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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti terlebih dahulu melakukan uji 

asumsi. Uji asumsi itu sendiri memiliki dua jenis, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. 

Uji asumsi bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kedua variabel 

dalam penelitian, yaitu variabel gaya hidup shopaholic dan pendidikan ekonomi 

keluarga. Selain itu, uji asumsi ini juga dilakukan untuk mengetahui sebaran item 

normal dan tidak normal dalam penelitian yang dilakukan. 

1. Uji Normalitas 

1) Gaya Hidup Shopaholic 

Hasil uji normalitas terhadap skala gaya hidup shopaholic menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov menunjukan hasil K-S-Z sebesar 0,124 dengan p 

sebesar 0,126 (p>0,05), maka dapat dikatakan bahwa distribusi 

penyebaran data normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran E-

1. 

2) Pendidikan Ekonomi Keluarga 

Hasil uji normalitas terhadap skala pendidikan ekonomi keluarga 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukan hasil K-S-Z sebesar 

0,136 dengan p sebesar 0,59 (p>0,05), maka dapat dikatakan bahwa 

distribusi penyebaran data normal. 
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2. Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas antara variabel gaya hidup shopaholic dengan variabel 

pendidikan ekonomi keluarga menunjukan bahwa hubungan antara kedua variabel 

tidak linear. Hal ini ditunjukan dengan Flinear = 0,466 dengan nilai p 0,499 (p>0,05). 

Hasil uji linearitas dapat dilihat pada lampiran E-2. 

5.1.2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara gaya 

hidup shopaholic dengan pendidikan ekonomi keluarga. Peneliti menggunakan teknik 

korelasi Kendall’s tau untuk melakukan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS 

22.0 for windows. Hasil yang diperoleh rxy = -0,104 (p>0,05), yang menunjukan tidak 

adanya hubungan antara gaya hidup shopaholic dengan pendidikan ekonomi 

keluarga. Berdasarkan analisis data yang diperoleh, maka hipotesis yang diajukan 

peneliti ditolak. 

5.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan teknik korelasi Kendall tau, 

diperoleh hasil bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti ditolak. Hal tersebut 

ditunjukan dengan adanya hasil rxy = -0,104 dengan p>0,05. Melalui hasil analisis data 

yang didapatkan tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti 

ditolak. Tidak ada hubungan antara pendidikan ekonomi keluarga dengan gaya hidup 

shopaholic.  

Gaya hidup shopaholic tidak hanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan 

ekonomi keluarga yang dimiliki, namun juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

pergaulan atau sosial. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Amiruddin (2018), 
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bahwa lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi terbentuknya kepribadian, 

identitas, dan gaya hidup seseorang. Adanya teman yang memiliki gaya hidup 

shopaholic dalam suatu kelompok sosial maka dapat memunculkan sugesti baik 

secara langsung maupun tidak langsung kepada teman lainnya untuk mengikuti gaya 

hidupnya.  

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Theodora dan Marti’ah (2016) mengenai the effect of family economic education 

towards lifestyle mediated by financial literacy. Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Theodora dan Marti’ah (2016) menyimpulkan bahwa pendidikan ekonomi 

keluarga berpengaruh signifikan terhadap gaya hidup mahasiswa Fakultas Teknik 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indraprasta PGRI Jakarta 

dengan nilai pengaruh yang didapatkan sebesar 6,4%. Penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Shandy (2013) menyimpulkan bahwa pendidikan ekonomi keluarga 

berpengaruh positif signifikan terhadap gaya hidup mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Malang angkatan 2011. 

Gaya hidup shopaholic itu sendiri tidak hanya dipengaruhi faktor keluarga, 

namun juga dapat dipengaruhi oleh faktor diri, dan lingkungan pergaulan. Tidak 

dipungkiri, lingkungan pergaulan memiliki pengaruh yang besar terhadap 

pembentukan gaya hidup seseorang. Halimatussakdiyah, Martono, dan Sudarma 

(2019), berpendapat bahwa pengaruh teman pergaulan dapat menumbuhkan gaya 

hidup siswa dalam pengelolaan keuangan. Sama hal nya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Astriani (2018), menyatakan bahwa lingkungan pergaulan 

berpengaruh terhadap terbentuknya gaya hidup pada Mahasiswa Fakultas Keguruan 



  49 

 

 

dan Ilmu Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan tingkat 

signifikansi 0,05, dan mendapatkan nilai koefisien sebesar 0,688.  

Selain faktor lingkungan pergaulan, faktor diri tentunya sangat berperan dalam 

pembentukan gaya hidup seseorang. Dewi (dalam Halimatussakdiyah, Martono, & 

Sudarma, 2019), berpendapat bahwa keluarga itu sendiri mengajari anak-anak 

mereka untuk menggunakan uang dengan baik, namun disisi lain pengendalian diri 

yang baik juga dibutuhkan. Penelitian yang dilakukan Hersika dan Kurniawan (2020), 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya hidup 

hedonisme dengan kontrol diri remaja Kota Padang. Hubungan antara kedua variabel 

tersebut negatif yang artinya semakin tinggi kontrol diri seseorang, maka semakin 

rendah gaya hidup hedonisme, dan sebaliknya. Sumbangan efektif yang diberikan 

sebesar 68%. 

Berdasarkan mean = 28,6 dan SD = 4,955 pada variabel pendidikan ekonomi 

keluarga, menunjukan bahwa terdapat 16 subjek dengan pendidikan ekonomi yang 

rendah, 24 subjek dengan pendidikan ekonomi keluarga sedang, dan tidak ada subjek 

dengan pendidikan ekonomi keluarga yang tinggi. Pada variabel gaya hidup 

shopaholic dengan mean = 38,525 dan SD = 11,399, menunjukan bahwa terdapat 8 

subjek dengan gaya hidup shopaholic rendah, 21 subjek dengan gaya hidup 

shopaholic sedang, dan 11 subjek dengan gaya hidup shopaholic yang tinggi.  

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, pengaruh 

pendidikan ekonomi keluarga terhadap terbentuknya gaya hidup shopaholic 

memberikan sumbangan efektif hanya sebesar 1,2%. Sedangkan sisanya dipengaruhi 
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oleh faktor diri, dan lingkungan pergaulan memberikan sumbangan efektif sebesar 

98,8% pada pembentukan gaya hidup shopaholic. 

Melalui penelitian ini, peneliti menyadari terdapat kekurangan didalamnya. 

Salah satu kelemahan yang menurut peneliti cukup berpengaruh dalam proses 

pengumpulan data yaitu banyaknya item yang gugur pada skala gaya hidup 

shopaholic. Item-item yang tidak valid dapat mempengaruhi item-item yang valid. 

Selain itu, kelemahan yang terlihat adalah sesuai data yang diperoleh kedua variabel 

tidak linear. Hal ini dapat disebabkan karena subjek kurang representatif, sehingga 

hasil data yang didapatkan kurang baik. Kelemahan juga terdapat pada kriteria subyek 

yang terlalu luas (secara global). Penggunaan google form tentunya juga menjadi 

kelemahan dalam proses pengumpulan data. Hal ini menyebabkan peneliti tidak dapat 

mengontrol subjek yang sesuai dan diinginkan oleh peneliti. Selain itu pula dalam 

pengisian google form subjek dapat mengisinya lebih dari satu kali karena dalam 

penulisannya tidak memerlukan identitas berupa email sehingga tidak ada batasan 

dalam mengisi kuesioner yang telah disebarkan.


