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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisa Data 

Berdasarkan hasil data yang telah di peroleh peneliti, kemudian 

peneliti langsung melakukan analisis data untuk menguji hipotesis 

penelitian. Sebelum melakukan analisa statistik lebih lanjut, peneliti 

terlebih dahulu melakukan uji asumsi data yang terdiri dari uji 

normalitas dan uji linearitas pada data yang telah di miliki 

sebelumnya. Peneliti menggunakan metode Product Moment dari 

Pearson. 

1. Uji Asumsi 

Dalam uji asumsi terdapat uji normalitas dan uji linearitas. 

Melalui uji normalitas akan dapat diketahui apakah distribusi 

kedua variabel tersebut normal atau tidak dan apakah sampel yang 

di ambil telah representatif dengan populasi yang ada. Uji 

normalitas dan uji linearitas ini dilakukan dengan menggunakan 

bantuan komputerisasi program Statistical Packages for Social 

Science (SPSS). 

a. Uji Normalitas 

Pengujian ini dilakukan dengan maksud untuk 

membandingkan persebaran data yang telah di dapatkan dengan 

kurva distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan prosedur Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan 

normal apabila probalitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 

atau 5% (p>0,05). Berdasarkan uji normalitas dengan bantuan 

program SPSS, maka didapatkan nilai signifikasi sebagai 

berikut : 
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1. Gaya Hidup Hedonis 

Uji normalitas ini diperlukan untuk memastikan bahwa data 

yang diperoleh berasal dari populasi yang normal. Setelah 

data yang diperoleh di uji normalitas dengan prosedur 

Kolmogrov-Smirnov maka dapat diperoleh nilai K-SZ 

sebesar 0,893 dengan p > 0,05. Maka sebaran data gaya 

hidup hedonis ini dapat dikatakan memiliki sifat normal. 

2. Harga Diri 

Hasil data juga dilakukan uji normalitas menggunakan 

prosedur Kolmogrov-Smirnov. Berdasarkan hasil uji 

normalitas maka diperoleh nilai K-SZ sebesar 1,014 dengan 

p > 0,05. Hasil ini dapat dikatakan bahwa hasil sebaran data 

harga diri memiliki sifat normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas adalah salah satu syarat dalam analisis 

korelasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dua 

variabel yang sudah ditetapkan, satu variabel independen, dan 

satu variabel dependen memiliki hubungan yang linear atau 

tidak secara signifikan. 

Hasil uji linearitas menunjukkan tidak adanya hubungan 

yang linear antara harga diri dengan gaya hidup hedonis. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil uji linearitas dengan nilai Flinear 

sebesar 0,022 dengan p = 0,883 (p>0,05). Maka hubungan 

antara dua variabel tidak bersifat linear. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment. 

Uji hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan 

Statistical Packages for Social Science (SPSS). 
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Hasil yang didapatkan dari uji hipotesis ini diketahui rxy 

sebesar 0,019 dengan p = 0,441 (p>0,05). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara harga diri dengan 

kecenderungan gaya hidup hedonis pada mahasiswa di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan teknik 

Product Moment, diperoleh hasil rxy = 0,019 dengan p = 0,441 

(p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan ditolak, 

yaitu tidak ada hubungan antara harga diri dengan kecenderungan  

gaya hidup hedonis pada mahasiswa di Univesitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

Salah satu faktor yang memiliki peranan cukup penting dalam 

menentukan individu untuk memilih gaya hidup hedonis adalah 

kepribadian. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui menghargai diri 

sendiri dan orang lain (Loudon dan Bitta dalam Martha dkk, 2010). 

Kondisi ini berkaitan dengan harga diri mahasiswa yang juga dalam 

tahapan menghargai diri sendiri dan orang lain. Santrock (2007) 

menjelaskan bahwa harga diri merupakan suatu dimensi evaluatif 

global mengenai diri. Penjelasan tersebut mengartikan bahwa harga 

diri memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan gaya 

hidup seseorang salah satunya dengan melihat kembali dan 

mengaitkan beberapa aspek harga diri yang dapat mempengaruhi 

kecenderungan gaya hidup hedonis. 

Aspek harga diri yang pertama yaitu aspek rasa diterima. 

Aspek ini menjelaskan bagaimana seseorang akan merasa nyaman dan 

aman serta dapat menilai positif semua situasi yang dirasakan. Dengan 

demikian seseorang akan tidak mudah terpengaruh dan tetap memilih 



48 
 

 

atau mengikuti minat dan gaya hidupnya. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian Umami (2013) yang mengatakan bahwa seseorang yang 

memiliki harga diri yang tinggi akan dapat dengan mudah beradaptasi 

dengan lingkungan sosialnya tanpa harus ikut terpengaruh gaya hidup 

hedonis. Fakta yang terjadi di lapangan adalah masih banyak 

responden yang memilih bergaya hidup hedonis dan terlihat ingin 

selalu dianggap mampu membeli apapun yang menjadi perbincangan 

mereka agar dapat diterima oleh temannya. 

Kemudian adapula keterkaitan antar aspek harga diri dengan 

aspek gaya hidup hedonis lainnya adalah aspek rasa dibutuhkan. 

Menurut Noerjiswan (dalam Rahmaningtyas, 2016) rasa dibutuhkan 

adalah perasaan individu yang menggambarkan sebuah hubungan 

yang emosional dan akrab dengan orang lain. Hal tersebut dapat 

terbentuk melalui perasaan dibutuhkan dan saling membutuhkan 

sehingga terjalin keterbukaan antar individu. Ketika seseorang merasa 

bahwa dirinya akrab dengan orang lain dilingkungannya, maka 

individu tersebut dapat dengan mudah mengutarakan argumen 

mengenai sebuah produk atau sesuatu hal yang ada dalam 

lingkungannya kepada orang lain. 

Berdasarkan teori-teori yang sudah ada, tidak dijelaskan secara 

eksplisit bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan 

gaya hidup hedonis adalah harga diri. Hubungan tersebut didapat dari 

hasil aplikasi salah satu faktor yaitu kepribadian, dimana faktor 

kepribadian memiliki nilai tentang penghargaan diri pada diri sendiri 

dan orang lain yang dapat disebut dengan tingkat harga diri. Hal 

tersebut dapat menjelaskan bahwa harga diri tidak ada secara jelas 

tercantum di dalam kepribadian. Hal tersebut yang menyebabkan 

hipotesis dari penelitian ini ditolak. Dengan demikian tidak adanya 

faktor harga diri yang mempengaruhi secara langsung kecenderungan 
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gaya hidup hedonis seseorang menjadi salah satu penyebab hipotesis 

penelitian ini ditolak. 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menarik keterkaitan antar 

variabel dari faktor kepribadian saja tanpa meneliti lebih lanjut faktor 

lain. Hal tersebut membuat adanya dugaan bahwa kepribadian yang 

mencerminkan nilai harga diri seperti yang dikatakan peneliti 

bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kecenderungan 

gaya hidup hedonis. Nadzir dan Ingarianti (2015) menjelaskan dalam 

penelitiannya ada salah satu faktor penting yang membuat mahasiswa 

mengikuti gaya hidup hedonis, yaitu faktor persepsi, dimana 

didalamnya terdapat psychological meaning of money atau persepsi 

uang dalam hidup seseorang. Nadzir dan Ingarianti menjelaskan 

bahwa seseorang tidak akan bisa mengikuti gaya hidup hedonisme 

bila mengerti arti kepemilikan serta bagaimana mengelola uang untuk 

bergaya hidup. Selain itu seseorang tidak akan mengikuti gaya hidup 

hedonis jika tidak memiliki uang. 

Koiv (Nadzir dan Ingarianti, 2015) menjelaskan bahwa sikap 

seseorang terhadap uang dipelajari melalui proses sosialisasi, mulai 

terbentuk sejak masa anak-anak awal (early childhood) dan cenderung 

bertahan sampai masa dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa 

pandangan seorang anak terhadap uang sangat dipengaruhi oleh 

orangtua sebagai agen sosialisasi awal. Dalam hal ini dapat di jelaskan 

bahwa seseorang tidak akan mengikuti gaya hidup hedonis ketika 

sejak kecil mendapatkan didikan atau ajaran mengenai pengelolaan 

uang dari keluarganya, terutama dari orangtua. 

Dengan demikian salah satu faktor lain yang mempengaruhi 

gaya hidup hedonisme adalah uang atau persepsi uang. Hal tersebut 

juga menjadi penyebab hipotesis dalam penelitian ini ditolak karena 

harga diri seseorang tidak dapat mempengaruhi gaya hidup hedonis 
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secara langsung karena ada faktor lain yang menjadi penghambat atau 

nilai ukur dalam mengikuti gaya hidup hedonis yaitu uang atau 

persepsi uang. Sehingga harga diri seseorang akan bergantung juga 

pada didikan serta ajaran orangtua serta lingkungan sosialisasinya 

sejak kecil untuk mengikuti gaya hidup hedonis atau tidak. 

Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan metode try out 

terpakai yang memungkinkan adanya item yang masih kurang valid 

dalam skala. Peneliti tidak melanjutkan menggunakan try out sebagai 

alat uji coba skala dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi salah 

satu penyebab hipotesis penelitian ini ditolak. Selain itu pernyataan 

item yang diungkap dalam skala kecenderungan gaya hidup hedonis 

juga masih kurang sesuai dan memenuhi arti dari definisi teori. Hal 

tersebut memungkinkan responden kurang mengerti dengan jelas arti 

dari tiap item pernyataan. 

Mahasiswa yang memilih untuk bergaya hidup hedonis akan 

merasa kesenangannya diganggu ketika ada faktor lain yang tidak 

mereka inginkan dan bukan merupakan kesenangan menurut mereka. 

Jadi saat mengisi skala yang diberikan peneliti responden mengisi 

dengan cepat-cepat dan tidak melakukannya dengan serius. Hal ini 

sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Susanto (dalam 

Bernatta, 2017) yang mengatakan bahwa hedonis adalah seseuatu hal 

yang dapat dipandang baik bila mengandung kenikmatan bagi 

individu.  

Dalam penelitiannya, Umami (2013), menjelaskan bahwa 

mahasiswa memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan sosialnya 

dengan membina hubungan baik dengan lingkungannya dan dapat 

dengan mudah menyesuaikan diri tanpa harus mengikuti gaya hidup 

hedonis karena harga diri mereka yang tinggi sedangkan jika harga 
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diri mereka rendah maka akan mengikuti gaya hidup hedonis walau 

baru menunjukkan adanya kecenderungan gaya hidup hedonis. 

Berdasarkan kenyataan yang ada, sebagai contoh 

kecenderungan gaya hidup hedonis pada mahasiswa yaitu masih 

banyak mahasiswa yang tergoda dengan tawaran-tawaran yang 

sebenarnya tidak sepenuhnya menguntungkan melainkan membuat 

para mahasiswa agar membeli lebih banyak. Misalnya diskon yang 

sering ditemui di mall. Setiap mahasiswa tidak membutuhkan sesuatu 

yang berlebihan saat membeli pakaian. Akan tetapi ketika mahasiswa 

melihat sebuah tawaran jika mereka membeli dua pakaian maka 

mendapatkan satu pakaian gratis. Secara tidak langsung mereka akan 

membeli dua pakaian agar mendapatkan satu lagi. Padahal bila 

dihitung pasti harga sebenarnya tidaklah menunjukkan bahwa pakaian 

itu didapatkan secara gratis melainkan strategi dagang agar konsumen 

membeli lebih banyak. Padahal mereka belum tentu membutuhkan 

pakaian dengan jenis yang sama dalam jumlah yang banyak. 

Mahasiswa yang memilih untuk mengikuti gaya hidup hedonis 

ditentukan oleh faktor dari luar diri mereka sendiri. Berdasarkan 

kenyataan yang ada dilapangan masih banyak di jumpai mahasiswa 

yang membuka pola pikir untuk bergaya hidup hedonis. Hal itu dapat 

ditunjukkan salah satu buktinya dengan intensitas mahasiswa dalam 

berkumpul bersama teman di cafe yang dapat dikatakan tinggi. 

Padahal tidak sedkit dari mereka yang berdomisili di Semarang namun 

lebih memilih untuk membeli makan saat bersama teman di cafe. 

Remaja yang dijumpai peneliti memang sangat terlihat menunjukkan 

bahwa kesenagan dan kenikmatan merupakan tujuan utama dalam 

hidup mereka terlebih untuk melepas beban kuliah saat waktu luang. 

Selain itu waktu luang yang mereka dapatkan tidak digunakan untuk 

melakukan hal yang berguna atau dibutuhkan tetapi lebih memilih 
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untuk mencari kesenangan yang diinginkan. Hal tersebut tentu sesuai 

dengan penelitian Hamzah, dkk (2014) yang menyatakan juga bahwa 

suatu konsep dunia dan modernisasi mendorong budaya yang masuk 

dan keterbukaan pola pikir yang membantu penyebaran perilaku 

hedonistik generasi muda dalam bergaya hidup.  

Penelitian ini mempunyai kelemahan sebagai berikut : 

1. Menurut beberapa responden jumlah item tergolong banyak 

sehingga beberapa responden ada yang mengerjakan dengan malas 

atau awalnya semangat namun pada akhirnya jenuh dan di 

selesaikan dengan tidak sungguh-sungguh. 

2. Beberapa responden membuat pertanyaan mengenai arti dari item, 

hal tersebut kemungkinan menunjukkan kurang terbukanya 

responden dalam mengisi pertanyaan pada skala sehingga jawaban 

yang diberikan kurang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari 

responden atau mencari jawaban yang dinilai ideal. 

3. Sangat sulit untuk mencari responden dari suatu program studi 

dengan jumlah mahasiswa aktif yang sedikit  sehingga saat bertemu 

dengan mahasiswa tersebut peneliti langsung memintanya menjadi 

responden atau dapat dikatakan tidak ada pilihan lain dan situasi 

yang kurang mendukung. 

4. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Tryout terpakai 

yang memungkinkan adanya pernyataan pada skala yang kurang 

valid dan mendapatkan data yang kurang aktual atau tepat. 

5. Skala tidak kurang sesuai menjelaskan dengan tepat definisi 

operasional sehingga dalam penulisan skala masih terdapat item 

yang kurang memiliki arti yang sesuai definisi operasional. 


