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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Penelitian  

5.1.1. Uji Asumsi 

 Uji asumsi pada penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji linearitas yang 

akan dilakukan sebelum pengujian hipotesis penelitian. Uji normalitas dilakukan 

untuk mengetahui sifat persebaran data subjek dapat dinyatakan normal atau tidak. 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear antara 

variabel yang diuji dalam penelitian.  

A. Uji Normalitas 

1. Perilaku Konsumtif Membeli Produk Skincare pada Mahasiswi Pengguna 

Media Sosial  

Pada data penelitian perilaku konsumtif membeli produk skincare pada 

mahasiswi pengguna media sosial menunjukan hasil dari One Sample Kolmogorov-

Smirnov menunjukan hasil K-S-Z sebesar 0.691 dengan nilai P sebesar 0.726 

(p>0.05). Berdasarkan hasil yang diuji menggunakan Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) for Windows version 23 menunjukan bahwa persebaran data 

subjek variabel perilaku konsumtif dikatakan normal dengan persebaran data normal 

dilihat dari nilai p > 0.05. 

2. Konsep Diri 

Uji normalitas pada variabel konsep diri menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov dari program SPSS 23 menunjukan hasil K-S-Z .0,768 dengan 

nilai p 0.597 (p > 0.05), Hal tersebut menunjuka  bahwa data persebaran konsep diri 
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dikatakan normal dengan persebaran data normal dilihat dari p > 0.05. 

3. Konformitas  

Pada variabel konformitas peneliti penggunakan One Sample Kolmogorov-

Smirnov dari program SPSS 23 untuk uji normalitas. Pengujian tersebut menunjukan 

hasil K-S-Z 1.222 dengan nilai p 0.101 (p > 0.05). Hasil pengujian tersebut 

menunjukan persebaran variabel konformitas dinyatakan normal karena menunjukan 

nilai p > 0.05.  

B. Uji Linearitas  

 Uji linearitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antar variabel yang diteliti. Ada atau tidaknya hubungan linear antar 

variabel dapat dilihat dari hasil signifikansi dengan menggunakan statistika, jika sig < 

0.05 maka dapat dikatakan terdapat hubungan linear antar variabel.  

1. Uji Linearitas Konsep Diri – Perilaku Konsumtif  

Uji linearitas pada kedua variabel konsep diri dan perilaku konsumtif 

menunjukan nilai signifikansi sebesar 0.00 (sig < 0.05). Kedua variabel dikatakan 

memiliki hubungan yang sigfikan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan ada hubungan linear antara konsep diri dan perilaku 

konsumtif.  

2. Uji Linearitas Konformitas dan Perilaku Konsumtif  

Kedua variabel dikatakan memiliki hubungan signifikan apabila nilai 

signifikansi kurang dari 0.05. Hasil pengujian menggunakan SPSS 23 menunjukan 

uji linearitas antara variabel konformitas dan perilaku konsumtif menunjukan nilai 

signifikansi 0.00 (sig<0.005). Hal tersebut dapat disimpulkan ada hubungan linear 
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antara konformitas dan perilaku konsumtif.  

C. Uji Multikolinearitas  

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua 

variabel bebas dalam sebuah model regresi. Pengujian ini dikatakan lolos uji 

multikolinearitas apabila kedua variabel bebas tidak memiliki hubungan. Kedua 

variabel bebas dikatakan memenuhi syarat uji multikolinearitas apabila memiliki skor 

tolerance >0.10 atau nilai VIF <10. Pada uji multikolinearitas pada variabel 

konformitas dan konsep diri pada penelitian ini menunjukan hasil VIF 1.466 (VIF < 

10) dan nilai tolerance 0.682 (tolerance > 0.10). hasil ini menunjukan kedua variabel 

bebas tidak memiliki hubungan sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel lolos uji 

multikolinearitas.  

5.1.2. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian 

yang telah diajukan. Dalam penelitian melakukan 2 uji hipotesis yaitu uji hipotesis 

mayor dan uji hipotesis minor.  

a. Uji Hipotesis Mayor  

Dalam uji hipotesis mayor ini peneliti menggunakan teknik uji regresi linear 

berganda, Uji hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan adanya hubungan antara 

konsep diri dan konformitas dengan perilaku konsumtif. Ketiga variabel dikatakan 

memiliki hubungan yang signifikan apabila nilai signifikansi kurang dari 0.05. 

berdasarkan hasil uji regresi linear berganda didapatkan hasil nilai r sebesar 0,323, 

nilai F linier sebesar 11,203 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 (sig < 0,05). Maka 
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dari hasil tersebut dapat disimpulkan ada hubungan signifikan antara konsep diri dan 

konformitas dengan perilaku konsumtif.  

b. Uji Hipotesis Minor  

Dalam uji hipotesis minor peneliti menggunakan teknik pearson correlation 

untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dan variabel 

tergantung. Kedua variabel dianggap signifikan apabila nilai signifikansi di bawah 

0,01. Dari hasil pengujian menggunakan teknik pearson correlation antara konsep 

diri dan perilaku konsumtif didapatkan hasil rxy sebesar -0,273 dan sig 0,00 

(sig<0,01). Dapat disimpulkan ada hubungan signifikan dengan sifat negatif antara 

konsep diri dan perilaku konsumtif.  

Pada uji korelasi antara konformitas dan perilaku konsumtif hasil nilai rxy 

sebesar 0,297 dan sig 0,00 (sig<0,01). Dari hasil perhitungan tersebut dapat 

dinyatakan terdapat hubungan signifikan bersifat positif antara variabel konformitas 

dan perilaku konsumtif. 

5.1.3. Uji Statistik Deskriptif 

Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti dengan 195 subjek terdapat 

tingkatan kategorisasi sebagai berikut :  

Tabel 5. 1 Kategorisasi Tingkat Perilaku Konsumtif Subjek Table 13 

Kategori Rentang Nilai Jumlah Subjek Persentase 

Tinggi  X < 34,33 14 7,17% 
Sedang 34,33 < x < 51,03 149 76,41% 
Rendah  51,03 < x  32 16,41% 

Total  195 100% 

Penelitian ini memiliki 195 subjek dengan tingkat perilaku konsumtif membeli 

produk skincare yang beragam. Dari data yang didapatkan peneliti terdapat 14 

subjek (7,17%) memiliki tingkat perilaku konformitas tinggi, 149 subjek (76,41%) 
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memiliki tingkat perilalu konsumtif membeli produk skincare sedang dan 32 subjek 

(16,41%) memiliki tingkat perilaku konsumtif pembelian produk skincare yang 

rendah. 

Tabel 5. 2 Kategorisasi Tingkat Konsep Diri Subjek Table 14 

Kategori Rentang Nilai Jumlah Subjek Persentase 

Tinggi  X < 53,79 31 15,89% 
Sedang 53,79 < x < 71,16 135 68,23% 
Rendah  71,16 < x  29 14,87% 

Total  195 100% 

Pada kategorisasi tingkat konsep diri 195 subjek, peneliti menemukan 31 

subjek (15,89%) memiliki tingkat konsep diri yang tinggi, 135 subjek (68,23%) 

memiliki tingkat konsep diri yang sedang dan 29 subjek (14,87%) memiliki tingkat 

konsep diri yang rendah. 

Tabel 5. 3 Kategorisasi Tingkat Konformitas Subjek Table 15 

Kategori Rentang Nilai Jumlah Subjek Persentase 

Tinggi  X < 55,55 72 36,92% 
Sedang 55,55 < x < 72,77 110 56,41% 
Rendah  72,77 < x  13 6,67% 

Total  195 100% 

Pada kategorisasi tingkat konformitas dengan 195 subjek, peneliti menemukan 72 

subjek (36,92%) memiliki tingkat konformitas yang tinggi, 110 subjek (56,41%) 

memiliki tingkat konformitas yang sedang dan 13 subjek (6,67%) memiliki tingkat 

konformitas yang rendah.  

5.2. Pembahasan  

Berdasarkan hasil perhitungan pada uji hipotesis mayor dengan teknik teknik 

uji regresi linear berganda didapatkan hasil bahwa ketiga variabel memiliki 

hubungan yang signifikan dengan nilai r sebesar 0,323, nilai F linier sebesar 11,203 

dan nilai signifikansi sebesar 0,00 (sig<0,05). Berdasarkan hasil tersebut 

membuktikan bahwa terdapat hubungan antara konsep diri dan konformitas dengan 
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perilaku konsumtif  karna terbukti memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05.  

Hasil ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Kurnia Putriyanti (2016), dalam penelitiannya menunjukan 

adanya hubungan yang signifikan antara konformitas dan konsep diri terhadap 

perilaku konsumtif dengan signifikansi p = 0,000 (sig<0,05) dan nilai F sebesar 

12,110. Menurut data tersebut dapat dikatakan variabel bebas yaitu konsep diri dan 

konformitas memiliki hubungan dan mempengaruhi variabel tergantung yaitu 

perilaku konsumtif.  

Pada hasil uji hipotesis minor pada variabel konsep diri dan perilaku 

konsumtif menggunakan teknik pearson correlation didapatkan hasil rxy sebesar -

0,273 dan nilai signifikansi 0,00. Dari hasil tersebut dikatakan bahwa hipotesis 

adanya hubungan negatif antara konsep diri dan perilaku konsumtif diterima, karna 

hasil nilai signifikansi kurang 0,01.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Muslimah 

Zahro (2014) berjudul Hubungan Konsep Diri dengan Perilaku Konsumtif pada 

Remaja di SMK Kesehatan, menunjukan hasil rxy -0,673 dengan p<0,01. Hasil 

tersebut menunjukan adanya hubungan negatif antara konsep diri perilaku 

konsumtif. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Erli Ermawati dan Indriyati 

(2011)  menunjukan hasil uji hipotesis pada konsep diri dan perilaku konsumtif 

menunjukan hasil nilai rxy -0,401 dengan nilai p 0,000, hal tersebut dapat dinyatakan 

adanya hubungan negatif antara konsep diri dan perilaku konsumtif. 

Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa semakin rendah 

tingkat konsep diri maka semakin tinggi perilaku konsumtif, begitu pula sebaliknya. 
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Mahasiswi yang memiliki konsep diri tinggi, sebelum memutuskan membeli suatu 

produk akan melakukan mempertimbangkan terlebih dahulu kegunaan produk 

tersebut dengan cermat, hal ini membuat meminimalisir terjadinya perilaku 

konsumtif. Tingkat konsep diri yang cenderung rendah memberi rasa tidak nyaman 

pada diri individu secara personal. Bagi mahasiswi untuk meningkatkan konsep diri 

tersebut dengan melakukan pembelian dan penggunaan produk. (Suminar & 

Meiyantari, 2015). Perasaan bahwa dirinya tidak ideal dapat diminimalisir dengan 

cara membeli produk yang menunjang penampilannya seperti halnya membeli 

produk skincare (Ermawati & Indriyati, 2011).  

Konsep diri merupakan cara bagaimana seseorang melihat dirinya, mencapai 

keinginan secara optimal dan merealisasikan keinginan tersebut untuk memperoleh 

konsep diri yang ideal menurut dirinya. (Berzonsky dalam Nurhaini, 2018). Salah 

satu faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perilaku konsumtif adalah 

konsep diri, untuk mencapai konsep diri yang ideal, individu akan cenderung untuk 

berperilaku konsumtif. perilaku konsumtif sering dialami oleh mahasiswi karena 

perempuan pada umur 18-25 tahun merupakan masa dimana ingin mencapai dirinya 

yang ideal, dalam proses perkembangannya mahasiswi akan memiliki tingkat 

konsep diri yang berbeda (L. S. Putri & Sakti, 2015). Hal tersebut sesuai dengan 

hasil penelitian dimana terdapat 31 subjek (15,89%) memiliki tingkat konsep diri 

tinggi, 135 subjek (68,23%) memiliki tingkat konsep diri sedang dan 29 subjek 

(14,87%) memiliki tingkat konsep diri yang rendah. Individu dengan tingkat konsep 

diri tinggi dan sedang merupakan individu yang cenderung terbuka, mudah 

berinteraksi dengan orang lain, menerima dirinya dengan baik tanpa 
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membandingkan dirinya dengan orang lain, hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

seseorang dengan tingkat konsep diri tinggi dan sedang cenderung memiliki perilaku 

konsumtif yang rendah. (Wijayanti & Astiti, 2017).  

Variabel perilaku konsumtif dalam penelitian ini ditemukan tingkat perilaku 

konsumtif yang berbeda, yaitu 14 subjek (7,17%) memiliki tingkat perilaku konsumtif 

yang tinggi, 149 subjek (76,41%) memiliki tingkat perilaku konsumtif yang sedang 

dan 32 subjek (16,41%) memiliki tingkat perilaku konsumtif yang rendah. Tingkat 

perilaku konsumtif yang sedang dapat disebabkan karna finansial, mahasiswa saat 

akan membeli suatu barang akan mempertimbangkannya dan mencermati 

kegunaan barang tersebut. (Ermawati & Indriyati, 2011). Dari kedua variabel 

tersebut menghasilkan analisis koefisiensi determinasi (R2) 0,0745 sehingga konsep 

diri berkontribusi sebesar 7,45% terhadap perilaku konsumtif membeli produk 

skincare pada mahasiswi pengguna media sosial, dan sisanya sebanyak  92,55% 

dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor budaya, kelas sosial, keluarga dan gaya 

hidup.   

Hasil uji hipotesis minor pada variabel konformitas dan perilaku konsumtif 

menggunakan teknik pearson correlation didapatkan nilai rxy sebesar 0,297 dan nilai 

signifikansi 0,01. Menurut hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa konformitas dan 

perilaku konsumtif memiliki hubungan signifikan yang bersifat positif.  

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang berjudul “Hubungan Konformitas 

dan Kontrol Diri dengan Perilaku Konsumtif Terhadap Produk Kosmetik pada 

Mahasiswa”, menunjukan hasl uji hipotesis konformitas dan perilaku konsumtif yaitu 

nilai rxy sebesar 0,323 pada taraf signifikansi p=0,000, nilai p lebih kecil dari 0,01. 
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Hasil analisi menunjukan nilai rxy bertanda positif artinya semakin tinggi konformitas 

maka semakin tinggi pula perilaku konsumtif, dan sebaliknya. (Haryani & Herwanto, 

2015). Menurut Baron dan Bryne ( dalam Haryani & Herwanto, 2015) menyatakan 

bahwa alasan individu melakukan konformitas adalah agar disukai dan menghindari 

penolakan dari orang-orang dilingkunganya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nur Ftriyani, Prasetyo dan Nailul 

Fauziah (2013) bahwa tingkat konformitas individu berbeda-beda. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil penelitian tingkat konformitas subjek yaitu 72 subjek (36,92%) 

memiliki tingkat konformitas yang tinggi, 110 subjek (56,41%) memiliki tingkat 

konformitas sedang dan 13 subjek (6,67%) memiliki tingkat konformitas yang 

rendah. Dari hasil uji hipotesis kedua variabel tersebut menghasilkan analisis 

koefisiensi determinasi (R2) 0,0883 sehingga konformitas berkontribusi sebesar 

8,83% terhadap perilaku konsumtif membeli produk skincare pada mahasiswi 

pengguna media sosial, dan sisanya sebanyak  91,17% dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti faktor budaya, kelas sosial, keluarga dan gaya hidup.   

Sejalan dengan peneltian yang dilakukan oleh Sihotang (2009) bahwa 

perilaku konsumtif dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah 

konformitas. Semakin seorang mahasiswi berkonform dengan kelompok, maka 

semakin mudah terpengaruh untuk berperilaku konsumtif. Dari penjelasan diatas 

dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya hubungan antara konsep diri dan 

konformitas dengan perilaku konsumtif membeli produk skincare pada mahasiswi 

pengguna media sosial. Selain itu juga terbukti bahwa terdapat hubungan negatif 

antara konsep diri dan perilaku konsumtif membeli produk skincare pada mahasiswi 
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pengguna media sosial, dimana semakin tinggi tingkat konsep diri maka semakin 

rendah perilaku konsumtif, dan sebaliknya. Pada penelitian ini juga terbukti terdapat 

hubungan bersifat positif antara konformitas dan perilaku konsumtif membeli produk 

skincare pada mahasiswi pengguna media sosial, dimana semakin tinggi tingkat 

konformitas maka akan semakin tinggi perilaku konsumtif dan sebaliknya.  

5.3. Keterbatasan Penelitian  

Dalam sebuah penelitian tentunya tidak luput dari kelemahan dan 

keterbatasan. Kelemahan dan keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Penyebaran responden yang kurang merata dari segi umur yang berbeda 

di Semarang. 

b. Beberapa subjek mengeluh kepada peneliti melalui chat personal via 

Whatsapp atau Line karena jumlah butir item pada kuesioner yang terlalu 

banyak yaitu, 78 item sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam 

mengisi kuesioner.  

c. Pengujian variabel konformitas pada penelitian ini kurang spesifik pada 

kelompok tertentu dimana individu menyesuaikan diri. 

d. Karena keterbatasan kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini, peneliti 

melakukan penyebaran kuesioner menggunakan google form hal ini dapat 

menyebabkan bias dalam menjawab penyataan dalam kuesioner 

penelitian karena peneliti tidak mengetahui subjek secara langsung dan 

memungkinkan subjek tidak jujur dan tidak sungguh-sungguh dalam 

mengisi kuesioner.  


