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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan data skala gaya hidup hedonis, skala sikap terhadap 

clubbing, dan skala konformitas teman sebaya dilakukan pengujian 

terhadap hubungan antara ketiga variabel dengan menggunakan teknik 

analisis regresi dua prediktor. Analisis data yang digunakan untuk menguji 

hubungan antara sikap terhadap clubbing dengan gaya hidup hedonis, dan 

untuk menguji hubungan antara konformitas teman sebaya dengan gaya 

hidup hedonis adalah teknik analisis korelasi Product Moment dari Pearson. 

Uji normalitas penelitian dan uji linieritas hubungan variabel bebas 

dan variabel tergantung harus dilakukan terlebih dahulu sebelum 

melakukan pengujian terhadap korelasi antar variabel. 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji normalitasnya menggunakan alat 

bantu komputer dengan program Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) Release 13.0. Penghitungan normalitas 

dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. 

Hasil uji normalitas pada variabel gaya hidup hedonis 

menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,908 dengan p>0,05. Uji 

normalitas pada variabel sikap terhadap clubbing menghasilkan 

K-S Z sebesar 0,967 dengan p>0,05. Hasil uji normalitas pada 

variabel konformitas teman sebaya menunjukkan nilai K-S Z 
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sebesar 0,972 dengan p>0,05. Berdasarkan uji asumsi yang telah 

dilakukan ini, menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut 

memiliki sebaran data yang normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-1. 

 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas ini dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel yang ada. Variabel sikap terhadap clubbing dan gaya 

hidup hedonis memiliki hubungan dengan nilai Flin sebesar 

30,650 dengan p<0,05, yang berarti bahwa hubungan antara sikap 

terhadap clubbing dengan gaya hidup hedonis adalah hubungan 

linier. Variabel konformitas teman sebaya dan gaya hidup 

hedonis memiliki hubungan dengan nilai Flin sebesar 19,570 

dengan p<0,05, yang berarti bahwa hubungan antara konformitas 

teman sebaya dengan gaya hidup hedonis adalah hubungan linier. 

Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-2. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

a. Hasil uji analisis regresi dua prediktor yang menguji hubungan 

antara sikap terhadap clubbing dan konformitas teman sebaya 

dengan gaya hidup hedonis menghasilkan nilai R sebesar 0,657 

dengan p<0,01, artinya ada hubungan yang sangat signifikan 
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antara sikap terhadap clubbing dan konformitas teman sebaya 

dengan gaya hidup hedonis, yang berarti pula bahwa hipotesis 

mayor yang diajukan diterima. 

Koefisien determinan sikap terhadap clubbing dan 

konformitas teman sebaya terhadap gaya hidup hedonis dapat 

dilihat dari hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa 

Adjusted R Square = 0,410. Berarti sumbangan efektif sikap 

terhadap clubbing dan konformitas teman sebaya terhadap gaya 

hidup hedonis adalah 41%. Jadi sisanya 59% merupakan faktor-

faktor lain yaitu faktor internal (pengalaman dan pengamatan, 

kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi), dan faktor 

eksternal (keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan). Hasil analisis 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran F. 

b. Hasil uji korelasi product moment yang menguji hubungan antara 

sikap terhadap clubbing dengan gaya hidup hedonis 

menghasilkan nilai korelasi sebesar 0,604 dengan p<0,01, artinya 

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara sikap 

terhadap clubbing dengan gaya hidup hedonis, yang berarti pula 

bahwa hipotesis minor 1 yang diajukan diterima. 

c. Hasil uji korelasi product moment yang menguji hubungan antara 

konformitas teman sebaya dengan gaya hidup hedonis 

menghasilkan nilai korelasi sebesar 0,519 dengan p<0,01, artinya 

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konformitas 

teman sebaya dengan gaya hidup hedonis, yang berarti pula 

bahwa hipotesis minor 2 yang diajukan diterima. 
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B. Pembahasan 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan antara 

sikap terhadap clubbing dan konformitas teman sebaya dengan gaya 

hidup hedonis. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 

yang berbunyi “Ada hubungan antara sikap terhadap clubbing dan 

konformitas teman sebaya dengan gaya hidup hedonis”. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sikap terhadap 

clubbing dan konformitas teman sebaya mempengaruhi gaya hidup 

hedonis sebagaimana yang dikemukakan Hurlock (1999 h.213), 

Sarwono (1995 h.206), dan Davidoft (1991, h.154), yang mengatakan 

bahwa remaja berharap menjadi anggota dari kelompoknya dan 

berusaha untuk menyesuaikan diri (konform) dengan pendapat 

kelompok tersebut. Hal ini mengakibatkan pengaruh teman-teman 

sebaya pada sikap. Konformitas menjadi suatu tuntutan yang tidak 

tertulis dari kelompok teman sebaya terhadap anggotanya dan memiliki 

pengaruh yang kuat serta dapat menyebabkan munculnya sikap-sikap 

tertentu sehingga mengarah pada perilaku tertentu pada remaja. 

Hurlock (1999 h.213) mengatakan bahwa remaja lebih banyak 

berada di luar rumah bersama dengan teman-teman sebaya sebagai 

kelompok. Hal ini mengakibatkan pengaruh teman-teman sebaya pada 

sikap dan perilaku. Kebanyakan remaja berharap menjadi anggota 

kelompok acuan, dan berusaha mengubah pendapatnya untuk 

melakukan konformitas dengan pendapat kelompok tersebut. 

Penyesuaian diri dengan norma yang ada dalam kelompok tanpa 

pemikiran yang mandiri disebut sebagai konformitas (Sarwono,1995, 
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h.206). Menurut Davidoft (1991, h.154), konformitas pada remaja 

memiliki pengaruh yang kuat serta dapat menyebabkan munculnya 

sikap-sikap tertentu sehingga mengarah pada perilaku tertentu. 

Pendapat Hurlock (1999, h.213), Sarwono (1995, h.206), dan 

Davidoft (1991, h.154) di atas memberi gambaran bahwa remaja akan 

melakukan konformitas terhadap kelompok sebaya agar dirinya dapat 

lebih diterima dalam kelompoknya tersebut. Konformitas tersebut 

dilakukan melalui perubahan sikap, pembicaraan, minat, penampilan 

dan perilaku. Hal ini pula menunjukkan bahwa adanya konformitas pada 

remaja akan diiringi pula dengan pembentukan sikap pada remaja itu 

sendiri. Remaja yang melakukan konformitas dengan teman sebayanya, 

akan menyesuaikan diri agar dapat menjadi kelompok anggota. Ketika 

teman-temannya memiliki hobi atau termasuk sebagai clubber, maka 

remaja akan berusaha untuk menyenangi hobi tersebut agar dapat 

menjadi anggota dalam kelompok. Remaja melakukan konformitas 

tersebut dapat dilakukan dengan mulai dari adanya sikap yang positif 

terhadap clubbing, yaitu remaja mulai menyenangi musik yang berirama 

cepat yang biasanya sering disebut oleh remaja sebagai musik “dugem”. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan positif 

antara sikap terhadap clubbing dengan gaya hidup hedonis. Hasil 

analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Ada 

hubungan positif antara sikap terhadap clubbing dengan gaya hidup 

hedonis ”. 

Hasil penelitian di atas sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Armstrong (dalam Nugraheni, 2003), bahwa gaya 
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hidup hedonis dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yang salah satunya 

adalah sikap. Armstrong (dalam Nugraheni, 2003) mengatakan bahwa 

gaya hidup hedonis adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk 

mencari kesenangan hidup, seperti lebih banyak menghabiskan waktu di 

luar rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang 

membeli barang mahal yang disenanginya, serta selalu ingin menjadi 

pusat perhatian. 

Berdasarkan pendapat Armstrong tersebut dapat dikatakan bahwa 

remaja yang memiliki sikap positif terhadap clubbing memiliki 

kecenderungan untuk bergaya hidup hedonis. Sikap positif yang 

dimaksud dapat ditandai dengan adanya remaja mulai menyenangi hal-

hal yang bersinggungan dengan clubbing, seperti musik yang berirama 

keras atau memiliki dentuman dengan ritme tinggi, jenis tarian energik 

(dancing), dan berpenampilan glamour atau dengan nuansa pesta, serta 

menyukai situasi keramaian di dalam tempat-tempat klub malam. 

Sikap positif terhadap clubbing menunjukkan bahwa remaja 

menganggap bahwa kehidupan clubbing adalah hal yang 

menyenangkan. Remaja tersebut menyukai aktivitas clubbing karena 

dapat memberikan kesenangan ketika remaja melakukan aktivitas 

clubbing tersebut. Misalnya remaja yang menyukai musik dengan irama 

clubbing, dirinya akan merasakan kesenangan karena irama tersebut 

membuat remaja merasa bergairah atau memiliki energi. Irama musik 

yang diberikan clubbing cocok bagi remaja untuk bersenang-senang di 

dalam area klub malam dengan melakukan tarian-tarian sesuai dengan 
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lantunan musik yang dimainkan oleh disc jokey (orang yang memainkan 

musik di dalam klub malam). 

Remaja yang memiliki sikap positif terhadap clubbing dapat 

ditunjukkan dengan adanya kesukaan remaja terhadap penampilan yang 

bernuansa glamour. Adanya perhatian remaja terhadap penampilan yang 

mewah atau glamour mengakibatkan remaja akan mengenakan pakaian 

atau aksesoris sebagai bentuk ekspresi diri. Bentuk ekspresi seperti ini 

identik dengan gaya hidup yang bermewah-mewahan demi memenuhi 

kesenangan remaja dalam hal berpenampilan. 

Hasil yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara 

konformitas teman sebaya dengan gaya hidup hedonis berarti bahwa 

hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif antara konformitas 

teman sebaya dengan gaya hidup hedonis”. 

Hasil penelitian di atas sejalan dengan pendapat Buss (1995, 

h.258), Susanto (2001, h.5), Burlingame (dalam Wulaningtyas, 2003, 

h.4), serta Rammers dan Radler (dalam Wulaningtyas, 2003, h.6), yang 

mengatakan bahwa konformitas mempengaruhi berbagai aspek dalam 

kehidupan remaja, seperti pilihan terhadap aktivitas di kampus atau 

sosial yang akan diikuti, penampilan, bahasa yang digunakan dan nilai-

nilai yang dianut. Remaja yang memiliki kecenderungan gaya hidup 

hedonis biasanya akan berusaha agar sesuai (konform) dengan status 

sosial hedon. Proses adaptasi yang dilalui oleh sebagian remaja dalam 

memenuhi kebutuhan sosialnya dan memiliki kecenderungan bergaya 

hidup hedonis. 
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Buss (1995, h.258) mengatakan remaja yang memiliki 

kecenderungan gaya hidup hedonis biasanya akan berusaha agar sesuai 

dengan status sosial hedon. Susanto (2001, h.5) mengatakan bahwa 

proses adaptasi yang dilalui oleh sebagian remaja dalam memenuhi 

kebutuhan sosialnya dan memiliki kecenderungan bergaya hidup 

hedonis. Burlingame (dalam Wulaningtyas, 2003, h.4) mengatakan 

bahwa konformitas mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan 

remaja, seperti pilihan terhadap aktivitas di kampus atau sosial yang 

akan diikuti, dan nilai-nilai yang dianut. Rammers dan Radler (dalam 

Wulaningtyas, 2003, h.6) mengatakan bahwa agar remaja tidak ditolak 

oleh lingkungan sosialnya maka sebisa mungkin remaja menyetujui 

pendapat atau aktivitas yang dilakukan kelompoknya meskipun itu tidak 

sesuai dengan dirinya. 

Berdasarkan pendapat Buss (1995, h.258), Susanto (2001, h.5), 

Burlingame (dalam Wulaningtyas, 2003, h.4), serta Rammers dan 

Radler (dalam Wulaningtyas, 2003, h.6), dapat diperoleh gambaran 

bahwa remaja yang melakukan konformitas dengan teman sebayanya, 

akan mengikuti apa yang diyakini dan apa yang dilakukan oleh teman-

temannya. Ketika teman-teman tersebut memiliki kecenderungan gaya 

hidup hedonis seperti suka jalan-jalan ke mall, kafe atau mengunjungi 

klub malam untuk bersenang-senang, maka remaja akan berusaha 

menyenangi hal tersebut dan mengikuti gaya hidup dari teman-

temannya. Akibat dari adanya konformitas tersebut maka remaja akan 

memiliki gaya hidup seperti halnya yang dilakukan oleh teman-

temannya. 
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Mean empirik (ME) gaya hidup hedonis adalah 33,85 dan mean 

hipotetiknya adalah 27,5. Jadi ME > MH, hal ini menunjukkan bahwa 

kebanyakan subjek memiliki gaya hidup hedonis yang tergolong tinggi 

dan tidak wajar. Hal ini berarti bahwa gaya hidup hedonis di kalangan 

subjek penelitian relatif kuat, yaitu memiliki kecenderungan untuk 

mencari kenikmatan dan kesenangan ketika melakukan aktivitas seperti 

hobi atau berbelanja. Selain itu, subjek memiliki minat terhadap hal-hal 

baru tanpa mempertimbangkan aspek kepentingan dari hal baru tersebut, 

dan memiliki pandangan terhadap diri serta dunia sekitarnya dengan 

orientasi memperoleh kesenangan. 

Mean empirik (ME) sikap terhadap clubbing adalah 71,65 dan 

mean hipotetiknya adalah 57,5. Jadi ME > MH, hal ini menunjukkan 

bahwa kebanyakan subjek memiliki sikap terhadap clubbing yang 

tergolong tinggi dan tidak wajar. Hal ini berarti bahwa subjek penelitian 

memiliki sikap yang positif terhadap clubbing, yaitu dengan 

menganggap bahwa aktivitas clubbing merupakan hal yang bersifat 

positif bagi dirinya, sehingga subjek cenderung mendukung dengan 

adanya aktivitas clubbing. 

Mean empirik (ME) konformitas teman sebaya adalah 33,31 dan 

mean hipotetiknya adalah 27,5. Jadi ME > MH, hal ini menunjukkan 

bahwa kebanyakan subjek memiliki konformitas teman sebaya yang 

tergolong tinggi dan tidak wajar. Hal ini berarti bahwa subjek penelitian 

melakukan konformitas terhadap teman sebayanya atau memiliki 

kecenderungan berperilaku sama dengan teman sebayanya agar dapat 

lebih diterima pada kelompok tersebut. Konformitas pada subjek dapat 
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dicirikan seperti memiliki aspek kekompakan dengan teman sebayanya, 

cenderung menyepakati dan taat terhadap keputusan yang diambil dalam 

kelompok teman sebayanya. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan penelitian ini tentunya tidak 

terlepas dari kekurangan dan memiliki beberapa kelemahan yang 

mungkin berpengaruh terhadap hasil penelitian. 

Kelemahan tersebut dalam pengambilan data, diantaranya adalah  

1. Karakteristik subyek pada usia 18-24 secara teoritis masih mencari 

jati diri dan cenderung menyukai hal-hal yang berbau kenikmatan, 

sedangkan pada tahap lebih lanjut/dewasa sangat sulit untuk 

digeneralisir. 

2. Secara metodologis yang berkaitan dengan kancah penelitian hanya 

difokuskan pada 6 tempat, seperti : E. Plaza, Mr. Locus, Liquid, 

Parahita Cafe, Mall Ciputra, dan PT. Megah Tama Berjangka 

Semarang. Jadi, untuk tempat-tempat lain yang menggambarkan 

gaya hidup hedonis tidak bisa terwakili. Dengan demikian, hasil 

penelitian hanya bisa digeneralisirkan pada 6 tempat tersebut. 
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