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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Sebelum melakukan analisis data, telebih dahulu melakukan uji 

normalitas dan uji linieritas berdasarkan data penelitian yang 

diperoleh dari variabel bebas dan variabel tergantung sebelum 

melakukan pengujiam korelasi antar variabel. 

1. Uji Asumsi. 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data 

dapat dikatakan berdistribusi normal apabila p > 0,05, 

sebaliknya bila data p < 0,05 maka dapat dikatakan data 

tersebut dinyatakan berdistribusi tidak normal. Data dari 

setiap variabel diuji normalitasnya dengan menggunakan 

program Stastical Packages for Social Sciences (SPSS) for 

windows versi 16 dengan teknik Kolmogorov Smirnov Test (K 

S Z). 

Hasil pengujian normalitas pada variabel perilaku 

konsumtif menunjukkan nilak K-S Z = 1,002 dengan p =0,268 
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dimana p > 0,05, sedangkan pada variabel gaya hidup brand 

minded menunjukkan nilai K-S Z = 0, 885 dengan p = 0,413 

dimana p > 0,05. 

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa variabel perilaku konsumtif dan gaya hidup brand 

minded berdistribusi normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel yang 

terlampir. 

 

b. Uji Linieritas 

Setelah melakukan uji normalitas tahap yang selanjutnya 

adalah uji linieritas yang bertujuan untuk melihat hubungan 

antara variabel yang ada. Berdasarkan hasil uji linieritas 

antara perilaku konsumtif dengan gaya hidup brand minded, 

diketahui bahwa nilai F = 132,744 dengan p = 0,00 dimana p 

< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

linier antara perilaku konsumtif dengan gaya hidup brand 

minded. Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel yang terlampir. 
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2. Uji Hipotesis 

Langkah selanjutnya setelah melakukan uji asumsi adalah uji 

hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan program 

Statictical Packages for Social Sciences (SPSS) for windows versi 

16 dengan teknik korelasi Product Moment. 

Hasil uji korelasi Product Moment yang menguji hubungan 

antara perilaku konsumtif dengan gaya hidup brand minded 

diperoleh hasil rxy = 0,788 dengan p = 0,00 dimana p < 0, 01. 

Berdasarkan hasil uji tersebut menyatakan bahwa hipotesis 

diterima dengan menunjukkan adanya hubungan positif yang 

sangat signifikan antara gaya hidup brand minded dengan perilaku 

konsumtif. Semakin tinggi perilaku konsumtif maka semakin 

tinggi pula gaya hidup brand minded. Hasil uji hipotesis 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel yang terlampir. 

 

B. Pembahasan  

Berdasar pada hasil uji hipotesis dengan menggunakan Product 

Moment diperoleh hasil rxy = 0,788 dengan p < 0,01. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara gaya hidup brand minded dengan perilaku konsumtif, dengan 

demikian dapat diartikan semakin tinggi gaya hidup brand minded 

maka semakin tinggi pula perilaku konsumtif pada mahasiswa, 
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begitupula sebaliknya semakin rendah gaya hidup brand minded 

semakin rendah pula perilaku konsumtifnya.  

Berdasarkan penilitian dari Manjasari (2017) menyebutkan 

bahwa gaya hidup brand minded memiliki hubungan yang signifikan 

dengan kecenderungan perilaku konsumtif yang dipengaruhi oleh 

faktor dari luar. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumtif menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (dalam Sari, 

2009) adalah gaya hidup. Sependapat dengan Hawkins (dalam 

Hasibuan, 2010) juga menjelaskan bahwa gaya hidup merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif, selain itu 

gaya hidup juga menjadi motivasi dasar dan pedoman untuk membeli 

sesuatu.  

Gaya hidup mahasiswa saat ini dapat membuktikan bahwa 

pentingnya memperhatikan fashion dan gaya hidup mereka. 

Hendariningrum dan Susilo (2008, h. 26) juga menjelaskan bahwa 

dengan gaya seseorang dapat menunjukan siapa dirinya atau jati 

dirinya, misalnya dalam gaya berbusana akan menjadi penilaian awal 

orang lain terhadap setiap individu. Melalui penilaian tersebut maka 

setiap individu akan berlomba untuk membeli/ menggunakan produk 

barang maupun jasa yang tidak pasaran, membeli produk bermerek 

adalah salah satunya. Gaya hidup mereka akan memiliki 

kecenderungan berubah mengunakan barang dengan merek-merek 
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ternama atau biasa disebut dengan gaya hidup brand minded. 

Penelitian Anugrahati (2014, h. 19) dengan judul gaya hidup 

shopaholic sebagai bentuk perilaku konsumtif pada kalangan 

mahasiswa Universitas Negri Yogyakarta juga menjelaskan bahwa 

gaya hidup shopaholic termasuk ke dalam salah satu bentuk perilaku 

konsumtif , orang-orang yang konsumtif akan membeli produk 

bermerek hanya ingin menunjukkan eksistensinya agar dapat 

diterima. Individu yang memiliki gaya hidup brand minded, secara 

tidak sadar menjadi konsumen yang impulsif menurut hasil 

penelitian Taviono (2016).  

Pada penelitian ini dapat dilihat pengaruh gaya hidup brand 

minded terhadap perilaku konsumtif dari sumbangan efektif yang 

diberikan sebesar 62,1 % sedangkan 37,9 % merupakan faktor lain 

seperti kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, situasi, 

keluarga, kepribadian, konsep diri, motivasi, dan pengalaman 

belajar. Berdasarkan dari hasil yang cukup tinggi tersebut sebenarnya 

dapat dilihat dari tingkat kehidupan mahasiswa yang cukup tinggi 

pula. Selain itu tingkat konsumsi mahasiswa pada pembelian produk 

bermerek internasional juga sangatlah tinggi, hal itu diketahui saat 

panulis melakukan penelitian dan menanyakan pada para subyek 

yang peneliti temui. Melihat dari uang saku yang didapat mahasiswa 

perminggunya juga sangat tinggi. Rata-rata mahasiswa mendapatkan 
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lebih dua ratus ribu rupiah perminggunya, berada diantara lima ratus 

ribu rupiah hingga tujuh ratus ribu rupiah perminggunya. Pemasukan 

itulah menjadikan salah satu faktor mengapa hasil diporeleh juga 

tinggi, mereka melakukan pemborosan yang tidak perlu karena 

pemasukan mereka juga diatas rata-rata. Penelitian serupa oleh 

Majasari (2017, hal 12) bahwa tingkat gaya hidup brand minded 

dengan tingkat kecenderungan perilaku konsumtif pada mahasiswa 

sebesar 80,2%. 

Berdasarkan Mean Empirik (ME) variabel gaya hidup brand 

minded dalam penelitian ini sebesar 62,94 dengan standar deviasi 

empirik (SDe) sebesar 10,35. Selanjutnya untuk mengetahui tinggi 

rendahnya nilai subyek, maka dilakukan kategorisasi menjadi tiga 

bagian, yaitu tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan kurva normal 

dengan menggunakan rumus deviasi standar. Hasil yang diperoleh 

frekuensi tinggi yaitu sebesar 26,  sedang 48, dan rendah 9. 

Hasil Mean Empirik (ME) variabel perilaku konsumtif dalam 

penelitian ini sebesar 59,45 dengan standar deviasi empirik (SDe) 

sebesar 10, 77. Kategorisasi yang dilakukan pada perlikau konsumtif 

menghasilkan frekuensi tinggi 9, sedang 64, dan rendah 9. 

 Pada penelitian ini masih terdapat beberapa kelemahan yang 

dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Penyebaran skala 

dilakukan saat para subyek akan menjelang ujian akhir semester 
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(UAS), sehingga banyak subyek yang menghindar dan tidak 

sungguh-sungguh dalam memberikan informasi karena mengejar 

tugas-tugas yang akan dikumpulkan sebelum UAS berlangsung. 

Keterbatasan subyek dalam satu progdi dengan jumlah mahasiswa 

yang sangat sedikit, sehingga peneliti tidak memiliki banyak waktu 

untuk bertemu. Penggunaan Try out terpakai yang memungkinkan 

adanya pernyataan skala yang kurang valid. Kelemahan pada angket, 

karena skala yang digunakan hanya menggunakan satu teori aspek. 

Pembuatan item skala yang kurang spesifik pada beberapa item yang 

ada membuat subyek bingung dengan pilihan jawaban yang ada.  

 

 

 

 

 

 


