers 3,14 3,56 3,76 3,40 

Achievers 2,60 3,16 3,48 3,06 

Experiencers 3,17 3,83 3,78 3,63 

Survivor 2,39 2,98 2,82 2,74 
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Diagram 5 

Hasil Rerata Gaya Hidup Berdasarkan Usia 

 

 

 

 Pada tabel dan bagan di atas segmen gaya hidup thinkers pada 

remaja berusia 17 tahun memiliki nilai rerata 3.14, pada remaja 

berusia 18 tahun memiliki rerata 3.56, remaja berusia 19 tahun 

memiliki rerata 3.76 dan pada remaja berusia 20 tahun memiliki 

rerata 3.40. Artinya gaya hidup thinker paling banyak dimiliki oleh 

remaja dengan usia 19 tahun. 

 Selanjutnya pada gaya hidup achievers pada remaja berusia 

17 tahun memiliki nilai rerata 2.6, usia 18 tahun mempunyai rerata 

3.16, remaja usia 19 tahun memiliki nilai rerata 3.48 dan pada 

remaja berusia 20 tahun nilai reratanya 3.06. Gaya hidup achievers 

paling banyak dimilik oleh remaja dengan usia rata-rata 19 tahun. 

 Segmen gaya hidup experiencers pada remaja yang berusia 17 

tahun memiliki nilai rerata 3.17, pada usia 18 tahun memiliki rerata 

3.83, sedangkan pada remaja berusia 19 tahun nilai rerata 

mencapai 3.78 dan pada remaja 20 tahun nilai rerata mencapai 3.63 
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saja. Artinya gaya hidup experiencers paling banyak dimiliki oleh 

remaja yang mempunyai usia 18 tahun. 

 Berikutnya segmen yang terakhir yaitu survivor pada remaja 

usia 17 tahun memiliki nilai rerata hanya 2.39, remaja berusia 18 

tahun memiliki nilai rerata sekitar 2.98, sedangkan remaja berusia 

19 tahun memiliki nilai rerata 2.82 dan usia 20 tahun memiliki nilai 

rerata 2.74. Segmen survivor terlihat nilai reratanya paling rendah 

diantara segmen yang lain. 

C. Pembahasan 

1. Pembahasan Secara Umum 

 Pada penelitian ini, peneliti mengambil subyek remaja akhir 

yang berusia 17-20 tahun. Gaya hidup yang menjadi fokus utama 

peneliti. Selayaknya remaja di usia remaja akhir memang sedang 

dalam proses mencari jati diri. Kebanyakan mereka mempunyai 

gaya hidup yang bermacam – macam. Tugas utama seorang remaja 

yang utama belajar untuk merangkai cita-cita mereka. Setiap 

remaja mempunyai cita-citanya sendiri.  

 Peneliti mencoba mendiskripsikan gaya hidup remaja di Kota 

Semarang. Mengacu pada teori gaya hidup VALS 2 yang 

kemudian di sesuaikan dengan gaya hidup remaja Indonesia dan 

hasilnya diambil 4 segmen dari 8 segmen teori gaya hidup VALS 

2.  Setelah dilakukan studi deskriptif dengan adanya pelaksanaan 

penelitian dan olah data,  diperoleh hasil penggambaran segmen 

gaya hidup experiencers memiliki nilai rerata yang paling tinggi 

diantara 3 segmen lainnya. Terutama pada remaja perempuan nilai 

reratanya sangat tinggi, menunjukkan bahwa remaja perempuan 

lebih tertarik pada perubahan tren dan sangat mudah dalam 

membelanjakan uangnya. Keseluruhannya segmen experiencers 

mendominasi karena di era sekarang ini remaja tertarik dengan 
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perubahan hal baru. Terutama mereka yang berasal dari latar 

belakang ekonomi yang cukup untuk  dapat memenuhi gaya hidup 

mereka.  

 Remaja yang dapat digolongkan memiliki gaya hidup 

experiencers yaitu mereka yang usianya muda dalam segmen 

kelompok gaya hidup, mempunyai banyak energi yang dituangkan 

dalam kegiatan fisik dan aktifitas sosial, menghabiskan banyak 

uang karena selalu berkeinginan untuk membeli barang baru dan 

kesenangan mereka (Kotler, 1997, h.152). Seseorang yang 

mempunyai gaya hidup experiencers merupakan seseorang yang 

suka megikuti iklan sehingga menyebabkan mereka lebih sering 

menghambur-hamburkan uangnya untuk mengikuti tren saat ini 

serta mereka mempunyai sikap impulsif dalam memberi produk 

dan cenderung mudah bosan (Mowen & Minor, 2002, hal 219).  

  Melihat  teori di atas serta penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti, remaja yang memiliki usia 18 tahun merupakan 

golongan umur paling muda dalam kelompok usia remaja akhir 

serta memiliki rerata tertinggi pada segmen gaya hidup 

experiencers.Jadi menurut hasil penelitian yang telah peneliti 

lakukan, remaja yang tergolong mempunyai gaya hidup 

experiencers yaitu mereka yang berusia remaja akhir yang baru 

lulus sekolah menengah, mempunyai orang tua dengan latar 

belakang ekonomi yang berkecukupan. Hal ini dapat dikaitkan 

bahwa seseorang yang memiliki gaya hidup experiencers adalah 

seseorang yang memiliki sumber daya melimpah (Mowen dan 

Minor, 2002, hal 290). 

  Hasil penelitian juga lebih dominan pada remaja perempuan 

serta pada remaja yang menempuh pendidikan di SMA. Remaja di 



49 
 

Kota Semarang menurut hasil penelitian, mempunyai gaya hidup 

yang dominan pada gaya hidup experiencers. 

2. Pembahasan secara Demografi 

a. Gaya hidup berdasarkan Jenis Kelamin  

  Berdasarkan jenis kelamin, gaya hidup experiencers lebih 

mendominasi terlihat dari hasil nilai rerata. Tren masa kini dan 

selalu mengikuti perubahan mode sangat melekat pada remaja di 

Kota Semarang, terutama pada remaja perempuan.  

  Remaja perempuan lebih tinggi nilai reratanya pada segmen 

gaya hidup experiencers. Pada laki-laki juga gaya hidup 

experiencers paling tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan 

perempuan, rerata experiencers paling tinggi pada perempuan. 

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan perempuan memang 

lebih banyak misalnya kebutuhan untuk perawatan diri, 

kecantikan, mode fashion yang sedang tren dan keinginan untuk 

terlihat eksis di kalangan lingkungannya. Semua hal itu 

mempengaruhi perilaku perempuan dalam mengelola uangnya 

dan secara tidak sengaja  membentuk pola  gaya hidup mereka.  

b. Gaya Hidup berdasarkan Jenis Pendidikan 

  Remaja dengan lulusan pendidikan tingkat SMA cenderung 

mempunyai orientasi untuk meneruskan ke jenjang perkuliahan 

sedangkan remaja dengan pendidikan SMK mereka lebih 

cenderung siap untuk bersaing di dunia kerja dan lebih mandiri. 

Terlihat nilai rerata lebih di dominasi remaja dengan tingkat 

pendidikan SMA terutama dalam segmen gaya hidup 

experiencers. Remaja berpendidikan SMA lebih antusias dalam 

mengikuti arus perkembangan tren masa kini. Sebaliknya, 

remaja dengan pendidikan SMK memang gaya hidup 
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experiencers terlihat paling tinggi tetapi pada peringkat kedua 

segmen gaya hidup achievers memiliki rerata yang tinggi.  

  Hal itu dapat disebabkan karena remaja dengan pendidikan 

SMK mempunyai motivasi untuk berkarir dan siap untuk 

bekerja. Mereka cenderung fokus pada pekerjaan bahkan ada 

yang mengkesampingkan pendidikan yang lebih lanjut. Orang 

yang berada pada segmen gaya hidup achiever akan selalu 

mempunyai motivasi yang tinggi dalam berkarir dan 

keinginannya tidak mudah berubah-ubah. Berbeda dengan 

remaja lulusan SMA, mereka mempunyai keinginan untuk 

meneruskan ke jenjang perkuliahan sehingga mereka belum 

menyiapkan diri untuk bekerja.  

c. Gaya Hidup berdasarkan Jenis Pekerjaan Orang Tua 

  Rentang usia remaja akhir memang masih bergantung kepada 

orang tuanya. Sebagian besar, mereka masih membutuhkan 

bantuan orang tua dalam biaya pendidikan serta kehidupan 

sehari-hari. Gaya hidup experiencers tetap mendominasi, nilai 

rerata tertinggi pada remaja dengan orang tua yang bekerja 

sebagai pegawai negeri. 

  Kondisi ekonomi  pegawai negeri memang tergolong lebih 

baik daripada mereka yang memiliki perkerjaan sebagai pegawai 

swasta atau wirausaha. Penghasilan pegawai negeri sering 

mengalami kenaikan serta tunjangan – tunjangan yang diterima 

cukup banyak sehingga penghasilan pegawai negeri di Indonesia  

bisa dikatakan lebih dari cukup. Besaran tambahan penghasilan 

pegawai negeri di Kota Semarang tercantum dalam keputusan 

Walikota Semarang No. 840/807/2014. Maka dari itu kebutuhan 

dan keinginan remaja yang mempunyai orang tua pegawai 

negeri lebih terjamin sehingga mereka dapat mengikuti 
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perkembangan tren masa kini. Nilai rerata tinggi pada segmen 

gaya hidup experiencers.  

  Penghasilan pegawai negeri di Indonesia sekarang ini 

memang lebih dari cukup,tetapi mereka dituntut untuk bekerja 

lebih efektif lagi sehingga waktu untuk berkumpul dengan 

keluarga menjadi lebih sedikit. Mereka tidak bisa selalu 

mengawasi kegiatan anak-anaknya. Akibatnya remaja yang 

mempunyai orang tua pegawai negeri akan sering di tinggal 

orang tuanya, tetapi kondisi ekonominya lebih dari cukup. 

Lemahnya pengawasan orang tua akan berdampak pada gaya 

hidup yang dimiliki remaja.. Mereka mempunyai hasil nilai 

rerata yang cenderung tinggi di segmen experiencers.  

d. Gaya Hidup berdasarkan Jenis Smartphone 

  Remaja yang mempunyai smartphone dalam golongan atas 

dengan harga yang mahal memiliki nilai rerata paling tinggi 

pada segmen gaya hidup experiencers. Dari hal itu dapat diambil 

kesimpulan bahwa remaja yang tergolong mempunyai 

smartphone mahal, gaya hidupnya akan selalu mengikuti tren 

perkembangan teknologi dan mode masa kini.  

  Di semua media sekarang ini, beragam produk smartphone 

berlomba untuk memikat hati konsumen agar tertarik untuk 

membeli produk mereka. Remaja merupakan tipe kosumen yang 

mudah untuk dipengaruhi. Banyak remaja sekarang ini yang 

selalu berganti smartphone karena mereka merasa tidak puas dan 

selalu muncul produk smartphone baru yang lebih canggih.  

  Meskipun harganya mahal, remaja sekarang ini rela 

menggunakan uangnya hanya untuk mengikuti tren teknologi 

yang terbaru. Mereka bahkan cenderung mengkesampingkan 

kebutuhan mereka yang sebenarnya lebih penting. Remaja yang 
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mempunyai smartphone dengan harga yang mahal akan lebih 

mengerti tentang perkembangan teknologi terkini.  

e. Gaya Hidup berdasarkan Usia  

  Usia 18 tahun merupakan usia dimana remaja baru lulus dari 

pendidikan sekolah menengah dan harus beradaptasi pada 

jenjang masa perkuliahan atau mempersiapkan diri dalam dunia 

kerja, di saat itu mereka mulai membentuk gaya hidup mereka 

sehingga selalu mengikuti perubahan yang ada. Hasil rerata  

yang dominan di semua golongan usia yaitu experiencers.  

  Remaja merupakan generasi yang penting dalam membangun 

karakteristik bangsa. Di dalam usia remaja, seseorang 

mengalami proses untuk mencari jati diri mereka. Di jaman 

sekarang ini, kehidupan remaja melekat dengan seputar dunia 

digital. Para remaja sangat terikat dengan digital sebagai sarana 

sumber informasi. Pada jaman sekarang ini remaja dikatakan 

sebagai era digital native. Soulier (dalam Mardiana) mengatakan 

bahwa karakteristik  digital native merupakan seseorang yang 

menikmati sesuatu dalam lingkungan yang serba online, mereka 

ingin mendapatkan informasi secara cepat, menyukai informasi 

yang berupa gambar daripada sebuah teks, serta puas dengan 

sesuatu yang serba instan.  

  Digital native merupakan karakter dari remaja di era sekarang 

ini. Mereka menginkan informasi dengan cara praktis dan sering 

kali menjadikan digital sebagai sarana untuk memenuhi gaya 

hidup mereka. Karakteristik digital native dapat membentuk 

gaya hidup experiencers. 
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D. Hasil – Hasil Tambahan 

Di dalam hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa hasil 

tambahan. Hasil tambahan tersebut dilihat dari nilai rerata yang 

didapat setiap segmen gaya hidup baik secara keseluruhan maupun 

berdasarkan berdasarkan data demografi. Secara umum, segmen 

gaya hidup experiencers mendapatkan nilai rerata yang paling tinggi. 

Gaya hidup experiencers memang terlihat nilai reratanya paling 

tinggi, tetapi perbandingan dengan ketiga segmen gaya hidup tidak 

begitu berbeda jauh nilai reratanya.  

Hasil dari nilai rerata gaya hidup thinkers hanya berbeda sedikit 

dari nilai rerata gaya hidup experiencers, segmen achievers juga 

tidak begitu berbeda jauh nilai reratanya dengan segmen gaya hidup 

experiencers. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa remaja di 

Kota Semarang tidak semuanya memiliki gaya hidup experiencers. 

Secara umum gaya hidup remaja di Kota Semarang juga terlihat 

tinggi nilai reratanya pada segmen gaya hidup thinkers yang 

menempati posisi kedua. Dapat diartikan bahwa banyak juga remaja 

di Kota Semarang yang sudah tahu arti dari sebuah tanggung jawab 

serta keinginan untuk berprestasi.  

Segmen gaya hidup yang nilai reratanya jauh dibawah gaya hidup 

experiencers yaitu gaya hidup survivor. Selisiha nilai rerata 

keduanya bisa dibilang jauh dan gaya hidup survivor berada pada 

posisi paling rendah. Segmen gaya hidup survivor ini biasanya 

dimiliki oleh seseorang yang memiliki kehidupan sedanya dan tidak 

begitu peduli pada perkembangan teknologi. Diperoleh hasil paling 

rendah pada segmen gaya hidup survivor pada penelitian ini, 

menunjukkan remaja di Kota Semarang keseluruhan peduli terhadap 

perkembangan teknologi.  
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Pada hasil berdasarkan data demografi, peneliti juga menemukan 

beberapa hasil tambahan. Seperti berikut ini : 

a. Berdasarkan Jenis Kelamin  

Pada hasil rata-rata berdasarkan Jenis kelamin, peneliti 

menemukan satu hasil yang menarik yaitu nilai rerata dari segmen 

gaya hidup survivor pada laki – laki dan perempuan mempunyai 

nilai yang sama. Ini menunjukkan bahwa hanya sedikit remaja di 

era sekarang ini yang hidup dengan sangat sederhana.  

b. Berdasarkan Jenis Smartphone  

Peneliti menemukan sesuatu yang menarik pada hasil  rata-rata 

berdasarkan jenis smartphone yang dimiliki remaja. Hal tersebut 

yaitu nilai rerata achiever pada remaja yang memiliki smartphone 

dalam golongan standart mendapat hasil paling rendah. Sedangkan 

nilai rerata segmen survivor berada pada urutan ketiga.  

E. Kelemahan Penelitian  

Penelitian ini mengambil subyek hanya 100 remaja di Kota 

Semarang. Sementara remaja yang tinggal di Kota Semarang sangat 

banyak. Jika penelitian ini menggunakan subyek yang lebih banyak 

lagi, hasil yang didapat kemungkinan akan berbeda.  

 

 

      




