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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

5.1.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila 

p>0,05, dan sebaliknya. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov Z dengan menggunakan program komputer Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS). 

Berdasarkan uji normalitas terhadap skala gaya hidup hedonisme diperoleh 

hasil K-S Z sebesar 0,688 dimana p = 0,730 (p>0,05), yang berarti distribusi 

penyebarannya normal. Sedangkan uji normalitas terhadap skala kontrol diri 

menunjukkan hasil K-S Z sebesar 0,765 dimana p = 0,607 (p>0,05), yang berarti 

distribusi penyebarannya normal. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada 

lampiran. 

5.1.1.2. Uji Linearitas  

Setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya melakukan uji linearitas. 

Data disebut linier apabila p<0,05. Berdasarkan uji linearitas antara gaya hidup 

hedonisme dengan kontrol diri diperoleh nilai FLinear = 11.345 dengan p = 0,001 

(p<0,05). Hal ini menujukkan ada hubungan linear antara kontrol diri dengan 

gaya hidup hedonisme. Hasil uji linearitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

yang terlampir.  
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5.2. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan program Statistical Packages 

for Social Sciences (SPSS) dengan teknik korelasi Product Moment. Hasil uji 

korelasi Product Moment yang menguji hasil hubungan antara kontrol diri dengan 

gaya hidup hedonisme diperoleh hasil yang signifikan yaitu rxy = -0,437 dengan p 

= 0,001 (p<0,01). Hasil uji tersebut menyatakan bahwa hipotesis diterima dengan 

menunjukkan adanya hubungan negatif antara kontrol diri dengan gaya hidup 

hedonisme. Semakin tinggi kontrol diri yang dimiliki, maka semakin rendah gaya 

hidup hedonisme yang dimiliki oleh mahasiswa. Begitu pula sebaliknya. 

5.3. Pembahasan 

Berdasarkan hasil hipotesis dengan menggunakan korelasi Product 

Moment diperoleh hasil rxy = -0,437 dengan p = 0,001 (p<0,01). Hasil tersebut 

menunjukkan hubungan negative antara kontrol diri dengan gaya hidup 

hedonisme, semakin tinggi kontrol diri yang dimiliki, maka semakin rendah gaya 

hidup hedonisme yang dimiliki oleh mahasiswa. Dengan demikian hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini diterima. 

Hasil penelitian ini yaitu rxy = -0,437 atau kontrol diri memberikan 

sumbangan dalam hubungannya dengan gaya hidup hedonisme pada 

mahasiswa sebesar 19,1%, sedangkan sisa sumbangan sebesar 80,9% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Kontrol diri merupakan salah satu masalah yang 

berhubungan dengan kepribadian, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk 

mengelolanya agar tidak menimbulkan akibat yang dapat merugikan diri sendiri. 

Kotler & Armstrong (2001) menyebutkan faktor penyebab gaya hidup hedonisme 

meliputi faktor eksternal yaitu kelompok referensi, keluarga, kelas soal, dan 

kebudayaan. Sedangkan untuk faktor internal meliputi sikap, pengalaman dan 
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pengamatan, kepribadian, motif, dan persepsi. Azizah & Indrawati (2015) 

Menyebutkan salah satu faktor yang menentukan gaya hidup hedonis adalah 

kepribadian. Kontrol diri, kepercayaan diri, dan cara pemecahan masalah adalah 

bagian dari kepribadian. 

Hasil penelitian ini sesuai oleh penelitian yang dilakukan oleh Azizah & 

Indrawati (2015) yang menyatakan bahwa kontrol diri memberikan pengaruh 

terhadap gaya hidup hedonisme sebesar 23% ; Fatimah (2013) kontrol diri 

memberikan sumbangan terhadap gaya hidup hedonisme sebesar 2,8%  ; Ajeng 

(2010) kontrol diri memberikan sumbangan terhadap gaya hidup Hedonisme 

sebesar 28,7 %; yang menunjukkan hasil bahwa keterkaitan antara kontrol diri 

dengan gaya hidup hedonisme pada mahasiswa memperlihatkan bahwa 

kemampuan mengendalikan diri berperan dalam menekan gaya hidup 

hedonisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol diri dengan aspek 

yang terkandung didalamnya memberikan pengaruh bagi kecenderungan gaya 

hidup hedonisme. Walaupun gaya hidup hedonisme tidak hanya dipengaruhi oleh 

faktor tersebut. 

Hasil mean hipotetik (Mh) kontrol diri sebesar 60 dengan standar deviasi 

hipotetik (Sdh) 12 dengan mean empirik (Me) 68,68 dan Standar deviasi empirik 

(Sde) 10,897. Hal ini berarti kontrol diri termasuk dalam kategori sedang. 

Sedangkan hasil mean hipotetik (Mh) pada gaya hidup hedonisme sebesar 57,5 

dengan standar deviasi hipotetik (Sdh) 11,5 , dengan mean empirik (Me) 62,06 

dan standar deviaso empirik (Sde) 11,771, hal ini berarti gaya hidup hedonisme 

pada mahasiswa termasuk kategori sedang.   

Mahasiswa dengan kontrol diri yang baik dapat lebih mampu menahan 

gaya hidup hedonisme dibanding dengan remaja yang memiliki kontrol diri yang 
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buruk. Dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan- kelemahan 

yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Beberapa kelemahan yang terjadi yaitu 

pada saat penyebaran dan pengerjaan skala, tidak semua skala ditunggui dan 

diawasi oleh peneliti sehingga hal tersebut memungkinkan subjek bertanya atau 

berdiskusi dengan subjek lain atau orang yang ada disekelilingnya. Pada saat 

penyebaran skala peneliti menemukan adanya antusiasme subjek yang berbeda-

beda, hal tersebut memungkinkan keseriusan subjek dalam mengisi skala 

penelitian. Tidak semua karakteristik terpenuhi sehingga kemungkinan subjek 

tidak terlalu sesuai dengan tujuan penelitian.  

 


