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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

Pengujian hipotesis akan dilakukan pada bab ini, yang 

menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment. Teknik ini sesuai 

dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui hubungan antara 

konformitas dengan perilaku konsumtif dalam modifikasi mobil pada 

anggota komunitas Toyota Kijang Club Indonesia di Semarang. Pengujian 

ini membutuhkan uji asumsi sebagai prasyarat yaitu uji normalitas 

penelitian dan uji linearitas hubungan variabel bebas dan variabel 

tergantung. 

 

5.2. Uji Asumsi 

5.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test 

(K-S Z). Pada variabel perilaku konsumtif dalam modifikasi mobil 

didapatkan nilai K-S Z sebesar 0,869 (p>0,05), hal ini berarti sebaran 

datanya normal. Pada variabel konformitas didapatkan nilai K-S Z sebesar 

0,493 (p>0,05), hal ini berarti sebaran datanya normal. Perhitungan ini 

dapat dilihat di lampiran D-1. 

5.1.2. Uji Linearitas 

Variabel perilaku konsumtif dalam modifikasi mobil dan konformitas 

memiliki hubungan dengan nilai F sebesar 14,517 (p<0,05). Hasil ini berarti 
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bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang linier. Hasil uji 

linearitas kedua variabel tersebut terlampir pada lampiran D-2. 

 

5.3. Uji Hipotesis 

Setelah syarat uji prasayarat dilakukan, lalu akan dilakukan 

perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan teknik korelasi Product 

Moment. Hasil uji tersebut menemukan bahwa nilai korelasinya sebesar 

0,521 (p<0,01), hal ini berarti bahwa ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara konformitas dengan perilaku konsumtif dalam modifikasi 

mobil. 

Berdasarkan hasil tersebut di atas maka hipotesis yang berbunyi 

“Ada hubungan positif antara konformitas dengan perilaku konsumtif dalam 

modifikasi mobil. Semakin tinggi konformitas maka semakin tinggi perilaku 

konsumtif dalam modifikasi mobil, demikian pula sebaliknya” dapat diterima 

pada taraf signifikansi 1%. 

 

5.4. Pembahasan 

Pada penelitian ini hipotesis diterima yang berarti bahwa ada 

hubungan positif antara konformitas dengan perilaku konsumtif dalam 

modifikasi mobil. Hubungan positif tersebut berarti semakin tinggi 

konformitas maka semakin tinggi pula perilaku konsumtif dalam modifikasi 

mobil, demikian juga sebaliknya. 

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui pendapat Suminar dan 

Meiyuntari (2015, h.146), bahwa besarnya keinginan untuk mencapai 

harmonisasi dan mendapat penerimaan sosial membuat individu 
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melakukan konformitas terhadap teman sebaya atau kelompoknya. Akibat 

dari konformitas ini dapat berpengaruh kepada perilaku konsumtif. 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Pratiknyo (dalam Haryani & 

Herwanto, 2015, h.9), menemukan bahwa perilaku konsumtif terjadi 

disebabkan oleh keinginan untuk disukai orang lain, atau rasa takut 

terhadap penolakan. Hal ini yang menyebabkan individu cenderung 

mengkonsumsi apa yang dikonsumsi oleh kelompoknya. 

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian ini 

dilakukan oleh Chrisnawati dan Abdullah (2011, h.10), menemukan bahwa 

perilaku konsumtif remaja dipengaruhi oleh kelompok referensi teman 

sebaya. Hal tersebut ditunjukkan oleh salah satu partisipan pada 

penelitiannya, di mana partisipan ini memiliki sebuah kelompok khusus 

(genk) yang di dalamnya memiliki keakraban atau hubungan khusus 

dengan teman-temannya. Individu dalam penelitian ini mendapat informasi 

tentang model produk dan harus dibeli termasuk dari teman sebayanya. 

Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini ditemukan oleh 

Pergiwati (2016, h.498) bahwa subjek pada penelitiannya selalu meminta 

pendapat teman-temannya terlebih dahulu sebelum membeli suatu barang. 

Oleh karenanya pendapat teman-teman sekelompoknya membantu subjek 

untuk memutuskan barang apa yang akan di belinya. Individu yang 

melakukan konformitas sangat ingin diterima di dalam kelompok teman 

sebayanya sehingga hal tersebut dapat memunculkan perilaku konsumtif. 

Sebagaimana yang ditemukan pada subjek, yang menyukai barang-barang 

dengan harga yang mahal dan bermerk. Oleh karena subjek merasa 

apabila dirinya mampu membeli dan memiliki barang-barang dengan harga 
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yang mahal maka teman-temannya lebih menghargai dirinya dan subjek 

akan terhindar dari pengucilan dan celaan (Pergiwati, 2016, h.498). 

Menurut Kim dan Markus (dalam Suminar & Meiyuntari, 2015, 

h.147), konformitas dalam pemilihan atau pembelian produk mengacu pada 

otoritas dan keinginan kelompok ingroup. Konformitas juga menekankan 

pada hubungan sosial. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Wardhani (dalam Haryani & Herwanto, 2015, h.7) bahwa keinginan untuk 

disukai orang lain atau takut terhadap penolakan, menyebabkan individu 

cenderung mengkonsumsi apa yang dikonsumsi oleh kelompoknya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Haryani dan 

Herwanto (2015, h.9), yang menemukan hasil analisis korelasi product 

moment, menunjukkan bahwa ada hubungan antara konformitas dengan 

perilaku konsumtif, dengan taraf signifikansi p<0,01, dan koefisien korelasi 

sebesar r= 0,323. Artinya semakin tinggi konformitas maka semakin tinggi 

pula perilaku konsumtif terhadap produk kosmetik pada mahasiswi, dan 

sebaliknya semakin rendah konformitas maka semakin rendah pula perilaku 

konsumtif terhadap produk kosmetik pada mahasiswi. 

Pengaruh variabel konformitas terhadap variabel perilaku konsumtif 

dalam modifikasi mobil dapat dilihat pada sumbangan efektif (SE) yang 

diberikan sebesar 27,1%, sisanya 72,9% merupakan faktor-faktor lain, 

seperti faktor kebutuhan ekonomi, pengaruh psikologis dalam diri 

seseorang (kebutuhan memotivasi konsumen, persepsi, pembelajaran, 

sikap berhubungan dengan pembelian, kepribadian), pengaruh sosial 

(keluarga, kelompok, peran dan status, kelas sosial, kelompok referensi, 

budaya (subbudaya)), faktor pribadi (usia dan tahap siklus hidup, 
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pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, konsep diri), dan pengaruh situasi 

pembelian (situasi pembelian dapat beragam, waktu memengaruhi apa 

yang terjadi, lingkungan sekitar juga memengaruhi pembelian). 

Berdasarkan hasil sumbangan efektif konformitas terhadap perilaku 

konsumtif yang sebesar 27,1%, menunjukkan bahwa konformitas 

merupakan variabel yang pengaruhnya cukup memadai terhadap perilaku 

konsumtif anggota TKCI dalam modifikasi mobil. Hal ini berarti bahwa 

dalam memahami perilaku konsumtif perlu meninjau variabel konformitas. 

Sebagaimana hasil penelitian yang telah ditemukan Artledia (dalam Haryani 

dan Herwanto, 2015, h.9), bahwa salah satu faktor psikologis yang 

berperan dalam pembentukan perilaku konsumtif adalah tingkat 

konformitas. Semakin konform mahasiswi terhadap kelompoknya, maka 

semakin mudah terpengaruh berperilaku konsumtif. 

Hal yang sama dikemukakan oleh Sages dan Grable (dalam Piumali 

& Rathnayake, 2017, h.1), bahwa perubahan perilaku konsumen 

berdasarkan pengaruh sosial ini dapat disebut sebagai konformitas 

konsumen. Konformitas konsumen didefinisikan sebagai kepatuhan dengan 

norma kelompok, kerentanan terhadap pengaruh kelompok, dan perilaku 

perubahan konsumsi karena referensi kelompok. Sebagaimana dikatakan 

Cannon, Perreault, dan McCarthy (2009, h.183-200), bahwa perilaku 

pembelian konsumen dipengaruhi oleh kelompok referensi. 

Hubungan konformitas dengan perilaku konsumtif dapat diperinci 

dengan melihat hubungan peraspek dari konformitas dengan perilaku 

konsumtif. Melalui perhitungan statistik diketahui bahwa aspek kekompakan 

memiliki nilai korelasi terhadap perilaku konsumtif sebesar 0,624 (p<0,01), 
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aspek kesepakatan sebesar 0,374 (p<0 01), dan aspek ketaatan sebesar 

0,411 (p<0 01). Berdasarkan perhitungan ini diketahui bahwa aspek 

konformitas yang memiliki korelasi paling kuat dengan variabel perilaku 

konsumtif adalah aspek kekompakan, kemudian diikuti aspek ketaatan, dan 

yang terakhir adalah aspek kesepakatan. 

Aspek kekompakan didefinisikan oleh Sears (dalam Meilinda, 2013, 

h.16) sebagai ketertarikan dan keinginan untuk tetap menjadi anggota 

kelompok. Jika dikaitkan dengan perilaku konsumtif, maka individu yang 

memiliki keinginan dan ketertarikan menjadi anggota kelompok akan 

melakukan sesuatu seseuai dengan anggota kelompoknya. Termasuk 

dalam hal membeli komponen modifikasi mobil, akibatnya individu menjadi 

konsumtif. 

Aspek ketaatan adalah tuntutan kelompok acuan pada individu 

membuatnya rela melakukan tindakan walaupun individu tidak 

menginginkannya (Sears, dalam Meilinda, 2013, h.16). Akibatnya individu 

akan melakukan tindakan membeli yang bersifat konsumtif karena adanya 

tuntutan dalam kelompoknya. 

Aspek kesepakatan merupakan pendapat kelompok acuan yang 

sudah dibuat memiliki tekanan kuat sehingga individu harus loyal dan 

menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat kelompok (Sears, dalam 

Meilinda, 2013, h.16). Hal ini juga dapat mengakibatkan individu menjadi 

konsumtif sebagaimana yang dilakukan oleh anggota lain dalam 

kelompoknya. 

Hasil mean hipotetik (MH) konformitas adalah sebesar 35 dengan 

SD= 7 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 39,39 dengan SD= 5,991, 
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hal ini berarti bahwa konformitas termasuk kategori sedang (cenderung 

tinggi). Hasil ini menunjukkan bahwa subjek cenderung melakukan 

konformitas, yang ditunjukkan dengan aspek kekompakan, kesepakatan 

dan aspek ketaatan. 

Hasil mean hipotetik (MH) perilaku konsumtif dalam modifikasi mobil 

adalah sebesar 37,5 dengan SD= 7,5 dan mean empirik (ME) adalah 

sebesar 39,98 dengan SD= 8,816, hal ini berarti bahwa perilaku konsumtif 

dalam modifikasi mobil pada subjek penelitian termasuk kategori sedang 

(cenderung tinggi). Hasil ini menunjukkan bahwa subjek melakukan perilaku 

konsumtif dalam modifikasi mobil yang cenderung tinggi, ditandai dengan 

aspek pembelian impulsif (impulsive buying), pemborosan (wasteful 

buying), dan aspek mencari kesenangan (nonrational buying). 

Kelemahan penelitian yang dialami pada penelitian ini adalah 

pengisian skala yang dilakukan beberapa subjek pada saat sedang 

berkumpul bersama, hal ini menyebabkan subjek mengisi skala dengan 

berdiskusi dengan subjek lainnya. Peneliti sudah mengingatkan untuk 

mengisinya dengan individu, namun peneliti tidak dapat mengendalikan 

subjek yang jumlahnya cukup besar dalam kumpulan tersebut. 
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