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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu 

dilakukan uji asumsi, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Uji 

normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data 

normal atau tidak. Uji linieritas bertujuan untuk melihat hubungan 

antara variabel bebas (konformitas) dengan variabel tergantung 

(gaya hidup hedonis). Uji normalitas dan uji linieritas dilakukan 

dengan menggunakan Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS).  

a. Uji Normalitas 

1) Gaya Hidup Hedonis 

Uji normalitas terhadap gaya hidup hedonis 

dilakukan dengan menggunakan tehnik Kolmogorov-

Smirnov Test (K-S-Z). Distribusi data dikatakan normal 

apabila menunjukkan signifikansi > 0.05. Berdasarkan 

hasil uji normalitas K-S-Z yang diperoleh adalah 1,141 

dimana p > 0.05 yang berarti distribusi pesebaran data 

normal. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran D-1. 



41 

 

 

2) Konformitas 

Uji normalitas terhadap konformitas dilakukan 

dengan menggunakan tehnik Kolmogorov-Smirnov Test 

(K-S-Z). Distribusi data dikatakan normal apabila 

menunjukkan signifikansi > 0.05. Berdasarkan hasil uji 

normalitas K-S-Z yang diperoleh adalah 0.724 dimana p > 

0.05 yang berarti distribusi pesebaran data normal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-

1. 

b. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukkan korelasi yang linier 

antara variabel gaya hidup hedonis dengan konformitas. Hal 

ini ditunjukkan dengan Flinier = 21.604 dimana p < 0.05 yang 

berarti terdapat hubungan linier antara gaya hidup hedonis 

dengan konformitas. Perhitungan selengkapnya dapat diihat 

pada lampiran D-2.  

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik 

korelasi Product Moment. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

nilai rxy = 0.635 dimana p < 0.01. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara gaya 

hidup hedonis dengan konformitas. Artinya semakin tinggi tingkat 

konformitas maka semakin tinggi tingkat gaya hidup hedonis pada 

rekanita. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah konformitas 



42 

 

 

maka semakin rendah tingkat gaya hidup hedonis pada rekanita. 

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan oleh peneliti dapat 

diterima. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E.  

B. Pembahasan 

 Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

konformitas dengan gaya hidup hedonis pada rekanita taruna Akpol. 

Berdasarkan hasil uji korelasi antara variabel konformitas dengan 

variabel gaya hidup hedonis terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara konformitas dengan gaya hidup hedonis pada 

rekanita taruna Akpol dengan nilai rxy = 0.635 dengan p sebesar 

0.000 (p < 0.01). Angka koefisien korelasi yang positif 

mengindikasikan adanya arah hubungan yang positif  yaitu semakin 

tinggi tingkat konformitas maka semakin tinggi tingkat gaya hidup 

hedonis pada rekanita. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah 

konformitas maka semakin rendah tingkat gaya hidup hedonis pada 

rekanita. Artinya, hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kamaliah (2015) dimana terdapat hubungan positif yang signifikan 

antara konformitas dengan gaya hidup hedonis dengan uji korelasi 

menghasilkan skor rxy = 0.612 dengan p = 0.000 (p < 0.05). 

Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Rianton (2013) dimana terdapat hubungan positif 

antara konformitas dengan gaya hidup hedonis yang signifikan 

dengan uji korelasi menghasilkan skor rxy = 0.483 dengan p = 0.000 

(p  <  0.01). 
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 Gaya hidup hedonis terjadi dikarenakan banyak faktor. Faktor 

yang paling mempengaruhi ialah kelompok referensi yang memiliki 

arti yaitu pengaruh dari kelompok terhadap sikap dan perilaku bagi 

individu baik secara langsung maupun tidak (Felicia, Elvinawaty, & 

Hartini, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Safitri (2015) menunjukkan bahwa konformitas rekan kerja dengan 

gaya hidup hedonis menunjukkan hubungan yang positif dengan r = 

0.624 dengan sig = 0.000 (p = 0.05). Adanya pengaruh yang 

diberikan terhadap anggota kelompok membuat seseorang merubah 

perilakunya agar tampak sama dengan anggota kelompok lainnya hal 

ini disebut juga dengan konformitas.   

Rekanita yang telah masuk kedalam kelompok sosial rekanita 

secara langsung akan mengubah perilaku mengikuti anggota 

kelompok lainnya yang memiliki perilaku yang cenderung hedonis. 

Hal itu dilakukan agar tampak sama dan dapat diterima sebagai 

anggota rekanita lainnya serta tidak dikecualikan jika ada kegiatan 

yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota kelompok 

rekanita. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh 

Boivin, dkk (Killen, Crystal, & Watanabe, 2002) individu di dalam 

suatu kelompok cenderung akan bersikap baik terhadap anggota lain 

yang mereka anggap sama dan individu yang dianggap berbedalah 

yang akan dikucilkan di dalam kelompok. 

Hasil dari perhitungan mean empirik dan mean hipotetik pada 

gaya hidup hedonis pada rekanita menunjukkan hasil yaitu mean 

empirik (me ) = 38.71 dan mean hipotetik (mh ) = 45 dengan standar 
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deviasi hipotetik ( sdh)  = 9 . Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

mean empirik lebih rendah daripada mean hipotetik tetapi perbedaan 

tersebut tidak melebihi 1 sdh, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan mean empirik gaya hidup hedonis pada rekanita dapat 

dikategorikan sedang. Artinya para rekanita akan melakukan gaya 

hidup hedonis namun hal tersebut masih dapat dikendalikan. 

Berdasarkan hasil pengkategorian yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa terdapat dua orang (5,9%) rekanita yang memiliki 

gaya hidup hedonis yang sedang, 7 orang (20,6%) rekanita yang 

memiliki gaya hidup hedonis yang tinggi dan 25 orang (73,5%) 

rekanita yang memiliki gaya hidup hedonis yang sangat tinggi, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besat rekanita memiliki 

gaya hidup hedonis yang sangat tinggi. 

Hasil dari perhitungan mean empirik dan mean hipotetik pada 

konformitas menunjukkan hasil yaitu mean empirik (me ) = 48,91 

dan mean hipotetik (mh  ) = 55 dengan standar deviasi hipotetik ( sdh 

) = 11. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mean empirik lebih 

rendah daripada mean hipotetik tetapi perbedaan tersebut tidak 

melebihi 1 sdh, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan mean 

empirik konformitas pada rekanita dapat dikategorikan sedang. 

Artinya para rekanita akan melakukan konformitas namun hal 

tersebut masih dapat dikendalikan. 

Berdasarkan hasil pengkategorian yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa terdapat lima orang (14,7%) rekanita yang memiliki 

tingkat konformitas rendah, tujuh orang (20,6%) rekanita yang 
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memiliki tingkat konformitas sedang, dua belas orang (35,3%) 

rekanita yang memiliki tingkat konformitas tinggi, sepuluh orang 

(29,4%) rekanita yang memiliki tingkat konformitas yang sangat 

tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar rekanita 

memiliki tingkat konformitas yang tinggi. 

 Dalam penelitian ini, faktor konformitas memberikan 

sumbangan efektif (SE) sebesar 40,3 % dalam memengaruhi gaya 

hidup hedonis pada rekanita, sisanya 59.7 % dipengaruhi oleh faktor 

lain diluar penelitian. Kuatnya pengaruh kelompok terhadap individu 

dikarenakan banyaknya waktu yang digunakan diluar membuat 

sikap, pembicaraan minat, penampilan dan perilaku lebih cenderung 

ketimbang pengaruh dari keluarga (Hurlock, 1980). 

 Hasil dari perhitungan korelasi antara setiap aspek-aspek 

konfomitas dengan gaya hidup hedonis yang pertama adalah korelasi 

antara kekompakan dengan gaya hidup hedonis menunjukkan nilai 

rx1y = 0.620 dimana p = 0.000. artinya aspek kekompakan memiliki 

korelasi positif yang signifikan terhadap gaya hidup hedonis. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Bourdieu dan Featherstone (Sholikhah & 

Dhania, 2017) menyatakan bahwa pembelian suatu produk dilakukan 

oleh individu yang memiliki simbol gaya hidup, identitas dan minat 

dikarenakan tertarik dengan warna, bentuk atau teman 

sekelompoknya memiliki barang yang sama. Individu akan berusaha 

menyesuaikan perilaku dengan teman sebaya karena adanya tekanan 

dari kelompok hingga membuat dirinya menyamai sikap dan 
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perilaku agar memudahkan dirinya kedalam aktivitas teman 

sebayanya (Fitriyani, Widodo, & Fauziah, 2013).  

 Kedua adalah korelasi antara aspek kesepakatan dengan gaya 

hidup hedonis menunjukkan nilai rx2y = 0.661 dimana p = 0.000. 

artinya aspek kesepakatan memiliki korelasi positif yang signifikan 

terhadap gaya hidup hedonis. Sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Pride dan Ferrel (Fitriyani, Widodo, & Fauziah, 

2013) menyatakan bahwa pengaruh kelompok referensi atau teman 

sebaya besar terhadap keputusan individu saat akan membeli barang 

dan bersikap hedonis. Hal itu terlihat dari peran individu didalam 

kelompoknyaatau seberapa besar individu tersebut terpengaruh atau 

konform. Sejalan dengan Hurlock (Sholikhah & Dhania, 2017) 

bahwa individu yang memiliki konformitas tinggi dapat terlihat 

ketika dirinya dan anggota lainnya melakukan suatu kegiatan yang 

sama seperti misal membeli suatu barang dengan merk yang sama. 

 Ketiga adalah korelasi aspek ketaatan dengan gaya hidup 

hedonis menunjukkan nilai rx3y = 0.417 dimana p = 0.007. artinya 

aspek ketaatan memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap 

gaya hidup hedonis. Sejalan dengan pendapat Hurlock (Sitohang, 

2009) yang menyatakan bahwa apa yang dikenakan oleh remaja 

perempuan seperti penggunaan accessories dan cara berpakaian 

mereka, agar menyesuaikan penilaian anggota kelompok. Mereka 

taat untuk melakukan gaya hidup hedonis dan berpenampilan 

semenarik mungkin agar sesuai dengan apa yang diinginkan 

kelompok. Penampilan diri sangat berpengaruh terhadap penerimaan 
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individu dalam suatu kelompok. Penerimaan diri adalah suatu proses 

dalam pencarian jati diri yang berkaitan erat dengan identitas diri. 

Adapun saat remaja menyukai trend yang selalu baru dan berkaitan 

dengan citra diri yang ingin remaja tunjukkan. Mengikuti trend 

terbaru membuat para remaja merasa percaya diri dan diterima oleh 

lingkungan sosialnya Chen-Yu dan Seock (Sitohang, 2009). 

 Peneliti menyadari bahwa banyaknya kelemahan-kelemahan 

yang ada. Pertama adalah penggunaan try out terpakai, sehingga 

item-item yang valid bercampur dengan item yang gugur serta 

kalimat yang sulit dimengerti oleh subyek tidak diperbarui sehingga 

dapat memengaruhi hasil penelitian. Kedua waktu pelaksanaan 

penelitian yang kurang kondusif yang dilakukan pada saat dan dalam 

kegiatan yang berbeda antara subyek satu dan yang lainnya. 

 

 




