
BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Data skala gaya hidup hedonis, skala harga diri dan skala konformitas

dari  penelitian  tersebut  dilakukan  proses  analisis  untuk  menguji  hipotesis

mayor  dan  hipotesis  minor  dari  penelitian  ini.  Pengujian  hipotesis  pada

penelitian menggunakan teknik analisis  regresi  2 (dua) predictor  dan teknik

analisis  korelasi  Product  Moment dengan  dukungan  program  Statistical

Packages for Social Sciences (SPSS) release versi 19. Sebelum melakukan uji

hipotesis  sebelumnya  dilakukan  dulu  uji  normalitas  sebaran  dan  linearitas

hubungan antara variabel tergantung dan bebas.
1. Uji Normalitas Sebaran

Tujuan dilakukannya uji normalitas sebelum analisa data adalah agar

mengetahui  distribusi  data  yang dipergunakan  pada  proses  penelitian  ini

bersifat normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan teknik One Sample

KolmogrovSmirnov  pada program Statistical Packages for Social Sciences

(SPSS)  release  versi  19.  Sebaran  data  dinyatakan  berdistribusi  normal

apabila p > 0,05 demikian pula sebaliknya. Di bawah ini adalah tabel hasil

uji normalitas:
Tabel 17.Hasl Uji Normalitas

Variabel K-SZ Asymp. Sig (2tailed)
Gaya Hidup Hedonis 0,967 0,308
Konformitas 0,535 0,937
Harga Diri 0,680 0,744

Hasil  uji  normalitas  dengan  One  Sample  KolmogrovSmirnov  pada

ketiga variabel menunjukkan bahwa semua data berdistribusi normal, yaitu:

gaya  hidup  hedonis  memiliki  nilai  Z  =  0,967  (p  =  0,308  >  0,05),

konformitas memiliki nilai Z = 0,535 (p = 0,937 > 0,05), dan harga diri

memiliki nilai Z = 0,680 (p = 0,744 > 0,05).

2. Uji Linearitas
Uji linearitas digunakan dan dilakukan agar dapat mengetahui linear

tidaknya pola sebaran variabel bebas dan variabel tergantung. Jika p>0,05
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maka  dapat  dinyatakan  linear,  demikian  pula  sebaliknya.  Nilai  Sig

merupakan bilangan yang tertera pada kolom Sig baris  Linear dalam tabel

Anova  Table hasil  perhitungan  pengujian  linearitas  garis  regresi  dalam

program SPSS. Tabel di bawah ini adalah hasil uji linearitas variabel bebas

dan varibel tergantung dan multikolinearitas.
Tabel 18. Hasil Uji Linearitas

Variabel Bebas F Sig Asumsi
Konformitas 1,560 0,072 (p<0,05) Linear
Harga Diri 0,690 0,862 (p<0,05) Linear

Berdasarkan  tabel  di  atas  ditemukan  bahwa  variabel  bebas,  yaitu

konformitas dan harga diri menunjukkan pola hubungan yang linear dengan

gaya hidup hedonis.
Tabel 19. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas Tolerance VIF
Konformitas ,997 1,003
Harga Diri ,997 1,003

Dari tabel di atas, nilai Tolerance semua variabel lebih dari 0,1 dan

nilai  VIF kurang dari  10,  yang berarti  bahwa tidak ada multikolinearitas

antar variabel independen dalam proses model regresi.

3. Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  mempergunakan  teknik

analisis  regresi  2  (dua)  prediktor  dan  teknik  analisis  korelasi  Product

MomentPerson.
a. Uji Hipotesis Mayor

Hipotesis  mayor  pada  penelitian  adalah  ada  hubungan  antara

konformitas  dan  harga  diri  dengan  gaya  hidup  hedonis.  Uji  hipotesis

mayor ini mempergunakan teknik regresi dua prediktor dengan dukungan

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) release versi 19.
Hasil pengujian hipotesis mayor menunjukkan nilai F sebesar 14,845

dengan nilai  signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil  dari probabilitas

0,05  (p=0,000<0,05)  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa

konformitas  dan  harga  diri  secara  bersama-sama  atau  simultan

berpengaruh  signifikan  terhadap  hedonis.  Selain  itu,  hasil  pengujian
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dimaksud menunjukan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,219. Hal

tersebut  berarti  besaran  nilai  koefisien  determinasi  penelitian  adalah

sebesar  21,9%.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  konstribusi  semua

variabel  bebas  (konformitas  dan harga diri)  terhadap setiap perubahan

pada  variabel  terikat  (hedonis)  adalah  sebesar  21,9% sisanya  sebesar

78,1% disebabkan oleh variabel di luar penelitian.

b. Uji Hipotesis Minor
Uji  hipotesis  minor  pada  penelitian  menggunakan  teknik  korelasi

Product Moment Person. Analisis korelasi bertujuan agardapat melihat

hubungan konformitas dan harga diri dengan gaya hidup hedonis secara

parsial. Berikut tabel data hasil analisis korelasi.
Tabel 20. Data Hasil Analisis Korelasi

Variabel Korelasi Person Sig. (1-tailed) N
Konformitas 0,394 0,000 100
Harga Diri -0,303 0,002 100
 Dependent Variabel: Gaya Hidup Hedonis

Pada  tabel  di  atas  ditunjukkan  nilai  koefisien  korelasi  antara

konformitas dengan gaya hidup hedonis sebesar 0,394 (p=0,000<0,05)

dan nilai koefisien korelasi antara harga diri dengan gaya hidup hedonis

sebesar -0,303 (p=0,002<0,05).

B. PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  hipotesis  mayor  menunjukkan  nilai  F  sebesar  14,845

dengan  tingkat  signifikansinya  p=0,000<0,05.  Hasil  tersebut  dapat

menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara konformitas  dan harga

diri dengan gaya hidup hedonis. Dengan demikian hipotesis mayor diterima.

Nilai  koefisien  determinasi  (R2)  yang  diperoleh  atau  didapatkan  dari  hasil

pengujian  hipotesis  mayor  adalah  0,219.  Nilai  koefisien  determinasi  ini

berfungsi  untuk  menunjukkan  pengaruh  kedua  variabel  bebas,  yaitu

konformitas  dan  harga  diri  terhadap  gaya  hidup  hedonis.  Hal  ini  berarti

pengaruh kedua variabel bebas yakni konfromitas dan harga diri terhadap gaya
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hidup  hedonis  sebesar  21,9%  dan  selebihnya  dijelaskan  dari  variable  atau

faktor  lain  yang tidak  diteliti  dan  dimasukkan terhadap penelitian  ini.  Atau

dengan  kata  lain,  konformitas  dan  harga  diri  secara  simultan  berpengaruh

terhadap gaya hidup hedonis sebesar 21,9%.
Hal ini sependapat dan sejalan dengan [CITATION Suj07 \l 1033 ] yang

menerangkan bahwa  gaya  hedonis  berorientasi  pada  kesenangan  yang

cenderung menyerang kalangan remaja, hal ini dikarenakan hanya ikut-ikutan

atau mencontoh lingkungan sekitarnya, selain itu karena remaja mulai mencari

identitas  dirinya  melalui  penggunaan  simbol-simbol  status,  seperti  pakaian,

mobil,  dan memiliki  barang-barang lain yang dapat  terlihat.  Selain itu hasil

tersebut sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh  [CITATION Phi14 \l

1033 ] bahwa faktor yang memengaruhi gaya hidup hedonis ada dua faktor

adalah faktor internal dan eksternal. Salah satu dari faktor internalnya adalah

kepribadian.  Salah satu aspek kepribadian yang merupakan kunci  seseorang

dalam pembentukan perilakunya adalah harga diri. Hal ini berhubungan pada

perilaku gaya hidup. Individu melihat dirinya negatif atau kekurangan maka

akan  mencoba  meningkatkan  kekurangannya  dengan  mengikuti  atau

mencontoh gaya hidup hedonis. Sedangkan faktor eksternal ialah kelas sosial

dan kelompok referensi.
Tabel 19 diatas menampilkan hasil analisis korelasi antara konformitas

dengan gaya hidup hedonis dan korelasi antara harga diri dengan gaya hidup

hedonis.  Hasil  yang  ditunjukan  pada  tabel  tersebut  merupakan  jawaban

terhadap hipotesis minor dalam penelitian ini. Hipotesis minor pertama adalah

ada  hubungan positif  antara  konformitas  dengan gaya  hidup hedonis.  Hasil

pengujian  hipotesis  minor  pertama  memperlihatkan  bahwa  nilai  koefisien

korelasi antara variabel konfromitas dengan gaya hidup hedonis adalah 0,394

(p=0,000 <0,05). Koefisien korelasi bernilai positif. Hal ini menunjukkan dan

membuktikan bahwa hubungan antara konformitas dengan gaya hidup hedonis

adalah  positif  yang  berarti  bahwa  semakin  meningkat  konformitas  maka

semakin meningkat pula gaya hidup hedonis. Dengan demikian hipotesis minor

pertama diterima.



47

Hasil ini mendukung dan sepaham dengan temuan [ CITATION Suk18 \l

1033 ] yang menjelaskan bahwa semakin tinggi  konformitas  maka semakin

tinggi gaya hidup hedonis. Begitupun sebaliknya, semakin rendah konformitas

makan semakain rendah pula gaya hidup hedonis. Kehidupan remaja memiliki

daya tarik terhadap gaya hidup hedonis. Berdasarkan hasil temuan penelitian

oleh Iqbal (2018) menyatakan bahwa kecenderungan gaya hidup remaja saat

ini  menuju  atau  mengarah  pada  gaya  hidup  hedonis.  Santrock  (2007)

menjelaskan  bahwa  konformitas  terhadap  remaja  dapat  berubah  menjadi

negatife atau positif, semua tergantung terhadap remaja yang dimana dengan

siapa dan dimana remaja tersebut berada. Konformitas yang bersifat negatif itu

yang  dapat  mengarahkan  dan  menjerumuskan  remaja  kepada  timbulnya

perilakugaya hidup hedonis.
Remaja  yang  belum  memiliki  penghasilan  sendiri  dan  masih  akan

ketergantung oleh orang tua, dimana ketika remaja tersebut memiliki keinginan

yang  tidak  dapat  terpenuhi  dengan  tuntutan  lingkungan  sosialnya  remaja

tersebut  akan  merasa  gelisah,  takut  dijauhi,  dan  akan tertekan  karena  takut

dianggap  ketinggalan  zaman  apabila  dibiarkan  terus-menerus  dapat

menyebabkan  stress  yang  berdampak  negative  pada  perkembangan  remaja

[ CITATION Tri14 \l 1033 ].
Rakhmat (1985) menjelaskan bahwa konformitas terhadap individu dapat

terjadi  karena  berbagai  faktor,  diantaranya  ukuran  kelompok,  tingkat

kesepakatan kelompok, jenis kelamin serta harga diri.
Sarwono (1988) menyatakan remaja pada umumnyaakan sulit menolak

terhadap sesuatu yang tidak disukainya ketika teman sebaya merayunya untuk

melakukan  hal  tersebut.  Dalam  artian  demi  mendapat  pengakuan  dari

kelompok  remaja  rela  melakukan  apapun.  Remaja  akan  melalukan  dan

berusaha  menyesuaiakan  diri  dengan  kelompoknya  agak  diterima.  Adanya

kesepakatan  dan  ketaatan  dalam  kelompok  mendorong  dan  mengarahkan

individu pada gaya hidup dan perilaku tertentu.
Menurut  hasil  penelitian  dari  Rianton  (2013)  pada  mahasiswa

Dhamasraya  di  Yogyakarta,  ternyata  ada  hubungan  positif  dan  sangat

signifikan  antara  konformitas  teman  sebaya  dengan  gaya  hidup  hedonis.
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Semakin  tinggi  konformitas  maka semakin  tinggi  pula  gaya  hidup hedonis,

begitu  sebaliknya  [  CITATION  Ria13  \l  1033  ].  Hasil  penelitian  tersebut

merupakan satu  bukti  ilmiah  yang menyatakan bahwa memang  gaya  hidup

hedonis benar-benar terjadi dan terbukti merambah di kalangan remaja.
Hipotesis minor kedua adalah hubungan antara harga diri dengan gaya

hidup  hedonis.  Hasil  pengujian  hipotesis  minor  kedua  menunjukkan  dan

menjelaskan nilai  koefisien  korelasi  antara  variabel  harga  diri  dengan  gaya

hidup  hedonis  adalah  -0,303  (p=0,002>0,05).  Koefisien  korelasi  bernilai

negatif.  Hal  tersebut  menunjukkan  dan  membuktikan  bahwa ada  hubungan

negatif  antara  harga  diri  dengan  gaya  hidup  hedonis  yang  berarti  bahwa

semakin  rendah  harga  diri  maka  gaya  hidup  hedonis  akan  semakin  tinggi.

Maka dari itu hipotesis minor kedua diterima.
Hasil  tersebut  di  atas  sesuai  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh

[ CITATION Yul171 \l 1033 ] yang menemukan bahwa ada hubungan negatif

yang  signifikan  antara  harga  diri  dengan  gaya  hidup  hedonis,  yang  berarti

bahwa harga  diri  mempunyai  peran  terhadap  gaya  hidup hedonis.  Menurut

[CITATION  Mon022  \l  1033  ] fenomena  gaya  hidup  yang  tampak  pada

kebanyakan remaja menurutnya bahwa remaja menganggap gaya tingkah laku,

penampilan,  maupun  cara  bersikap  merupakan  hal  penting  yang  harus

diperhatikan.  Remaja  menganggap  bahwa hal  tersebut  secara  tidak  nampak

dapat  menarik  simpati  dan  perhatian  individu  lain  terutama  pada  anggota

kelompok sebaya dan dapat ikut serta masuk pada kelompok sosial yang dia

inginkan.
Remaja dengan gaya hidup hedonis adalah remaja yang selalu berusaha

agar dapat sesuai dengan status sosial kelompoknya. Fenomena tersebut yang

menjadikan proses adaptasi  yang dilalui remaja dalam memenuhi kebutuhan

sosialnya.  Karakteristik remaja dengan kecenderungan hedonis mengarahkan

aktivitasnya  yang  ditujukan  untuk  diluar  rumah  untuk  mendapatkan

kenikmatan  hidup,  ingin  menjadi  sorotan  perhatian,  dan  waktu  luan  hanya

untuk  bersenang-senang (Sarwono,  1988).  Penjelasan  tersebut  sangat  sesuai

dengan Susanto (2013) yang mengatakan bahwa atribut gaya hidup hedonis
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ditunjukkan  dengan  lebih  senang  mengisi  waktu  kosong  diluar  rumah

ketimbang di rumah.

C. KELEMAHAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Adanya keterbatasan yang ditemui oleh peneliti menyebabkan penelitian

ini memiliki beberapa kelemahan. Adapun kelemahan dari peneliti  ini  dapat

memengaruhi hasil dari penelitian diantaranya:
1. Jumlah item tergolong banyak menyebabkan beberapa responden ada yang

mengerjakan dengan sungguh-sungguh ada yang terlihat mengerjakan tidak

sungguh-sungguh dalam artian jenuh dengan aitem yang tergolong banyak.
2.  Ada  beberapa  jumlah  skala  item  yang  gugur  dari  ke  tiga  skala  yang

dipergunakan pada penelitian ini.
3. Peneliti tidak dapat mengontrol semua siswa di ruangan pada saat pengisian

skala, sehingga hasil belum begitu maksimal saat pengisian skala.
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