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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

5.01. Hasil penelitian 

5.01.01. Uji Asumsi 

Setelah semua dataApenelitian diperoleh, maka dilakukan uji asumsi 

sebagai syarat untuk melakukan analisis data. Uji asumsi yang dilakukan 

adalah ujiAnormalitas sebaran variable penelitian dan uji linieritas hubungan 

variable bebas dan tergantung 

5.01.02. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakanAuntuk mengetahui apakah sebaran data 

terdistribusi secara normal atau tidak. Data setiapAvariable diuji 

normalitasnya dengan menggunakan program Statistical Package for 

Social Science (SPSS) for Windows Release 16.00 dengan teknikAOne-

Sample Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari uji normalitas menunjukan bahwa: 

a. Pengujian normalitas variable stres akademik diperoleh nilai uji 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,997 dengan p 0,273 (p>0,05). Hal ini 

berarti bahwa variabel stres akademik berdistrubusi normal. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

b. Pengujian normalitas variable perilaku konsumtif berbelanja dimedia 

online diperoleh nilai uji Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,144 dengan 

p 0,146 (p>0,05). Hal ini berarti bahwa variabel perilaku konsumtif 

berbelanja dimedia online tersebut beristribusi normal. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 
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5.01.03. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan terhadap model hubungan yaitu hubungan 

antara variable bebasAterhadap variable tergantungnya. Uji linieritas 

dalam penelitian ini menggunakan uji F dengan Program Statistical 

PackagesAfor Social Science (SPSS) for Windows Release 16.00. 

Hasil uji linieritas didapatkan koefisien Flinier sebesar 16,106 (p<0,05) maka 

hubungan stres akademik dengan perilaku konsumtif berbelanja dimedia 

online bersifat linier. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

5.01.04. Uji Hipotesis 

Koefisien korelasi Product Moment antara stres akademik 

dengan perilaku konsumtif berbelanja dimedia online pada mahasiswi 

diperoleh rxy = 0,466 (p<0,01) menggunakan program, Statistical 

Package for Social Science (SPSS). Hal ini berarti bahwa ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara stres akademik dengan perilaku 

konsumtif berbelanja dimedia online pada mahasiswi, maka hipotesis 

penelitian ini dapat diterima. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 

5.02. Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

teknik korelasi product moment diperoleh rxy = 0,466 dengan p<0,01. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan postif yang 

sangat signifikan antara stres akademik dengan perilaku konsumtif 

berbelanja di media online pada mahasiswi. Semakin tinggi stres 
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akademik maka semakin tinggi perilaku konsumtif. Artinya, hasil 

penelitian tersebut menunjukan bahwa hipotesis diterima.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Quamilia & 

Fauziah (2016) terhadap 240 siswi SMAN 2 Bekasi. Menemukan data  

semakin baik coping stress maka semakin rendah intensi membeli siswi, 

demikian pula sebaliknya semakin buruk coping stress maka semakin 

tinggi intensi membeli produk fashion pada siswi. 

Penelitian yang dilakukan Wicaksana (2017) semakin tinggi 

stress akademik yang dialami oleh individu maka kecenderungan 

impulsive buying akan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, 

semakin rendah stress akademik yang dialami individu maka 

kecenderungan impulsive buying akan semakin rendah. 

Penelitian yang dilakukan Sulistiowati & Widodo (2015) semakin 

tinggi stress, maka semakin tinggi pula kecenderungan pembelian 

impulsif mahasiswa, dan sebaliknya semakin rendah stres maka akan 

semakin rendah pula kecenderungan pembelian impulsifnya. 

Seorang mahasiswa dapat mengelola stress dengan baik akan 

memperkecil timbulnya perilaku kurang baik seperti perilaku konsumtif 

membeli suatu barang. Ketika mahasiswa tidak dapat mengelola stress 

dengan baik maka akan timbul coping, seseorang yang suka membeli 

barang akan menjadi konsumtif ketika seseorang tersebut mengalihkan 

stress nya dengan berbelanja. 
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Berdasarkan hasil empiris, diketahui bahwa variable stress 

akademik menunjukkan hasil mean empiric (Me) sebesar 72,72. Jika 

dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 67,5 dan standart 

deviasi hipotetik (SDh) 13,5, maka dapat dilihat bahwa pada saat 

penelitian subjek memiliki tingkat stress akademik tergolong sedang, jika 

seorang mahasiswa memiliki stress akademik sedang maka mahasiswa 

dapat menemukan tindakan untuk menguasai stress dan mampu untuk 

mengelola dengan baik. 

Perilaku konsumtif memiliki hasil mean empiric (Me) sebesar 

90,36. Jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 77,5 dan 

standart deviasi hipotetik (SDh) 15,5. Maka subjek yang diteliti memiliki 

tingkat perilaku konsumtif yang tergolong sedang. Sumbangan efektif 

stress akademik dengan perilaku konsumtif berbelanja dimedia online 

pada mahasiswa perempuan sebesar 21,43%.  

Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan yang dikarenakan 

keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, kelemahan tersebut yaitu tempat 

penelitian berada di area kampus yang suasananya bising sehingga 

beberapa subjek penelitian terlihat kesulitan berkonsentrasi dalam 

mengisi skala penelitian, ditambah lagi subjek diajak bercanda gurau 

dengan teman-temannya. 

 

 


