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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi  

Uji asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linieritas. Uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran skor dari variabel perilaku minum minuman beralkohol 

dan harga diri. Sedangkan uji linieritas bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel perilaku minum minuman 

beralkohol dan variabel harga diri. Uji normalitas dan linieritas 

pada penelitian ini menggunakan bantuan Statistical Packages 

for Sosial Sciences (SPSS) for Windows Release 17.0 . 

a. Uji Normalitas 

i. Perilaku Minum Minuman Beralkohol 

Uji normalitas terhadap perilaku minum minuman 

beralkohol menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan hasil K-S Z sebesar 0,905 dengan p > 0,05 

yang berarti distibusi penyebarannya normal. 

ii. Harga Diri 

Uji normalitas terhadap harga diri menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z sebesar 

0,924 dengan p > 0,05 yang berarti distribusi 

penyebarannya normal. 
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-

masing data penelitian memiliki distribusi normal, sehingga 

asumsi normalitas penelitian ini terpenuhi. 

b. Uji Linieritas  

Hasil uji linieritas menunjukkan korelasi yang linier 

antara variabel harga diri dengan variabel perilaku minum 

minuman beralkohol. Hal ini ditunjukkan dengan Flinier = 

30,688 dengan p < 0,01 yang berarti menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan linier antara harga diri dengan perilaku 

minum minuman beralkohol pada dewasa muda. 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan bantuan 

Statistical Packages for Sosial Sciences (SPSS) for Windows Release 

17.0. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik korelasi Product 

Moment untuk menguji hipotesis penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh hasil koefisien 

korelasi (rxy) = -0,678 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara harga diri dengan perilaku minum 

minuman beralkohol pada dewasa muda. Artinya semakin tinggi 

harga diri seseorang, maka semakin rendah perilaku minum 

minuman beralkohol pada dewasa muda, begitu pula sebaliknya. 

Hasil uji hipotesis selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran hal 

100. 
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B. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil pengujian data uji korelasi antara variabel harga 

diri dengan variabel perilaku minum minuman beralkohol, hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tedapat hubungan negatif. Dengan demikian hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yaitu terdapat hubungan 

negatif antara harga diri dengan perilaku minum minuman beralkohol pada 

dewasa muda, dimana semakin tinggi harga diri maka semakin rendah 

perilaku minum minuman beralkohol, begitu pula sebaliknya. 

 Melalui hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan 

menggunakan teknik product moment kepada 38 subyek pengunjung 

Sakapatat Beer Garden and Resto yang mengonsumsi minuman beralkohol 

serta tergolong usia 20-40 tahun diperoleh hasil koefisien korelasi (rxy) = - 

0,678  dengan p < 0,01. Hasil tersebut menunjukkan nilai yang signifikan 

dimana terdapat hubungan negatif antara harga diri dengan perilaku minum 

minuman beralkohol pada dewasa muda. Seseorang yang memiliki harga 

diri yang tinggi akan berpengaruh pada rendahnya perilaku minum 

minuman beralkohol. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang memiliki harga 

diri yang rendah maka akan berpengaruh pada tingginya perilaku minum 

minuman beralkohol. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Cipto dan Kuncoro (tt) dalam penelitiannya 

menyatakan ada hubungan negatif antara harga diri dengan perilaku minum 

minuman beralkohol seseorang. Jika seseorang memiliki harga diri yang 

tinggi, maka perilaku minum minuman beralkoholnya akan rendah, begitu 



51 
 

 
 

pula sebaliknya. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa seseorang yang 

memiliki harga diri yang tinggi akan menganggap dirinya berharga dan 

dapat mengendalikan dirinya untuk tidak berbuat sesuatu hal diluar batas 

idealnya. Sebaliknya, jika seseorang memiliki harga diri yang rendah akan 

menganggap dirinya tidak berharga dan menutupi rasa ketidakberhargaan 

tersebut dengan melakukan hal-hal yang menurutnya ideal dilakukan 

meskipun menurut lingkungan dan sosial hal tersebut tidak ideal untuk 

dilakukan (Cipto & Kuncoro, tt). 

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa harga diri memengaruhi 

perilaku minum minuman beralkohol individu secara umum. Individu yang 

memiliki harga diri yang rendah maka akan semakin tinggi perilaku minum 

minuman beralkohol. Penelitian ini dilakukan kepada pelajar berkulit putih, 

pelajar China atau Taiwan dan pelajar Korea. Pada pelajar berkulit putih 

diketahui bahwa harga diri berpengaruh pada perilaku minum minuman 

beralkohol secara signifikan. Namun terdapat faktor-faktor lain yang 

terdapat pada harga diri seperti budaya dan ras, yang dapat memengaruhi 

perilaku minum minuman beralkohol individu (Pedersen, Hsu, Neighbors, 

Paves, & Larimer, 2013). 

Adapun sumbangan efektif harga diri terhadap perilaku minum 

minuman beralkohol dalam penelitian ini sebesar 46% dan sisanya sebesar  

54% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian 

ini. Tingkatan perilaku minum minuman beralkohol dapat dilihat dari hasil 

Mean Hipotetik (MH) sebesar 45 dengan SD = 12,86 dan Mean Empirik 

(ME) adalah sebesar 43,16 yang berarti didapatkan hasil yang sedang. 
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Sementara itu, pada variable harga diri diketahui SD sebesar 9,158 dan 

Mean Empirik (ME) sebesar 35,53 serta Mean Hipotetiknya (MH) sebesar 

37,5 yang berarti didapatkan hasil yang sedang pula. 

Hasil tersebut mungkin disebabkan karena pada saat pengisian 

angket subyek tidak benar-benar mengisi angket sesuai dengan keadaan 

subyek yang sesungguhnya, subyek cenderung ingin dianggap ideal dengan 

anggapan umum sehingga adanya kemungkinan jawaban yang diberikan 

kurang jujur. Selain itu, faktor lain yang dapat menyebabkan perbedaan 

hasil ini disebabkan peneliti kurang lama dan kurang mendalami informasi 

dari responden sebelum peneliti melakukan penelitian. 

Keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti menyebabkan penelitian ini 

memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan peneliti antara lain: 

1. Alternatif pilihan jawaban pada aspek frekuensi item skala perilaku 

minum minuman beralkohol yakni “hanya pada saat tertentu” kurang 

tepat karena tidak pararel dengan pilihan lainnya sehingga dapat 

menimbulkan bias. Bias tersebut adalah pilihan tersebut bisa berarti 

sangat sering, kadang-kadang, ataupun sangat jarang. 

2. Responden mengisi skala secara bersamaan sehingga memungkinkan 

bagi responden untuk tidak menjawab pernyataan secara mandiri. 

 

 

 


