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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

Berguna untuk menjelaskan adanya hubungan antara variabel tergantung 

dengan variabel bebas di dalam penelitian, oleh sebab itu pengujian asumsi dan 

hipotesis sangat diperlukan untuk membuktikan keabsahannya. Dalam penelitian 

ini yang memiliki variabel tergantung berupa perilaku konsumtif dan variabel 

bebas body image akan diproses lebih lanjut menggunakan teknik korelasi 

product moment yang diolah dengan program statistical packages for social 

sciences (SPSS) Release 16.0. Berikut merupakan hasil analisis data yang telah 

dilaksanakan. 

5.01.01 Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

A. Perilaku Konsumtif 

Uji normalitas berguna untuk melihat tingkat normalitas distribusi aitem 

pada masing – masing alat ukur, yaitu Skala Perilaku Konsumtif dan Skala 

Body Image. Hasil uji normalitas Skala Perilaku Konsumtif memperlihatkan 

bahwa koefisien variabel perilaku konsumtif (KS-Z) sebesar 1,154 dengan 

nilai p sebesar 0,140 (p<0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penyebaran skor dari variabel Perilaku Konsumtif terbilang normal. 

B. Body Image 

Hasil uji normalitas Skala Perilaku Konsumtif memperlihatkan bahwa 

koefisien variabel body image (KS-Z) sebesar 1,629 dengan nilai p sebesar 
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0,010 (p<0.05) sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi 

penyebaran skor dari variabel Body Image tidak normal.  

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas berfungsi untuk mencari hubungan antar variabel yang diuji 

bersifat linier atau tidak linier. Hasil yang telah diperoleh dari pengolahan data 

uji linieritas menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) versi 16.0 didapati koefisien F linier sebesar 53,004 dengan p=0,000. 

Berdasarkan koefisien tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan atau korelasi yang linier antara perilaku konsumtif sebagai variabel 

tergantung dengan body image sebagai variabel bebas. 

5.01.02. Uji Hipotesis   

Uji hipotesis berfungsi untuk menguji adanya hubungan antara dua 

variabel yang diteliti, pada penelitian yang dilangsungkan variabel tergantungnya 

yaitu perilaku konsumtif dan variabel bebasnya yaitu body image. hasil pengujian 

hipotesis memperlihatkan bahwa koefisien korelasi pada perilaku konsumtif 

dengan body image memperlihatkan angka -0,685 (p<0.01). Berdasarkan hasil 

olah data penelitian antara body image dengan perilaku konsumtif 

memperlihatkan hubungan negatif yang sangat signifikan antara body image 

dengan perilaku konsumtif, yang mana semakin rendah body image, maka 

semakin tinggi perilaku konsumtif pada wanita dewasa awal, dan begitu pula 

sebaliknya.  

5.02. Pembahasan 

Sesuai dengan proses analisis yang telah dilakukan pada keseluruhan 

data penelitian dari Skala Perilaku Konsumtif dan Skala Body Image, peneliti 

mendapati hipotesis utama dari penelitian yang dilakukan ini diterima, maka dari 
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itu didapati bahwa terdapat hubungan antara body image dengan perilaku 

konsumtif. Kesimpulan tersebut diperoleh sesuai koefisien hubungan yang 

didapatkan dari analisis Product Moment sebesar rxy = -0,685 dengan p<0,01 

yang berarti terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara body image 

dengan perilaku konsumtif. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, peneliti 

membuktikan bahwa rendahnya body image memengaruhi tingginya perilaku 

konsumtif pada mahasiswi dewasa awal di Unika Soegijapranata Semarang, dan 

begitu pula sebaliknya; semakin tinggi body image yang ada pada mahasiswi 

dewasa awal, semakin rendah pula perilaku konsumtif yang ditunjukkan oleh 

individu tersebut.  

Hasil penelitian secara menyeluruh sesuai dengan pendapat Lina dan 

Rosyid (dalam Julitasari, 2017) menyatakan bahwa body image merupakan 

salah satu faktor penyebab seseorang menjadi berperilaku konsumtif pada 

wanita dewasa awal dan juga hal ini membuktikan bahwa body image yang 

negatif benar memberi pengaruh pada munculnya perilaku konsumtif pada 

wanita dewasa awal. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Utami (2014) yang mengungkapkan bahwa wanita selalu ingin tampil 

semenarik mungkin agar body image-nya tetap terjaga dengan baik, para wanita 

banyak membeli barang yang tidak rasional sehingga masuk pada perilaku 

konsumtif. 

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Sarah 

(2018) dengan tema penelitian hubungan antara citra tubuh dengan perilaku 

konsumtif membeli produk make-up pada wanita karir. Penelitian tersebut 

memiliki hasil bahwa terdapat korelasi yang negatif antara citra tubuh dengan 

perilaku konsumtif membeli produk make-up pada wanita karir. Koefisien korelasi 
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penelitian tersebut adalah sebesar -0,482 dengan p<0,01 yang menunjukan 

bahwa adanya hubungan negatif yang sangat signifikan antara citra tubuh 

dengan perilaku konsumtif membeli make up pada wanita karir yang telah 

menjadi karyawan dan memenuhi kriteria penelitian di CIMB Niaga Gajah Mada.   

Penelitian lain diperkuat oleh Utami (2014) dengan tema penelitian 

hubungan antara citra tubuh dengan perilaku konsumtif kosmetik make-up wajah 

pada mahasiswi. Penelitian tersebut memiliki hasil terdapat hubungan negatif 

antara citra tubuh dengan perilaku konsumtif kosmetik make-up wajah. Koefisien 

korelasi pada penelitian ini adalah sebesar -0,420 dengan p<0,01 yang dapat 

diartikan bahwa adanya hubungan negatif yang sangat signifikan antara citra 

tubuh dengan perilaku konsumtif kosmetik make-up wajah pada mahasiswi.  

Letak perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian – 

penelitian terdahulu adalah perbedaan kriteria subjek penelitian yang mana 

kriteria subjek pada penelitian ini adalah wanita dewasa awal dan menyukai 

perilaku membeli secara konsumtif, sedangkan pada penelitian lain kriteria 

subjeknya adalah remaja putri ataupun wanita karir sehingga hal tersebut dapat 

memunculkan perbedaan pula pada hasil pengujian korelasi dua variabel yang 

sama, yaitu perilaku konsumtif dan body image.    

Menurut Fitriyah (2016) pada wanita dewasa awal masih sangat 

memperhatikan penampilannya, apabila penampilannya dirasa kurang 

memenuhi standar yang ditetapkannya, maka body image-nya pun akan menjadi 

rendah pula, apabila body image yang dimilikinya rendah maka perilaku 

konsumtifpun akan muncul di dalam dirinya. Rombe (dalam Sarah, 2018) 

menambahkan bahwa wanita selalu ingin menjadi cantik, menarik, dan 

mempesona. Guna mendapatkan hal tersebut, mereka rela menghabiskan 
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banyak uang untuk membeli barang yang membuat dirinya menarik. Upaya yang 

dilakukan yaitu: membeli barang yang dapat membut dirinya menarik, melakukan 

perawatan, dan sampai cara instan pun dilakukan.  

Laili, dkk. (dalam Sarah, 2018) turut melakukan penelitian mengenai 

variabel perilaku konsumtif dan body image yang dilakukan di SMK Farmasi Sari 

Farma Depok. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa siswi SMK banyak 

menghabiskan uang untuk mempercantik diri, seperti membeli make up dengan 

alasan mereka kurang puas dengan penampilan fisik yang dimiliki. 

Fisik atau penampilan seringkali membawa suatu efek yang sedemikian 

berdampaknya bagi diri individu sehingga pada ciri tahap perkembangannya, 

seorang dewasa awal, terutama pada kaum wanita betul-betul memperhatikan 

bentu serta penampilan tubuhnya agar tetap terjaga dengan baik sehingga 

persepsi diri terhadap tubuhnya tetap terjaga dengan baik dan positif, serta dapat 

diterima dengan mudah pada lingkup pergaulan sosial (Hurlock, 2011).  

Hurlock (2011), dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Perkembangan” 

Edisi Kelima yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan jelas 

menyatakan bahwa pada individu pada dewasa awal, atensi diri pada pakaian 

serta perhiasan pernak-pernik sangat berperan kuat dalam keberlangsungan 

hidup, khususnya pada hidup sosialnya.  

Peneliti merasa bahwa penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori ABC,  

yaitu Antecedent event (A), Belief (B), dan Consequence (C) yang diungkap oleh 

Ellis (dalam Niosie, 2016). Menurut Ellis (dalam Niosie, 2016), perilaku sese-

orang dapat terbentuk melalui tiga tahapan ABC tersebut sehingga individu dapat 

memutuskan perilaku yang ingin dilakukan setelah mengalami suatu peristiwa 
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sebelumnya dan berlanjut ke tahap terbentuknya keyakinan, baik keyakinan yang 

rasional maupun yang tidak rasional.  

Apabila peneliti kaitkan hasil penelitian ini dengan teori ABC tersebut, 

individu yang memiliki body image rendah, individu tersebut merasa dirinya 

kurang menarik atau bahkan melakukan penolakan dengan keadaan fisiknya 

sendiri. Becker (dalam Murtiyanto, 2016) memaparkan bahwa buruknya efek 

yang ditimbulkan akibat persepsi akan tubuhnya yang begitu negatif membuat 

diri individu akan merasa sedih, murung, stres, dan mengalami kecemasan.  

Murtiyanto (2016) turut menyatakan bahwa seseorang yang mengalami 

keadaan tersebut membuat dirinya termotivasi untuk melakukan pembelian yang 

berlebihan dan kurang sesuai dengan kebutuhan utamanya. Peristiwa yang 

cukup membuat diri individu merasa negatif terhadap tubuhnya tersebut yang 

dapat dikatakan sebagai bentuk body image yang rendah merupakan tahapan A, 

yaitu antecedent event (A).  

Paska individu mengalami antecedent event tersebut, muncullah sebuah 

keyakinan yang dialami seseorang berupa sebuah keyakinan yang tidak rasional, 

yaitu irrational belief (B). Irrational belief (B) ini muncul akibat rendahnya body 

image yang dialami sehingga keyakinan yang dimiliki adalah kecenderung 

merasa kurang yakin dengan fisik atau penampilan diri, sehingga, indiivdu 

cenderung ingin melakukan sesuatu yang cepat dan mudah untuk segera 

menutupi kekurangannya, yaitu dengan berbelanja segala bentuk produk yang 

diharapkan dapat menunjang body image-nya yang rendah. Menurut Niosie 

(2016), ketika seseorang mengalami keyakinan yang tidak rasional, ia merasa 

tidak berdaya sehingga abai terhadap hal-hal positif yang sebenarnya telah ada 
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serta siap untuk dikembangkan setiap saat di dalam diri individu dan 

menimbulkan consequence (C), yaitu perilaku konsumtif. 

Perilaku konsumtif sebagai consequence (C) terhadap body image yang 

rendah merupakan salah satu bentuk perilaku yang dilakukan seseorang dengan 

harapan mampu mengatasi rendahnya body image. Menurut Sneath, dkk. (dalam 

Murtiyanto, 2016), perilaku pembelian yang konsumtif merupakan suatu bentuk 

implementasi dari antecedent event (A) dan irrational belief (B) membuat 

seseorang mengalami peningkatan mood serta body image-nya setelah 

melakukan pembelanjaan secara konsumtif dan berlebihan.  

Helga, Dittmar, Beattie, dan Friese (dalam Murtiyanto, 2016) turut 

menambahkan bahwa persepsi individu yang merasa bahwa bentuk fisik serta 

penampilannya buruk atau dapat dikatakan body image rendah menstimulasinya 

untuk melakukan pembelian secara berlebihan dan tidak terencana. 

Merujuk pada definisi utama dari perilaku konsumtif yang dipaparkan 

oleh Lubis (dalam Utami, 2014) yaitu: 

“Perilaku konsumtif adalah perilaku membeli atau memakai suatu 
barang yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional, 
melainkan adanya keinginan yang sudah tidak rasional lagi.” 
 
Utami (2014) menuturkan bahwa individu yang memiliki body image 

rendah dan negatif lebih rentan menggunakan kosmetik secara berlebihan dan 

membuat pengeluaran membengkak serta menimbulkan kebiasaan berbelanja 

secara kon-sumtif tanpa adanya perhitungan dan perencanaan khusus guna 

menutupi kekurangan fisiknya.  

Selain itu, menurut Devi (2017), pembelian secara konsumtif dilakukan 

mahasiswa yang ada pada tahap perkembangan dewasa awal terhadap produk-

produk kecantikan mampu menunjang penampilan serta rasa percaya diri yang 
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lebih karena produk-produk kecantikan juga mampu meningkatkan body image 

dibandingkan sebelum menggunakan produk tersebut.  

Lebih lanjut, Hurlock (2011) menyebutkan bahwa individu pada dewasa 

awal sudah sadar bahwa penampilan menjadi salah satu aset dan hal yang perlu 

diperhatikan secara khusus guna keberhasilannya di berbagai aspek kehidupan 

sehingga individu tersebut cenderung banyak menghabiskan banyak waktu dan 

uang untuk membelanjakan pakaian dan perhiasan secara boros dan berlebihan. 

Selain itu, individu dewasa awal menganggap bahwa dengan pembelian pakaian 

dan perhiasan yang banyak juga mampu menunjang penampilan fisiknya 

sehingga orang lain dapat menaruh minat yang lebih pada dirinya.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dengan membeli barang secara konsumtif dan menggunakan barang serta 

produk tersebut, individu mampu meningkatkan body image yang rendah, 

merasa penampilannya lebih menarik, dan memiliki penilaian diri yang lebih 

positif akan dirinya sendiri. Perilaku konsumtif dan perasaan yang timbul paska 

membeli barang-barang serta produk yang menujang penampilan pada individu 

merupakan salah satu bentuk dari consequence (C). 

Hurlock (2011) juga menambahkan bahwa individu pada tahap 

perkembangan dewasa awal seringkali mengabaikan perputaran uang yang 

dialaminya karena mereka menganggap bahwa uang yang dimilikinya saat ini 

adalah untuk memenuhi kebutuhannya saat ini dan kurang mempedulikan 

ada/tidaknya tabungan untuk masa depan.  

Menurut Hurlock (2011), sebagai seseorang yang masih bergantung 

pada orang tua, seringkali para dewasa awal ini kurang bijaksana dalam 

menggunakan uang sehingga hal tersebut sering membuat individu kurang 
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mampu mengelola uangnya secara baik dan timbullah keinginan untuk membeli 

barang-barang secara konsumtif, sampai-sampai mereka rela untuk berhutang 

demi mendapatkan barang yang diinginkannya, khususnya pada pakaian dan 

perhiasan. 

Peneliti menemukan bahwa mean hipotetik dari body image adalah enam 

puluh dengan koefisien Standar Deviasi (SD) sebesar dua belas dan mean 

empirik body image sebesar 51,76. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa body image dari hasil penelitian menunjukkan kategori yang 

sedang.  

Penelitipun turut menemukan bahwa mean hipotetik dari perilaku 

konsumtif adalah enam puluh dengan koefisien Standar Deviasi (SD) sebesar 

dua belas dan mean empirik perilaku konsumtif sebesar 64,82. Berdasarkan 

hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif pada wanita dewasa 

awal yang menjadi subjek penelitian menunjukkan kategori yang sedang. 

Penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa body image menjadi 

variabel yang terbilang cukup signifikan dalam memberi sumbangan efektif pada 

perilaku konsumtif sebagai variabel tergantung dengan koefisien determinasi 

sebesar 0,469 Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel body image memiliki 

sumbangan efektif sebesar 46,9% terhadap variabel perilaku konsumtif. 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu peneliti dalam 

mengambil data sehingga jumlah subjek kurang banyak dan memiliki 

kemungkinan adanya perubahan hasil penelitian apabila kuantitas subjek lebih 

banyak. 

 

 


