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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

   Uji asumsi terdiri dari ujian normalitas dan uji linieritas yang 

dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Uji asumsi dilakukan 

untuk mengetahui normal tidaknya sebaran item, selain itu juga untu 

mengetahui variabel yang dianalisis linier atau tidaknya hubungan 

antara kedua variabel. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-

Smirnov. Data yang ada dapat dikatakan normal ketika data tersebut 

memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%(p>0,05). 

1) Hasil normalitas pada variabel pembelian impulsif 

menunjukan perolehan nilai K-S Z sebesar 0,782, dengan p sebesar 

0,573 (p>0,05). Hal ini menandakan bahawa skor variabel pembelian 

impulsif berdistribusi normal 

2) Hasil uji normalitas pada variabel konformitas teman sebaya 

menunjukan perolehan nilai K-S Z sebesar 0,753, dengan p sebesar 

0,622 (p>0,05). Hal ini menandakan bahwa skor variabel 

konformitas teman sebaya berdistribusi normal. 
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b. Uji Linieritas 

Hasil uji linierita menunjukan nilai Flinear sebesar 5.504 dengan 

nilai p sebesar 0,024 (p<0,05) yang artinya kedua variabel dalam 

penelitian ini memiliki hubungan yang linier. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan bantuan program Statistical 

Packages for Social Science 16.0 for Windows. Uji hipotesis 

menggunakan teknik korelasi product moment. Hasil yang 

didapatkan adalah koefisien rxy sebesar 0,337 dengan nilai 

signifikansi 0,012 (p<0,05). Hasil ini menunjukan bahwa ada 

hubungan positif antara pembelian impulsif dengan konformitas 

pada teman sebaya yang artinya semakin besar konformitas teman 

sebaya maka semakin tinggi juga perilaku pembelian impulsifnya, 

sebaliknya semakin buruk konformitas temansebaya maka semakin 

kecil juga perilaku pembelian impulsifnya. Berdasarkan hasil 

analisia uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis “ada 

hubungan positif antara konformitas teman sebaya dengan perilaku 

pembelian impulsif pada remaja” diterima. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan teknik 

product moment diperoleh koefisien korelasi rxy sebesar 0,337 (p<0,05) 

yang menyatakan hipotesis penelitian diterima dengan hasil korelasi positif 

yaitu semakin besar konformitas teman sebaya maka semakin tinggi juga 
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perilaku pembelian impulsifnya, sebaliknya semakin buruk konformitas 

temansebaya maka semakin kecil juga perilaku pembelian impulsifnya.  

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Zebua dan Nurdjayadi (dalam Sihotang, 2009, h. 10) yang menyatakan 

bahwa 15,8% perilaku membeli pada remaja dipengaruhi oleh konformitas, 

Sihotang (2009, h. 4) menyatakan sumbangan efektif konformitas terhadap 

kelompok teman sebaya dengan pembelian impulsif sebesar 3,6%, sehingga 

96,4% pembelian impulsif pada remja dipengaruhi oleh konformitas 

terhadap kelompok teman sebaya. 

Aspek Normatif penyesuaian diri dengan keinginan atau harapan 

orang lain untuk memperoleh penerimaan. Individu akan menyesuiakan 

diri, memilih untuk berperilaku ataupun mengikuti peran sesuai dengan 

keinginan kelompok dengan tujuan untuk mencapai penerimaan dan 

menghindari penolakan. Selanjutnya individu berusaha untuk memenuhi 

standar kelompok yang telah diterapkan oleh seluruh anggota kelompok. 

Maka semakin tinggi individu mengikuti perilaku kelompoknya yang 

impulsif maka semakin tinggi juga perilaku individu tersebut untuk 

melakukan pembelian impulsif. 

Aspek Informatif merupakan penyesuaian individu ataupun keinginan 

individu untuk memiliki pemikiran yang sama sebagai akibat dari adanya 

pengaruh menerima pendapat maupun pemikiran kelompok untuk 

mendapatkan pandangan yang akurat guna mengurangi ketidakpaastian. 

Individu cenderung untuk menerima pendapat, ide, sesuai dengan keinginan 

dari kelompok dan mengikuti apa yang menjadi pemikiran kelompok. 

Selanjutnya individu dalam memberikan pendapat, pandangan, maupun 
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penilaian selalu meminta pendapat lain dari kelompok. Maka semakin 

tinggi individu mengikuti pemikiran kelompoknya yang impulsif maka 

semakin tinggi juga pemikiran individu untuk melakukan pembelian 

impulsif. 

Hasil uji hipotesis didukung dengan hasil uji linieritas yang 

menunjukan bahwa memang ada hubungan yang linier antara konformitas 

teman sebaya dengan perilaku pembelian impulsif. Melalui hasil penelitian 

dalam hubungan linier antara variabel bebas dan variabel tergantung dapat 

diketahui bahwa konformitas teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang untuk melakukan pembelian impulsif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa konformitas teman sebaya 

memiliki sumbangan efektif sebesar 11,3% pada pembelian impulsif, 

sisanya sebesar 88,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hasil penelitian 

ini tersebut sesuai dengan pendapat dari Artledia (dalam Haryani& 

Herwanto, 2015, h.7) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam pembentukan perilaku membeli adalah tingkat 

konformitas. Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Putri dan 

Indrawati(2016, h.505) yang menyebutkan bahwa konformitas teman 

sebaya memberikan sumbangan efektif sebesar 31,9% terhadap variabel 

perilaku pembelian impulsif dan sisanya 68,1% ditentukan oleh faktor-

faktor lain. 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

variabel perilaku pembelian impulsif memiliki mean empirik (Me) sebesar 

55,69 dan standar deviasi empirik (SDe) sebesar 8.479. Maka dapat dilihat 

perilaku pembelian impulsif mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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terdapat 6 mahasiswa dengan perilaku pembelian impulsif yang rendah, 26 

mahasiswa/i dengan perilaku pembelian impulsif yang sedang, dan 13 

mahasiswa/i dengan perilaku pembelian impulsif yang tinggi. Maka hal ini 

mengindikasikan bahwa kecenderungan mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan 

bisnis dalam melakukan pembelian impulsif tergolong sedang. 

Selain itu, hasil perhitungan pada variabel konformitas teman sebaya 

memiliki mean empirik (Me) sebesar 26,02 dan standar deviasi empirik 

(SDe) sebesar 3,265. Maka dapat dilihat konformitas teman sebaya pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat 1 mahasiswa dengan 

konformitas teman sebaya yang rendah, 38 mahasiswa/i dengan 

konformitas teman sebaya yang sedang, dan 6 mahasiswa/i dengan 

konformitas teman sebaya yang tinggi. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa konformitas teman sebaya pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

bisnis tergolong sedang. 

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini secara keseluruhan berjalan 

dengan baik Tetapi, penelitian ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan 

seperti : 

1. Proses pengerjaan skala yang dilakukan saat akan masuk kelas dan 

beberapa ada yang terburu-buru akan pulang sehingga terkesan tergesa-

gesa saat mengerjakan. 

2. Beberapa subyek kurang terbuka dalam pengisian skala sehingga 

terbilang asal kerjakan saja. 

3. Kurang tepatnya aspek-aspek yang digunakan peneliti dalam skala yang 

dibuat, sehingga tidak dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. 

 




