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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

Berdasarkan data valid dari skala gaya hidup hedonis dan skala 

perilaku konsumtif dalam membeli pakaian dilakukan pengujian terhadap 

hipotesis penelitian dengan menggunakan teknik analisis korelasi product 

moment untuk menguji hubungan antara perilaku konsumtif dalam 

membeli pakaian dengan gaya hidup hedonis. Uji normalitas dan uji 

linieritas hubungan variabel bebas dan tergantung dilakukan terlebih 

dahulu sebelum pengujian terhadap korelasi antar variabel. 

5.01.01. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov Z 

dengan menggunakan program SPSS 17.0. Hasil uji 

normalitas untuk data gaya hidup hedonis diperoleh nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,767 dengan p = 0,599 (p > 0,05) 

yang berarti tidak ada perbedaan antara distribusi empirik 

dengan distribusi hipotetik, sehingga distribusi data normal. 

Hasil uji normalitas untuk data perilaku konsumtif dalam 

membeli pakaian, diperoleh dari Kolmogorov-Smirnov Z 0,814 

dengan p = 0,522 (p > 0,05) yang berarti tidak ada perbedaan 

antara distribusi empirik dengan distribusi hipotetik, sehingga 

distribusi data normal. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. 
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b. Uji Linieritas 

 Uji linieritas dilakukan untuk melihat hubungan variabel 

yang ada.  Variabel gaya hidup hedonis dan perilaku 

konsumtif dalam membeli pakaian memiliki hubungan dengan 

nilai F lin sebesar 73,452 dengan p = 0,000 (p < 0,05) yang 

berarti terdapat hubungan linier antara gaya hidup hedonis 

dengan perilaku konsumtif dalam membeli pakaian. 

5.01.02. Uji Hipotesis 

 Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya analisis data 

dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product moment 

menggunakan program SPSS (Statistical Packages for Social 

Science) 17.0. Hasil yang diperoleh dari korelasi antara gaya 

hidup hedonis dengan perilaku konsumtif dalam membeli 

pakaian menghasilkan nilai korelasi sebesar 0,696 dan p = 0,000 

(p<0,01) yang artinya terdapat korelasi yang signifikan antara 

gaya hidup hedonis dengan perilaku konsumtif dalam membeli 

pakaian. 

 Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini, yaitu “Ada hubungan positif antara 

gaya hidup hedonis dengan perilaku konsumtif dalam membeli 

pakaian pada mahasiswi. Semakin tinggi gaya hidup hedonis, 

maka akan semakin tinggi pula perilaku konsumtif dalam 

membeli pakaian pada mahasiswi dan begitu pula sebaliknya” 

dapat diterima. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 
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5.02. Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini dapat diterima, yaitu ada hubungan positif antara 

gaya hidup hedonis dengan perilaku konsumtif dalam membeli pakaian 

pada mahasiswi, dimana semakin tinggi gaya hidup hedonis, maka akan 

semakin tinggi pula perilaku konsumtif dalam membeli pakaian pada 

mahasiswi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah gaya hidup hedonis 

maka akan semakin rendah pula perilaku konsumtif dalam membei 

pakaian pada mahasiswi. Hasil uji hipotesis rxy= 0,696 (p<0,01) yang 

berarti terdapat korelasi yang signifikan antara gaya hidup hedonis 

dengan perilaku konsumtif dalam membeli pakaian pada mahasiswi.  

Hasil dari penelitian ini  sesuai dengan  pernyataan Gumulya & 

Widiastuti (2013) bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku dalam 

membeli yang berdasarkan faktor emosional seperti membeli 

berdasarkan pada penerimaan dan pengakuan sosial serta untuk 

menjaga penampilan diri bukan karena kebutuhan atau kegunaan, 

melainkan seperti gengsi, terpengaruh model, mudah terpengaruh 

dengan penawaran  iklan, mencoba lebih dari satu produk, model, warna, 

kemasan yang menarik sehingga cenderung lebih mementingkan harga 

diri pada kegunaan. Perilaku konsumtif pada mahasiswa yang mulai 

terbiasa lama kelamaan akan menjadikan kebiasaan yang menjadikan 

sebuah gaya hidup.  

Berdasarkan pernyataan Gumulya & Widiastuti (2013) dapat 

diketahui bahwa mahasiswi dalam membeli pakaian semata-mata hanya 

untuk memenuhi keinginan di luar kebutuhan, terpengaruh model, dan 
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memenuhi hasrat semata untuk mencapai kepuasan.  Hal tersebut sesuai 

dengan temuan di lapangan terhadap mahasiswi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang  yang berpakaian dengan trend yang terjadi 

saat ini selain itu juga didukung dengan merk pakaian terkenal. Terlihat 

bahwa mereka memperhatikan penampilan fisik. 

Hasil penelitian ini juga memiliki kemiripan hasil dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Patricia & Handayani (2014) yang memperoleh hasil 

bahwa terdapat pengaruh positif gaya hidup hedonis secara signifikan 

terhadap perilaku konsumtif pada pramugari Maskapai Penerbangan “X”. 

Menurut Kotler & Keller (2008) gaya hidup (lifestyle) adalah pola 

hidup sesorang yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat. 

Gaya hidup menampilkan profil seluruh pola tindakan dan interaksi yang 

dilakukan oleh seseorang. Jika digunakan secara cermat, konsep gaya 

hidup dapat membantu pasar memahami nilai konsumen yang terus 

berubah serta bagaimana gaya hidup dapat mempengaruhi perilaku 

pembelian. Dari pernyataan tersebut memang benar adanya bahwa gaya 

hidup seseorang dapat mempengaruhi perilaku pembelian, seperti halnya 

yang dilakukan mahasiwi Unversitas Katolik Soegijapranata Semarang 

dalam membeli pakaian. 

Gaya hidup telah menjadi hal yang umum dan cenderung dilakukan 

untuk mencari kesenangan semata. Dapat dikatakan hal tersebut adalah 

gaya hidup hedonis. Pembelian pakaian yang awalnya hanya dibeli pada 

pakaian yang sudah rusak atau kekecilan, bahkan sedang membutuhkan 

pakaian yang sedang dicari, kini menjadi hal yang dilakukan karena ingin 

terlihat tidak ketinggalan jaman dengan model pakaian yang terus 
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berkembang saat ini dan terlihat fashionable. Hal tersebut didukung 

dengan hasil penelitian ini yang menujukkan pembelian pakaian hanya 

untuk memenuhi keinginan semata dan gaya hidup di lingkungan 

sekitarnya. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan bahwa dapat disimpulkan 

perilaku konsumtif dalam membeli pakaian pada mahasiswi dapat 

dipengaruhi oleh gaya hidup hedonis. Hal tersebut berarti mahasiswi 

menrapkan gaya hidup hedonis. Mahasiswi yang beranggapan bahwa 

dengan memiliki pakaian yang sedang trend saat ini dapat memenuhi 

gaya hidup yang diadopsi oleh lingkungan sekitarnya. 

Pada penelitian ini sumbangan efektif yang diberikan variabel gaya 

hidup hedonis terhadap variabel perilaku konsumtif dalam membeli 

pakaian sebesar 48,4416%. Maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang linier antara variabel gaya hidup hedonis dan variabel 

perilaku konsumtif dalam membeli pakaian pada mahasiswi. 

Hasil Mean Hipotetik (MH) 60 dengan SD 12 dan Mean Empirik (ME) 

gaya hidup hedonis sebesar 64,07 dengan SD 9,484. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa gaya hidup hedonis termasuk kategori sedang. Hasil 

ini menunjukkan bahwa mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang memiliki gaya hidup hedonis tergolong sedang. 

Hasil Mean Hipotetik (MH) 72,5 dengan SD 14,5 dan Mean Empirik 

(ME) perilaku konsumtif dalam membeli pakaian sebesar 67,56 dengan 

SD 14,017. Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku konsumtif dalam 

membeli pakaian termasuk kategori sedang. Hasil ini menunjukkan 



40 
 

 
 

bahwa mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang memiliki 

perilaku konsumtif dalam membeli pakaian yang sedang. 

Keterbatasan peneliti memungkinkan penelitian ini tidak lepas dari 

kelemahan-kelemahan seperti, pengisian skala dilakukan pada saat ujian 

tengah semester. Meskipun sebagian fakultas ada yang sudah selesai, 

tetapi juga ada fakultas yang masih menjalankan ujian tengah semester.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


