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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara narsisme dan 

gaya hidup dengan perilaku konsumtif pada remaja di Kota Denpasar. Sampel 

penelitian sebanyak 399 remaja di Kota Denpasar diambil menggunakan teknik 

purposive sampling dan accidental sampling. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda. Alat ukur menggunakan 

skala narsisme, skala gaya hidup dan skala perilaku konsumtif. Uji hipotesis 

menggunakan korelasi regresi linear berganda, sehingga diperoleh hubungan 

silmultan antara narsisme dan gaya hidup dengan perilaku konsumtif pada remaja. 

Terdapat hubungan yang positif antara narsisme dengan perilaku konsumtif dan 

terdapat hubungan yang positif antara gaya hidup dengan perilaku konsumtif. 
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ABSTRACT 

 

This study intends to determine the correlation between narcissism and 

lifestyle with consumtion behavior in adolescent in the Denpasar City. Sample in 

this research were 399 of adolencents in Denpasar City and recruited by using 

purpossive sampling technique and accidental sampling technique. This study 

uses quantitative methods with multiple linear regression approaches. Measuring 

instrument using narcissism scale, lifestyle scale and consumptive behavior scale. 

By using correlation multiple regression, it is obtained that there was a 

simultaneous correlation between narcissism and lifestyle with consumptive 

behavior in adolescents. There was a positif correlation between narcissism with 

consumptive behavior among adolescent and there was a positif correlation 

between lifestyle with consumptive behavior among adolescent. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara keseluruhan, perkembangan zaman masyarakat Indonesia 

mengalami perubahan yaitu dari masyarakat modern menuju masyarakat 

post modern. Era masyarakat post modern ditandai dengan hadirnya 

masyarakat yang bergantung pada informasi, selain itu juga berkembang 

menjadi masyarakat konsumsi. Beberapa hal tersebut juga ditandai dengan 

berkembangnya gaya hidup masyarakat Indonesia yang cenderung untuk 

konsumtif yaitu membeli berbagai macam barang atau komoditas (Kristiana 

dalam Yuliantari, Kartika, & Herdianto, 2015). 

Perilaku konsumtif yang dilakukan remaja ini adalah merupakan 

sebuah masalah bagi kehidupan khususnya remaja yang dikemudian hari 

berdampak pada kehidupan masyarakat, karena cenderung para remaja tidak 

menanamkan sifat untuk hidup hemat dan sifat produktif. Dari kehidupan 

dengan perilaku konsumtif  yang berlebihan akan menimbulkan hal negatif 

yang lebih besar. Diantaranya yaitu sifat boros dimana sifat tersebut hanya 

menghambur-hamburkan uang dalam artian sifat tersebut hanya untuk 

memenuhi hasrat berbelanja yang sifatnya sementara, kesenjangan atau 

ketimpangan sosial yang artinya dikalangan masyarakat terdapat 

kecemburuan dan rasa tidak suka di dalam lingkungannya berada, tindakan 

kejahatan dimana seseorang berusaha menghalalkan segala cara guna 



 

2 
 

mendapatkan barang yang diinginkannya, dan akan menciptakan orang-

orang yang tidak produktif yang memiliki arti tidak dapat menghasilkan 

uang melainkan hanya memakai dan membelanjakannya (Wahyudi dalam 

Yuliantari & Herdiyanto, 2015). 

Perilaku konsumtif adalah fenomena nyata yang terjadi di 

masyarakat. Menurut data United Nation on Environment Program, 

Indonesia merupakan negara paling konsumtif nomer empat se-Asia-Pasifik 

pada tahun 2012 (Agustina dalam Amalia, 2016). Perilaku konsumtif 

merupakan kegiatan membeli barang atau jasa bukan untuk memenuhi 

kebutuhan melainkan untuk memenuhi keinginan, serta dilakukan secara 

berlebihan yang menimbulkn pemborosan dan inefisiensi biaya (Suyasa & 

Fransisca, 2005), sedangkan Ainunnisa (2016) mendefiniskan perilaku 

konsumtif sebagai kecenderungan manusia dalam melakukan konsumsi tiada 

batas, membeli barang yang berlebihan atau secara tidak terencana. Dalam 

arti yang lebih kompleks bahwa perilaku konsumtif merupakan perilaku 

konsumsi yang boros dan berlebihan yang mendahulukan keinginan daripada 

kebutuhan serta tidak adanya skala prioritas. Individu tidak lagi membeli 

barang berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan kegunaan, namun 

didasarkan pada gengsi, prestise, dan gaya hidup. Selain itu, perilaku 

konsumtif merupakan perilaku berbelanja yang sudah tidak didasari oleh 

keinginan yang dapat dikatakan sudah tidak rasional lagi (Sumartono dalam 

Kanserina, 2015). 
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Fromm (dalam Tenriawaru, Wicaksono & Saniatuzzulfa, 2018) juga 

menambahkan bahwa perilaku konsumtif merupakan suatu perilaku 

mengonsumsi barang atau jasa secara terus-menerus yang berguna untuk 

memperoleh kesenangan dan kebahagiaan yang semu, serta mengurangi 

kecemasan. Hal ini dikarenakan karakter kepuasan telah berkurang pada 

pembelian/konsumsi yang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, individu 

merasa perlu untuk membeli secara terus menerus untuk memperoleh 

kesenangan dan kepuasan. 

Menurut Irmasari (dalam Fitriyani, Widodo & Fauziah, 2013) 

perilaku konsumtif akan menimbulkan dampak negatif, terutama bagi 

remaja. Dampak negatif pada perilaku konsumtif adalah kecemburuan sosial, 

mengurangi kesempatan untuk menabung dan cenderung tidak memikirkan 

kebutuhan yang akan datang. Kecemburuan sosial muncul karena seseorang 

akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan harga 

barang tersebut murah atau mahal, barang tersebut diperlukan atau tidak, 

sehingga bagi orang yang tidak mampu mereka tidak akan sanggup untuk 

mengikuti pola kehidupan yang seperti itu. Perilaku konsumtif menyebabkan 

orang cenderung lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan 

menyisihkan untuk ditabung. Dampak negatif perilaku konsumtif muncul 

ketika seseorang mengonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang 

tanpa memikirkan kebutuhannya di masa yang akan mendatang.  

Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku konsumtif yaitu internal 

dan eksternal. Faktor internal yaitu meliputi motivasi, proses belajar dan 
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pengalaman, keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya 

hidup. Faktor eksternal meliputi kelompok sosial, kelompok referensi, status 

sosial, keluarga serta kebudayaan (Engel dalam Wardhani, 2009). Salah satu 

faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku konsumtif adalah 

kepribadian. Kepribadian mengacu pada karakteristik penting dan relatif 

stabil dalam individu yang memberikan pengaruh kuat terhadap perilaku 

seseorang (Ewen, Soorae, & Canessa, 2014). Salah satu kepribadian yang 

berpotensial dalam menimbulkan perilaku konsumtif pada remaja adalah 

kepribadian narsisme (Harnish & Bridges, 2015). Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Lina & Rosyid (1997) mengemukakan bahwa pada umumnya 

perilaku konsumtif seringkali dilakukan oleh remaja. Perilaku konsumtif 

dipicu oleh salah satu faktor yaitu kepribadian. Kepribadian yang 

mempengaruhi perilaku konsumtif adalah kepribadian narsisme. 

American Psychiatric Association (dalam Prajatami & Tenriawaru, 

2018) mendefinisikan kepribadian narsisme merupakan sebuah pola 

kebesaran yang dikombinasikan dengan kebutuhan untuk dikagumi dan 

kurangnya rasa empati. Narsisme sebagai ciri kepribadian yang ditandai 

dengan adanya keegoisan, memperluas diri, dan perilaku dominan. 

Sebenarnya mencintai diri sendiri adalah sebuah keharusan karena 

merupakan salah satu cara untuk lebih bisa percaya diri, tapi kadar dari 

mencintai diri sendiri tersebut harus dikendalikan agar rasa percaya diri 

normal dan tidak menjadi kecenderungan narsisme. Percaya diri yang sehat 

dan normal tercermin dari keterbukaan terhadap kritik, menghargai pujian 
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tetapi tidak menganggap itu sebagai keharusan demi menjaga harga diri dan 

tidak memamerkan kelebihan diri sendiri karena sudah tahu pasti tentang 

kualitas diri dan tidak tergantung pada orang lain agar bisa merasa nyaman. 

Sebaliknya, orang-orang yang mengalami narsisme justru merasa gagal dan 

kecewa apabila mendapatkan kritik, gila pujian dan pengakuan dari orang 

lain digunakan untuk meninggikan percaya diri (Nevid & Rathus dalam 

Apsari, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati & Safitri (2011) dengan 

subjek sebanyak 65 siswa juga menunjukkan bahwa kepribadian narsisme 

memberikan sumbangan pada variabel perilaku konsumtif sebesar 27,3%. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Cai, Shi, Fang, & Luo (2015) 

dengan subjek sebanyak 112 orang warga di Beijing, China membuktikan 

kepribadian narsisme berpengaruh secara positif terhadap perilaku 

konsumtif. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Prajatami & 

Tenriawaru (2018) dengan subjek 93 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Sebelas Maret menunujukkan secara parsial ada korelasi 

positif yang signifikan antara narsisme dan perilaku konsumtif yang artinya 

semakin tinggi narsisme, semakin tinggi perilaku konsumtifnya. 

Faktor selanjutnya yang diduga munculnya perilaku konsumtif 

adalah gaya hidup. Kanserina (2015) mendefinisikan gaya hidup (lifestyle) 

sebagai bagaimana seseorang hidup, termasuk bagaimana sesorang 

menggunakan uangnya, bagaimana ia mangalokasikan waktunya dan 

sebagainya. Menurut Kotler (dalam Susanto, 2013) gaya hidup adalah pola 
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hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktifitas, minat dan 

opininya, dalam arti bahwa secara umum gaya hidup seseorang dapat dilihat 

dari aktifitas rutin yang dia lakukan, apa yang mereka pikirkan terhadap 

segala hal disekitarnya dan seberapa jauh dia peduli dengan hal itu dan juga 

apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri dan juga dunia luar. Bagong 

Suyanto (dalam Wahidah, 2013) berpendapat bahwa gaya hidup merupakan 

pengertian dari cara hidup yang mencakup sekumpulan kebiasaan, 

pandangan, serta pola-pola respon akan kehidupan, serta terutama 

perlengkapan hidup. 

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh Wahidah 

(2013) dengan subjek sebanyak 81 mahasiswa membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh perilaku konsumtif terhadap gaya hidup mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi FKIP UNTAN. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh 

Primadini & Budiani (2014) dengan subjek 186 siswa dibuktikan dengan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan terkait gaya hidup dengan perilaku 

konsumtif pada remaja SMA Trimurti Surabaya. Selanjutnya, penelitian 

yang dilakukan oleh Kanserina (2015) dengan 111 responden membuktikan 

bahwa gaya hidup mempunyai pengaruh sebesar 8,78% dan signifikan 

terhadap perilaku konsumtif. 

Fenomena gaya hidup tampak dikalangan remaja, menurut Monk, et 

al. (dalam Maisyaroh, 2016) remaja memang menginginkan agar 

penampilan, gaya tingkah laku, cara bersikap dan lain-lainnya akan menarik 

perhatian orang lain. Remaja ingin diakui eksistensinya oleh lingkungan 
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dengan berusaha untuk mengikuti perkembangan yang terjadi seperti cara 

berpenampilan. Kebutuhan untuk diterima menyebabkan remaja berusaha 

untuk mengikuti tren, misalnya pemilihan model pakaian terbaru dengan 

cara berbelanja atau melakukan perilaku pembelian. 

Kemajuan teknologi berpengaruh besar terhadap gaya hidup saat ini. 

Kemajuan teknologi telah menawarkan berbagai macam kemudahan, sebagai 

contoh dengan kemajuan teknolgi sekarang tidak perlu lagi antri untuk 

membeli tiket bioskop atau pakaian untuk mendapatkannya. Hanya perlu 

mengotak-atik gadget di rumah. Karena dampak yang ditimbulkan tidak 

selalu berupa dampak positif, maka sudah seharusnya dapat melihat dampak 

negatif yang ditimbulkan sehingga dapat melakukan sikap pencegahan.  

Salah satu kota yang berkembang di Indonesia adalah Kota Denpasar. 

Salah satu aspek yang dapat dilihat perkembangannya yaitu segi 

perekonomiannya.  Hal tersebut ditunjukkan dengan data dari berita resmi 

statistik Provinsi Bali pada tahun 2017, dimana pertumbuhan tersebut ada di 

angka 4,01%. Kontribusi yang diberikan oleh Kota Denpasar dalam 

tumbuhnya perekonomian di Provinsi Bali yang merupakan pusat aktifitas 

perekonomian dan perdagangan. Sebagian besar pusat perbelanjaan tersebar 

di kawasan Denpasar dan Badung, dimana hal tersebut memudahkan serta 

praktis untuk berbelanja. Hal tersebut menciptakan sebuah tren atau gaya 

hidup baru bagi masyarakat Bali, khususnya bagi remaja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penduduk di Kota 

Denpasar. Perilaku konsumtif paling banyak terjadi pada usia remaja. 
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur kepada 

beberapa remaja di Kota Denpasar. Mereka mengaku rela mengeluarkan 

uang untuk membeli barang-barang yang menunjang penampilan seperti 

pakaian branded, tas branded, sepatu branded dan barang-barang branded 

lainnya, yang tentunya mereka harus mengumpulkan uang saku terlebih 

dahulu untuk mendapatkannya. Beberapa remaja juga turut mengatakan 

bahwa mereka rela untuk mengeluarkan uang guna membeli makan serta 

minuman yang laku dipasaran. Beberapa alasan remaja berperilaku 

konsumtif yaitu, seperti mengikuti trend, menunjukkan kepercayaan diri, 

mengikuti perilaku kelompok dan untuk kesenangan pribadi (komunikasi 

personal, 10 Februari 2018). 

Wilani (2015) mengatakan bahwa 300 remaja di Kota Denpasar 

sebagian besar merupakan remaja konsumtif. Lebih lanjut, perilaku 

konsumtif yang ditunjukkan seperti membeli pulsa, berbelanja baju, sepatu, 

dan kosmestik, berganti gadget tercanggih, atau pergi ke café serta restoran 

sekedar untuk menghabiskan waktu bersama dengan teman. 

Tidak terkontrolnya perilaku konsumtif dapat memunculkan sifat 

boros, tidak produktif serta tindak kejahatan karena seseorang akan 

menghalalkan segara cara untuk mendapatkan barang yang diinginkannya 

pada diri remaja itu sendiri (Yuliantari & Herdiyanto, 2015). Menurut 

Neufelth (dalam Zebua & Nurdjayadi, 2001) mengemukakan bahwa 

tindakan yang tidak rasional serta bersifat kompulsif yang secara ekonomis 

mengakibatkan pemborosan dan dari sudut pandang psikologis 
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menimbulkan kecemasan serta rasa tidak aman merupakan gambaran 

perilaku konsumtif. 

Penelitian ini dilakukan pada remaja di Kota Denpasar dengan alasan 

fenomena perilaku konsumtif pada remaja di Kota Denpasar cukup tinggi. 

Hal ini dibuktikan dari hasil observasi bahwa makan di tempat yang 

instagramable dan mahal, berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan atau mall, 

nonton bioskop dan travelling sudah menjadi gaya hidup penduduk terutama 

remaja di Kota Denpasar. 

Dalam proses transaksi jual beli remaja sangat mudah dalam 

mengakses informasi. Kondisi ini tentu berdampak terhadap pola pembelian 

yang dilakukan sehingga dapat menimbulkan perilaku konsumtif. Secara 

khusus remaja memiliki kepribadian narsisme dengan menganggap dirinya 

lebih baik dari generasi sebelumnya hal ini tentu dapat mendorong remaja 

menjadi berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif juga semakin meningkat 

apabila individu dengan kepribadian narsisme menjunjung tinggi gaya 

hidup. Jika gaya hidup yang berlebihan dapat dikendalikan dengan baik, 

maka dapat membantu mengurangi perilaku konsumtif pada remaja. 

Perilaku konsumtif telah membawa perubahan pada gaya hidup. 

Perilaku konsumtif yang mulai terbiasa lama kelamaan mulai menjadi 

kebiasaan yang menjadikan sebuah gaya hidup. Hal ini yang akan membawa 

masyarakat lebih mementingkan penampilan, harga diri, serta bagaimana 

cara mereka mengikuti perkembangan dalam lingkungan sekitar. Kebiasaan 

ini yang membuat mereka menjadi sulit dalam bersikap rasional dan justru 
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membuat mereka lebih berorientasi kepada gaya hidup yang mereka jalani 

saat ini. Berdasarkan fenomena diatas, peneliti ingin membuktikan secara 

ilmiah mengenai hubungan antara narsisme dan gaya hidup dengan perilaku 

konsumtif pada remaja di Kota Denpasar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan 

masalah, yaitu: 

1. Apakah ada hubungan yang positif antara narsisme dan gaya hidup 

dengan perilaku konsumtif pada remaja di Kota Denpasar? 

2. Apakah ada hubungan yang positif antara narsisme dengan perilaku 

konsumtif pada remaja di Kota Denpasar? 

3. Apakah ada hubungan yang positif antara gaya hidup dengan perilaku 

konsumtif pada remaja di Kota Denpasar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas, maka diperoleh 

tujuan penelitian, yaitu: 

1. Mengetahui adanya hubungan antara narsisme dan gaya hidup dengan 

perilaku konsumtif pada remaja di Kota Denpasar. 

2. Mengetahui adanya hubungan antara narsisme dengan perilaku 

konsumtif pada remaja di Kota Denpasar. 
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3. Mengetahui adanya hubungan antara gaya hidup dengan perilaku 

konsumtif pada remaja di Kota Denpasar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun 

praktis, yaitu: 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah adanya kontribusi bagi dunia 

pengetauan khususnya dalam bidang psikologi dan nantinya dari hasil 

penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para praktisi pada bidang 

psikologi untuk mempertimbangkan hubungan antara narsisme dan gaya 

hidup dengan perilaku konsumtif. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberi imformasi kepada 

pihak-pihak terkait mengenai narsisme dan gaya hidup dengan perilaku 

konsumtif, guna mengurangi permasalahan perilaku konsumtif pada 

remaja. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Narsisme 

1. Definisi Narsisme 

Menurut Anshori, Arianti & Rumaisa (2015) narsisme adalah 

suatu keinginan individu yang cenderung suka meminta pengaguman, 

pujian, dan pemujaan diri tentang kebutuhan akan keunikan, kelebihan 

kesuksesan, kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan orang lain, serta 

meminta perhatian yang lebih dari orang lain sebagai bentuk penilian 

atas dirinya. Lam (2012) menyatakan bahwa narsisme muncul dari 

konsep diri dan rasa percaya diri individu. Aktualisasi perilaku dari rasa 

percaya diri seperti percaya bahwa dirinya unik, intelegensi lebih dan 

memiliki potensi lebih dari orang lainnya sehingga individu tersebut 

tidak menerima dirinya sendiri dikarenakan perilaku yang berlebihan 

dari kemampuan dan keadaan yang sebenarnya.  

Menurut Sheldon & Bryant (2016), narsisme merupakan sebuah 

trait kepribadian yang membuat individu memiliki konsep dan 

kepentingan diri secara berlebihan, serta keinginan yang besar untuk 

dikagumi. Mereka sangat menginginkan perhatian dan penerimaan dari 

orang lain, serta mencari sumber kekaguman dari luar untuk membantu 

mempertahankan harga diri mereka yang rapuh (Bergman, Fearrington, 

Davenport, & Bergman, 2011). 
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Kepribadian narsisme digolongkan sebagai gangguan kepribadian 

kategori B dimana gangguan tersebut membuat individu memiliki 

perasaan kuat bahwa dirinya merupakan seseorang yang penting dan 

unik  (Fausiah & Widury dalam Ambarwati & Safitri, 2011). Fausiah & 

Widury juga menambahkan bahwa individu yang memiliki kepribadian 

narsisme merasa dirinya ambisius, special, dan suka akan ketenaran, 

sehingga individu tersebut sulit untuk menerima kritik. 

 

2. Komponen Narsisme  

  Menurut DSM-IV atau Diagnostic Statistical and Manual 

Mental Disorder-Fourth Edition menyatakan bahwa individu dapat 

dianggap mengalami gangguan kepribadian narsisme meliputi: 

a. Merasa diri paling hebat namun seringkali tidak sesuai dengan 

potensi atau kompetensi yang dimiliki (has a grandiose sense of 

self-important). 

b. Percaya bahwa dirinya adalah spesial dan unik (believe that she 

or he is special and unique). 

c. Dipenuhi dengan fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, 

kepintaran, kecantikan atau cinta sejati (is preoccupied with 

fantasies of unlimited success, power, briliance, beauty or 

ideallove). 

d. Memiliki kebutuhan yang eksesif untuk dikagumi (requires 

excessive admiration). 
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e. Merasa layak untuk diperlakukan secara istimewa (has a sense of 

entitlement). 

f. Kurang empati (lacks of empathy: is unwilling to recognize or 

idenitfy with the feeling and needs of others). 

g. Mengeksploitasi hubungan interpersonal (is interpersonally 

exploitative). 

h. Seringkali memiliki rasa iri pada orang lain atau menganggap 

bahwa orang lain iri kepadanya (is often envious of others or 

believes that other are envious of him or her). 

i. Angkuh (shows arogant, naughty behavior or attitudes). 

 

3. Faktor-faktor Narsisme 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi narsisme, 

diantaranya (Lubis dalam Apsari, 2010) : 

a. Faktor Psikologis  

Penerimaan terhadap diri sendiri dan tingkat aspirasi yang tidak 

realistis dapat memicu terjadinya narsisme. 

b. Faktor Biologis 

Gangguan narsisme banyak dialami oleh seseorang yang 

memiliki orang tua penderita neurotic. Selain itu yang 

berhubungan dengan narsisme yaitu jenis kelamin, usia, fungsi 

hormonal dan struktur-struktur yang lainnya. 
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c. Faktor Sosiologis 

Gangguan narsisme sendiri dialami oleh berbagai lapisan dan 

golongan masyarakat terhadap perbedaan nyata yang terjadi 

antara kelompok budaya tertentu dan reaksi narsisme yang 

dialami. 

 

B. Gaya Hidup 

1. Definisi Gaya Hidup 

Seseorang yang mengekspresikan dirinya dalam beraktivitas, 

minat dan opininya merupakan definisi dari gaya hidup. Gaya hidup 

merupakan penggambaran keseluruhan diri seseorang dalam melakukan 

interaksi dengan lingkungannya (Kotler dalam Susanto, 2013). Selain 

Kotler, Kasali (dalam Kanserina, 2015) menyatakan bahwa gaya hidup 

seseorang dapat dilihat melalui pola konsumsi yang tercermin pada 

pilihan seseorang akan hal-hal yang terjadi pada dirinya serta bagaimana 

individu tersebut menghabiskan waktu dan uangnya. 

Menurut Maisyaroh (2016) gaya hidup adalah perilaku seseorang 

yang menggambarkan bagaimana ia hidup, bagaimana ia membelanjakan 

uangnya dan bagaimana ia mengalokasikan waktu yang dimilikinya. 

Secara luas gaya hidup didefinisikan sebagai cara hidup seseorang 

seperti bagaimana individu tersebut menghabiskan waktunya (aktivitas), 

hal-hal apa saja yang menurut mereka penting didalam lingkungannya 

(keterkaitan), dan bagaimana mereka memandang diri mereka di masa 
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yang akan dating serta dunia sekitarnya (pendapat) (Setiadi, 2010). 

Pendapat tersebut juga didukung oleh Assael (dalam Wijaya, 2015).  

Kemudian gaya hidup menurut Sunarto (dalam Pratiwi, 2017) 

adalah pola kehidupan seseorang untuk memahami kekuatan-kekuatan 

ini harus mengukur dimensi AIO utama konsumen activities (pekerjaan, 

hobi, belanja, olahraga, serta kegiatan sosial), interest (mode, makanan, 

rekreasi, keluarga), opinion (pandangan akan diri sendiri, masalah sosial, 

produk serta bisnis). Gaya hidup meliputi hal-hal yang lebih dari sekedar 

kelas social maupun kepribadian seseorang. 

 

2. Dimensi Gaya Hidup 

Menurut Amstrong & Kotler (dalam Maisyaroh, 2016), aspek gaya 

hidup terdiri dari: 

a. Aktivitas yaitu bagaimana cara individu menghabiskan waktu 

yang diwujudkan dalam tindakan nyata dan dapat dilihat, seperti 

menghabiskan waktu di luar rumah dan berbelanja kebutuhan 

yang kurang diperlukan atau tidak diperlukan sama sekali. 

b. Minat yaitu hal-hal apa saja yang menarik bagi individu tersbut 

yang ada disekitarnya. Minat akan muncul terhadap suatu objek, 

peristiwa, atau topik yang menekankan pada unsur kesenangan 

hidup seperti atensi, makanan, fashion, benda-benda mewah dan 

tempat berkumpul. 
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c. Opini yaitu pemikiran seseorang yang diberikan untuk merespon 

situasi-situasi yang muncul yang berkaitan dengan kehidupan. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaya Hidup 

Gaya hidup dapat dilihat dari perilaku-perilaku yang dilakukan 

individu seperti kegiatan mendapatkan atau mengunakan barang dan 

jasa. Amstrong (dalam Praja & Damayantie, 2013) mengemukakan 

bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap gaya hidup seseorang 

yaitu sikap, kepribadian, motif, konsep diri, pengalaman, persepsi, 

keluarga, kebudayaan, kelompok referensi dan kelas sosial. Dari 

pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor 

internal yang berasal dari dalam diri individu dan faktor eksternal yang 

berasal sari luar. Faktor internal yaitu sikap, kepribadian, konsep diri, 

motif, persepsi, pengalaman dan pengamatan. Faktor eksternal yaitu 

kelompok referensi, keluarga, kelas sosial dan kebudayaan. 

 

C. Perilaku Konsumtif 

1. Definisi Perilaku Konsumtif 

Fromm (dalam Hasanah, 2007) mengatakan bahwa dalam era 

kehidupan yang modern tampaknya telah hilang hubungan antara 

keinginan masyarakat untuk mengonsumsi sesuatu dengan kebutuhan 

yang sesungguhnya. Kegiatan membeli saat ini seringkali dilakukan 

secara berlebihan sebagai bentuk seseorang untuk mendapatkan 
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kesenangan atau kebahagiaan. Meskipun kebahagiaan yang didapatkan 

dari kegiatan tersebut hanya bersifat semu/sementara.  

Shaffatallah (2012) mengatakan bahwa perilaku konsumtif 

merupakan tindakan konsumen dalam mendapatkan sesuatu, 

menggunakan serta mengambil keputusan dalam memilih suatu barang 

yang belum menjadi kebutuhan dirinya dan bukan prioritas utama dalam 

membeli tetapi hanya karena ingin mengikuti mode terkini, mencoba 

produk terbaru, atau bahkan hanya ingin mendapatkan pengakuan secara 

social dengan dominasi faktor emosi sehingga memunculkan perilaku 

konsumtif. Pendapat lain dikemukakan Hasanah (2007) bahwa perilaku 

konsumtif adalah perilaku individu yang ditunjukkan untuk konsumsi 

atau membeli secara berlebihan terhadap barang atau jasa, tidak rasional, 

secara ekonomis menimbulkan pemborosan, lebih mengutamakan 

kesenangan daripada kebutuhan dan dalam sudut pandang psikologis 

menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman pada diri individu. 

Selanjutnya, Wardhani (2009) mengemukakan bahwa perilaku konsumtif 

merupakan perilaku membeli dan mengkonsumsi terhadp barang dan 

jasa secara berlebihan, dimana tidak lagi berdasarkan pertimbangan 

rasional terhadap kebutuhan individu tetapi lebih mengutamakan faktor 

keinginan untuk mencapai kepuasan maksimal serta kesenangan yang 

berakibat pemborosan. 
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2. Faktor-faktor Mempengaruhi Perilaku Konsumtif 

Menurut Mangkunegara (dalam Kanserina, 2015) faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya perilaku konsumtif adalah: 

a. Faktor Budaya 

Budaya merupakan hasil dari kreatifitas manusia yang diturunkan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya yang sangat menentukan 

bagaimana bentuk perilaku masyarakat sebagai bagian dari 

masyarakat. 

b. Faktor Kelas Sosial 

Kelas sosial merupakan suatu perkumpulan atau kelompok yang 

terdiri dari sejumlah orang yang memiliki kedudukan yang 

sama/seimbang dalam masyarakat. 

c. Faktor Kelompok Anutan 

Kelompok anutan didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang 

yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, 

norma, serta perilaku konsumen. Pengaruh kelompok-kelompok 

anutan terhadap perilaku konsumen antara lain dalam menentukan 

produk dan merk yang digunakan sebagai citra diri serta sesuai 

dengan aspirasi kelompok tersebut. Kelompok anutan ini terdiri 

dari keluarga, kelompok dan organisasi tertentu. 
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d. Faktor Keluarga 

Keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat dimana 

perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan pengambilan 

keputusan dalam membeli sesuatu. 

e. Faktor Pengalaman Belajar 

Belajar merupakan suatu perubahan perilaku sebagai akibat dari 

pengalaman sebelumnya. Perilaku konsumen dapat dipelajari 

karena sangat dipengaruhi oleh pengalaman belajarnya. 

f. Faktor Kepribadian 

Kepribadian merupakan suatu bentuk dari sifat-sifat yang terdapat 

pada diri seseorang yang menentukan perilakunya. Kepribadian 

konsumen mempengaruhi persepsi seseorang serta pengambilan 

keputusan dalam hal membeli sesuatu. 

g. Faktor Sikap dan Keyakinan 

Sikap merupakan penilaian kognitif terhadap suka atau 

ketidaksukaan seseorang serta perasaan emosional dimana 

tindakannya cenderung kearah berbagai objek atau ide. Sikap 

sangat mempengaruhi keyakinan, begitu juga sebaliknya. 

h. Konsep Diri 

Konsep diri didefinisikan sebagai cara/usaha kita untuk melihat 

diri sendiri dan dalam kurun waktu tertentu sebagai bentuk 

gambaran tentang buah pikiran kita. 
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i. Gaya Hidup 

Gaya hidup merupakan suatu konsep yang paling umum dalam 

memahami perilaku konsumen, gaya hidup merupakan suatu pola 

rutinitas kehidupan dan aktivitas seseorang dalam menghabiskan 

waktu dan uang. Gaya hidup menggambarkan aktivitas seseorang, 

ketertarikan dan pendapat seseorang terhadap suatu hal. 

 

3. Aspek-aspek Perilaku Konsumtif 

Aspek-aspek dalam perilaku konsumtif menurut Lina & Rosyid 

(1997) yaitu: 

a. Pembelian Impulsif 

Dalam aspek ini memperlihatkan bahwa individu atau seorang 

remaja memiliki perilaku membeli semata-mata didasari oleh 

keinginan serta hasrat yang tiba-tiba/sesaat, dilakukan tanpa 

mempertimbangkannya terhadap kebutuhan, serta tidak peduli 

pada apa yang akan terjadi dan bersifat emosional. 

b. Pemborosan 

Salah satu perilaku konsumtif dimana perilaku tersebut 

menghambur-hamburkan uang tanpa didasari oleh kebutuhan 

yang jelas. 

c. Mencari Kesenangan 

Perilaku membeli sesuatu yang didasari semata-mata untuk 

mencari kesenangan. Perilaku tersebut muncul untuk mencari 
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kenyamanan fisik dimana remaja dilatarbelakangin oleh sifat 

merasa senang dan nyaman jika memakai berbagai barang yang 

dapat membuatnya tampil beda dan trendy. 

 

D. Hubungan antara Narsisme dan Gaya Hidup dengan Perilaku 

Konsumtif pada Remaja 

Santrock (dalam Yuliantari & Herdiyanto, 2015) mendefinisikan 

remaja sebagai suatu masa perkembangan transisi dari masa anak ke masa 

dewasa yang mecakup beberapa perubahan seperti biologis, kognitif, dan 

sosial-emosional. Perubahan biologis mencakup perubahan perubahan dalam 

hakikat fisik individu. Perubahan kognitif meliputi perubahan dalam pikiran, 

inteligensi dan bahasa tubuh, sedangkan perubahan sosial emosional 

perubahan-perubahan yang terjadi antara individu dengan individu lainnya, 

dalam emosi, dalam kepribadian serta dalam peran dari konsteks sosial 

dalam perkembangan. 

Hurlock (dalam Suminar & Meiyuntari, 2016) menyatakan pada masa 

remaja merupakan masa pencarian terhadap identitas diri seseorang. 

Pencarian identitas diri dapat dilakukan dengan menunjukkan simbol status, 

yaitu menarik perhatian untuk diri dari orang lain maupun diri sendiri 

dengan menunjukkan apa yang dimiliki agar menarik perhatian lingkungan. 

Salah satu cara remaja untuk menunjukkan simbol status dengan 

menggunakan, memamerkan dan membeli sebuah produk yang bermakna 

bagi individu itu sendiri maupun orang lain (Suminar & Meiyuntari, 2016). 
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Salah satu bagian faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku 

konsumtif adalah kepribadian. Kepribadian mengacu pada karakteristik 

penting dan relatif stabil dalam individu yang memberikan pengaruh kuat 

terhadap perilaku seseorang (Ewen et al., 2014). Menurut  Harnish & 

Bridges (2015) salah satu kepribadian yang berpotensi dalam memunculkan 

perilaku konsumtif pada diri remaja adalah kepribadian narsisme. 

Narsisme merupakan sebuah trait kepribadian yang membuat individu 

memiliki konsep dan kepentingan diri secara berlebihan, serta keinginan 

yang besar untuk dikagumi (Sheldon & Bryant, 2016). Mereka sangat 

menginginkan perhatian dan penerimaan dari orang lain, serta mencari 

sumber kekaguman dari luar untuk membantu mempertahankan harga diri 

mereka yang rapuh (Bergman et al., 2011).  

Karakteristik kepribadian narsisme saat ini terdapat pada beberapa 

remaja, sehingga hal tersebut menyebabkan remaja untuk berperilaku 

konsumtif guna memiliki penampilan lebih daripada yang lain. Bagi remaja 

hal yang sangat penting bagi mereka adalah penampilan, dikarenakan hal 

tersebut dapat meningkatkan daya tarik fisik, usaha mendapatkan dukungan 

sosial, serta mendapatkan popularitas. Akibat dari hal tersebut akan 

mendorong remaja untuk berperilaku konsumtif. (Hurlock dalam Yuliantari 

& Hediyanto, 2015) 

Pengakuan akan status yang diperoleh melalui pemilikan barang-

barang tertentu telah menjadi suatu hal yang bersifat kompetitif. Pemborosan 

materi tanpa disadari telah menjadi hal yang bersifat prestisius yaitu hanya 
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untuk memperoleh pengakuan sebagai orang yang modern dalam kehidupan 

sosial. Hal ini menyebabkan banyak remaja berlomba-lomba untuk dapat 

menampilkan gaya hidup modern yang sesuai dengan standar dari 

lingkungan sosialnya. Hal tersebut dapat mendorong munculnya keinginan 

untuk mengonsumsi suatu barang atau jasa bukan didasarkan oleh 

kebutuhan, tetapi sekedar sebagai simbol status sehingga melakukan 

pembelian tanpa pertimbangan yang rasional yang menyebabkan timbulnya 

perilaku konsumtif remaja (Shaffatallah, 2012). 

Remaja menggunakan gadget dalam berbagai aktivitas salah satunya 

media sosial yang menjadi tren dikalangan remaja. Proses konsumsi dan 

pemanfaatan teknologi secara terus menerus, lama-kelamaan akan 

membentuk suatu pola tingkah laku yang menjadi gaya hidup. Dimana gaya 

hidup merupakan pola hidup individu yang diekspresikan dalam aktivitas, 

minat dan opininya (Wijaya, 2015). 

Masuknya perilaku konsumtif tersebut membawa perubahan bagi gaya 

hidup remaja. Perilaku komsumtif remaja yang mulai terbiasa akan 

menjadikan sebuah kebiasaan yang menjadikan sebuah gaya hidup. Tentu 

saja hal ini akan membawa remaja menjadi lebih mementingkan penampilan 

luar, harga diri, serta mengikuti perkembangan dilingkungannya. Kebiasaan 

tersebut yang membuat remaja susah untuk bersikap rasional yang kemudian 

menjadikan remaja tidak berorientasi pada masa depan dan hanya 

mementingkan gaya hidupnya sekarang. 
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Berdasar uraian di atas terlihat adanya suatu keterkaitan antara 

narsisme dan gaya hidup dengan perilaku konsumtif pada remaja. Perilaku 

konsumtif merupakan bentuk khusus dari perilaku membeli yang dilakukan 

oleh remaja dalam rangka menunjang penampilan diri yang terkait dengan 

gaya hidupnya. Sementara itu, perilaku konsumtif juga tidak terlepas dari 

kepribadian narsisme, dimana remaja memiliki kepribadian narsisme yang 

dapat menyebabkan remaja tersebut berperilaku konsumtif.  

 

E. Kerangka Berpikir 

Berikut merupakan kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan 

antara variabel: 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, X1 merupakan variabel 

bebas (narsisme), X2 merupakan variabel bebas (gaya hidup), sedangkan Y 

merupakan variabel terikat (perilaku konsumtif). Narsisme dan gaya hidup 

merupakan faktor yang memiliki andil dalam mempengaruhi perilaku 

konsumtif. 

 

 

X1 

Y 

X2 
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F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka analisis diatas maka hipotesis yang 

dikemukakan dalam penelitian ini, adalah: 

1. Terdapat peran yang signifikan narsisme dan gaya hidup dalam 

memprediksi perilaku konsumtif pada remaja di Kota Denpasar. 

2. Terdapat peran yang signifikan narsisme dalam memprediksi perilaku 

konsumtif remaja di Kota Denpasar dimana semakin tinggi narsisme 

semakin tinggi pula perilaku konsumtif dan sebaliknya semakin rendah 

narsisme semakin rendah pula perilaku konsumtifnya. 

3. Tedapat peran yang signifikan gaya hidup dalam memprediksi perilaku 

konsumtif  remaja di Kota Denpasar dimana semakin tinggi gaya hidup 

semakin tinggi pula perilaku konsumtif dan sebaliknya semakin rendah 

gaya hidup semakin rendah pula perilaku konsumtifnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode 

untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar 

variabel (Creswell, 2010). Sedangkan, metode yang digunakan adalah 

metode yang bersifat korelasional yang memiliki tujuan untuk melihat 

sejauh mana variasi pada satu variabel yang berkaitan dengan variabel 

lainnya, berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 2013). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel merupakan langkah penetapan variabel-

variabel utama dalam penelitian dalam penentuan fungsi masing-masing 

(Azwar, 2010). Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

a. Narsisme 

b. Gaya Hidup 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku konsumtif. 
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C. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan jabaran dari konsep variabel dalam 

suatu pernyataan ataupun pertanyaan yang dapat diukur dan diamati 

(Poerwanti, 2000). Definisi operasional dari variabel-variabel dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Narsisme 

Narsisme adalah kepribadian yang memiliki perasaan kuat untuk 

dikagumi, ambisius, serta ingin menjadi pusat perhatian sehingga 

susah menerima kritik dari orang lain. Variabel ini meliputi sembilan 

aspek gejala yang ada dalam DSM-IV atau Diagnostic Statistical and 

Manual Mental Disorder-Fourth Edition. 

2. Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah pola hidup atau pandangan hidup seseorang 

yang menggambaran bagaimana ia hidup, bagaimana ia 

membelanjakan uangnya dan bagaimana ia mengalokasikan waktu 

yang dimilikinya. Variabel ini meliputi tiga aspek yaitu activities, 

interest dan opinion. 

3. Perilaku Konsumtif 

Perilaku konsumtif adalah perilaku mengkonsumsi atau 

membeli secara berlebihan terhadap barang atau jasa secara tidak 

rasional sehingga dapat menimbulkan pemborosan hanya untuk 

mendapatkan kesenangan dan kepuasan semata yang kemudian dapat 

menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman. Variabel ini meliputi 
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tiga aspek yaitu pembelian impulsif, pemborosan dan mencari 

kesenangan. 

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah remaja di Kota Denpasar. Remaja 

dengan rentang usia 18 hingga 24 tahun. Alasan penggunaan subjek 

remaja karena dianggap mewakili untuk dijadikan subjek penelitian.  

 

E. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2014). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah  remaja yang berusia 18 hingga 24 tahun di 

Kota Denpasar. Jumlah populasi remaja usia 18 hingga 24 tahun di 

Kota Denpasar berjumlah 110.927. Jumlah populasi tersebut diperoleh 

dari data Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Denpasar. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data 

yang sesungguhnya, maka secara logika semakin besar sampel yang 

diambil akan semakin representatif (Poerwanti, 2000). Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah remaja berusia 18 hingga 24 

tahun yang berdomisili di Kota Denpasar. 
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Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan 

perhitungan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan yang dapat 

ditoleransi sebesar 5%. Dengan rumus sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan:  

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = batas toleransi (error tolerance) penelitian ini menggunakan batas 

toleransi  (e) sebesar 5% 

𝑛 =
110927

1 + (110927x0,052)
= 398,56 

Berdasarkan perhitungan dari rumus Slovin diatas, penulis 

menentukan bahwa jumlah sampel atau responden yang akan 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 399 responden.  

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan  

teknik mixed method sampling yaitu menggabungkan dua teknik 

sampel yaitu purposive sampling dan accidental sampling. Purposive 

sampling  merupakan metode pengambilan sampel penelitian dimana  

sampel telah memiliki karakteristik-karakteristik khusus yang sesuai 

dengan penelitian atau mempunyai sifat-sifat khusus yang dapat 

menjawab permasalahan pada penelitian (Poerwanti, 2000). Sedangkan 
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accidental sampling adalah metode pengambilan sampel secara 

langsung atau memilih siapa yang kebetulan ada dan tersedia saat 

penelitian berlangsung (Sugiyono, 2008) 

 

F. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini diantara sebagai 

berikut: 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Tahap awal sebelum melakukan penelitian adalah tahap 

pengumpulan data. Terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam 

tahap ini, yaitu: 

a. Persiapan 

Tahap pertama adalah melakukan studi kepustakaan 

terkait variabel yang telah ditentukan, menentukan desain 

penelitian, survey lokasi serta melakukan permohonan izin 

terkait penelitian pada lembaga atau tempat yang dituju. 

Pengajuan permohonan dilakukan secara lisan dan tertulis. Hal 

ini dilakukan untuk mempermudah peninjauan langsung sampel 

penelitian. 

b. Pembuatan Alat Ukur 

Tahap kedua adalah pembuatan alat ukur. Alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari skala untuk 

mengukur gangguan perilaku narsisme, skala untuk mengukur 
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gaya hidup dan skala untuk mengukur tingkat perilaku 

konsumtif. Skala narsisme menggunakan skala dari Anshori, 

Arianti, & Rumaisa (2015) di Banjarmasin mengenai hubungan 

minat selfie terhadap kecenderungan gangguan narsistik. Skala 

tersebut disusun berdasarkan gejala-gejala yang ada dalam 

DSM-IV atau Diagnostic Statistical and Manual Mental 

Disorder-Fourth Edition dan berjumlah 43 item. Selanjutnya, 

skala gaya hidup menggunakan skala dari peneliti sebelumnya 

yang dilakukan oleh Maisyaroh (2016) di Malang mengenai 

hubungan antara harga diri dan gaya hidup hedonis. Skala 

tersebut menggunakan teori Kotler & Amstrong (2008) dan 

berjumlah 13 item. Sedangkan, skala perilaku konsumtif 

peneliti menggunakan skala dari peneliti sebelumnya yang 

dilakukan oleh Wardhani (2009) di Surakarta mengenai 

hubungan antara konformitas dan harga diri dengan perilaku 

konsumtif. Skala tersebut menggunakan teori Lina & Rosyid 

(1997) dan berjumlah 28 item. 

c. Uji Coba Alat Ukur 

Tahap ketiga adalah dengan menguji alat ukur yang 

dilakukan pada remaja di Kota Malang berusia 18-24 tahun 

dengan jumlah 50 orang. Koefisien reliabilitas skala dalam 

penelitian akan dihitung dengan Cronbach’s alpha dengan 

bantuan SPSS Statistic 20 for windows. 



 

33 
 

d. Revisi Alat Ukur 

Setelah melakukan uji coba akan dilakukan terhadap alat 

ukur tersebut dengan mempertahankan item-item yang telah 

lulus uji validitas dan reliabilitas serta mengugurkan atau 

membuang item-item yang tidak lulus. Setelah itu item-item 

akan disusun kembali ke menjadi alat ukur yang siap digunakan 

untuk pengambilan data. 

 

2. Tahap Pengumpulan Data 

a. Pengambilan Data 

Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan dengan 

mengambil data terhadap subjek penelitian atau responden yang 

telah terpilih. Subjek penelitian merupakan remaja berusia 18 

hingga 24 tahun. Pengambilan data dilakukan dengan 

memberikan skala penelitian yang terdiri dari skala narsisme, 

skala gaya hidup dan skala perilaku konsumtif yang telah 

dilakukan uji coba. Pengambilan data dilakukan selama 2 

bulan. Peneliti menyebarkan kusioner secara online dengan 

menggunakan google form.  

b. Pengolahan Data 

Perhitungan dilakukan membuat tabulasi data, membuat 

tabel data dari data yang telah diperoleh, serta melakukan 

analisis data penelitian menggunakan perhitungan statistik guna 
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melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. Tahap ini 

dilakukan dengan menggunakan program bantuan SPSS 

Statistic 20 for windows. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk menghasilkan data 

penelitian kuantitatif secara akurat dan tepat, sehingga setiap bagian dari 

istrumen penelitian harus memiliki skala (Sugiyono, 2013). Skala 

pengukuran adalah kesepakatan yang kana digunakan sebagai acuan atau 

tolak ukur dalam menentukan panjang pendeknya interval yang terdapat 

pada alat ukur, sehingga akan menghasilkan suatu data kuantitatif.. 

Terdapat 3 skala yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Skala Narsisme 

Skala pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

narsisme. Peneliti menggunakan skala dari Anshori, Arianti & 

Rumaisa (2015) untuk mengukur gangguan perilaku narsisme pada 

remaja. Koefisien reliabilitas alpha skala narsisme adalah sebesar 

0,947. Skala terdiri dari 28 item yang menggunakan 4 kategori 

jawaban Likert yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), 

Sesuai (S), Sangat Sesuai (SS). Peneliti memodifikasi alat ukur  

dengan menambahkan respon Kadang-Kadang (KK) sebagai respon 

netral. Sehingga terdapat lima respon jawaban. Respon jawaban 

ditunjukkan melalui tabel berikut: 
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Tabel 1 

Skor Alternatif Respon skala Narsisme 

Item Favourable Item Unfavourable 

Alternatif Respon Skor Alternatif Respon Skor 

Sangat Sesuai 5 Sangat Sesuai 1 

Sesuai 4 Sesuai 2 

Kadang-Kadang 3 Kadang-Kadang 3 

Tidak Sesuai 2 Tidak Sesuai 4 

Sangat Tidak 

Sesuai 

1 Sangat Tidak Sesuai 5 

 

Berikut adalah blueprint dari skala narsisme sebelum uji coba: 

Tabel 2 

Skala Narsisme sebelum uji coba 

Dimensi 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Merasa diri paling hebat 

namun seringkali tidak 

sesuai dengan potensi atau 

kompetensi yang dimiliki 

5 28 2 

Percaya bahwa dirinya 

adalah spesial dan unik 

4,26 23 3 

Dipenuhi dengan fantasi 

tantang kesuksesan, 

kekuasaan, kepintaran, 

kecantikan atau cinta sejati 

6,7  2 

Memiliki kebutuhan yang 

eksekutif untuk dikagumi 

1,15,9,21 24 5 

Merasa layak untuk 

diperlakukan secara 

istimewa 

25 27 2 

Kurang empati 2,10,19 11,20 5 

Mengekploitasi hubungan 

interpersonal 

3,8,18 12,22 5 

Seringkali merasa iri 

kepada orang lain atau 

menganggap bahwa orang 

lain iri padanya 

16,17  2 

Angkuh 13,14  2 

Total 28 
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Setelah dilakukan uji coba pada 50 orang, peneliti mendapatkan 

bahsil bahwa terdapat 20 item dalam skala yang memiliki korelasi item  

total ≥ 0,30 sehingga dinyatakan lolos dan sebanyak 8 item yang 

memiliki nilai korelasi item total < 0,30 dinyatakan gugur dan tidak 

digunakan dalam penelitian. Berikut adalah blueprint dari skala 

narsisme setelah uji coba: 

Tabel 3 

Skala Narsisme setelah uji coba 

Dimensi 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Merasa diri paling hebat 

namun seringkali tidak 

sesuai dengan potensi atau 

kompetensi yang dimiliki 

4 20 2 

Percaya bahwa dirinya 

adalah spesial dan unik 

3,19  2 

Dipenuhi dengan fantasi 

tantang kesuksesan, 

kekuasaan, kepintaran, 

kecantikan atau cinta sejati 

5,6  2 

Memiliki kebutuhan yang 

eksekutif untuk dikagumi 

12,8,17  3 

Merasa layak untuk 

diperlakukan secara 

istimewa 

18  1 

Kurang empati 1,9,16  3 

Mengekploitasi hubungan 

interpersonal 

2,7,15  3 

Seringkali merasa iri 

kepada orang lain atau 

menganggap bahwa orang 

lain iri padanya 

13,14  2 

Angkuh 10,11  2 

Total 20 
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2. Skala Gaya Hidup 

Skala kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

gaya hidup. Peneliti menggunakan skala dari Maisyaroh (2016) untuk 

mengukur gaya hidup. Koefisien reliabilitas alpha skala gaya hidup 

adalah sebesar 0,787. Skala terdiri dari 13 item yang menggunakan 4 

kategori jawaban Likert yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai 

(TS), Sesuai (S), Sangat Sesuai (SS). Peneliti memodifikasi alat ukur  

dengan menambahkan respon Kadang-Kadang (KK) sebagai respon 

netral. Sehingga terdapat lima respon jawaban. Respon jawaban 

ditunjukkan melalui tabel berikut: 

Tabel 4 

Skor Alternatif Respin skala Gaya Hidup 

Item Favourable Item Unfavourable 

Alternatif Respon Skor Alternatif Respon Skor 

Sangat Sesuai 5 Sangat Sesuai 1 

Sesuai 4 Sesuai 2 

Kadang-Kadang 3 Kadang-Kadang 3 

Tidak Sesuai 2 Tidak Sesuai 4 

Sangat Tidak 

Sesuai 

1 Sangat Tidak Sesuai 5 

 

Berikut adalah blueprint skala gaya hidup sebelum uji coba: 

Tabel 5 

Blueprint skala gaya hidup sebelum uji coba 

Dimensi 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Activity 2,4,6,7 13 5 

Interest 1,5,8  3 

Opinion 3,10,11,12 9 5 

Total 13 
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Setelah dilakukan uji coba pada 50 orang, peneliti mendapatkan 

hasil bahwa terdapat 11 item dalam skala yang memiliki korelasi item 

total ≥ 0,30 sehingga dinyatakan lolos dan sebanyak 2 item yang 

memiliki nilai korelasi item total < 0,30 dinyatakan gugur dan tidak 

digunakan dalam penelitian. Berikut adalah blueprint dari skala gaya 

hidup setelah uji coba: 

Tabel 6 

Blueprint skala gaya hidup setelah uji coba 

Dimensi 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Activity 2,4,6,7  4 

Interest 1,5,8  3 

Opinion 3,9,10,11  4 

Total 11 

 

3. Skala Perilaku Konsumtif 

Skala ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

perilaku konsumtif. Peneliti menggunakan skala dari Wardhani (2009) 

untuk mengungkap tingkat perilaku konsumtif. Koefisien reliabilitas 

alpha skala perilaku konsumtif adalah sebesar 0,906. Skala terdiri dari 

28 item dengan menggunakan 4 kategori jawaban Likert yaitu Sangat 

Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), Sangat Sesuai (SS). 

Peneliti memodifikasi alat ukur dengan menambahkan respon Kadang-

Kadang (KK) sebagai respon netral, sehingga terdapat 5 respon 

jawaban. Respon jawaban ditunjukkan melalui tabel berikut: 
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Tabel 7 

Skor alternatif respon skala Perilaku Konsumtif 

Item Favourable Item Unfavourable 

Alternatif Respon Skor Alternatif Respon Skor 

Sangat Sesuai 5 Sangat Sesuai 1 

Sesuai 4 Sesuai 2 

Kadang-Kadang 3 Kadang-Kadang 3 

Tidak Sesuai 2 Tidak Sesuai 4 

Sangat Tidak 

Sesuai 

1 Sangat Tidak Sesuai 5 

 

Berikut adalah blueprint dari skala Perilaku Konsumtif sebelum 

uji coba: 

Tabel 8 

Skala Perilaku Konsumtif sebelum uji coba 

Aspek Dimensi 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Pembelian 

impulsive 

Keinginan 

sesaat 

12,17,20 4,9 5 

Tanpa 

pertimbanga

n 

14,15 24,27 4 

Pemboros

an 

Boros 26,28 2,13 4 

Mengikuti 

tren 

1,6,11,21 3,7 6 

Mencari 

kesenanga

n 

Mencari 

kesenangan 

5,8 10,19 4 

Mencari 

kepuasan 

16,13,25 18,22 5 

Total 28 

 

Setelah dilakukan uji coba pada 50 orang, peneloiti 

mendapatkan hasil bahwa terdapat 23 item dalam skala yang memiliki 

korelasi item total ≥ 0,30 sehingga dinyatakan lolos dan sebanyak 5 

item yang memiliki nilai korelasi item total < 0,30 dinyatakan gugur 

dan tidak digunakan dalam penelitian. Berikut adalah blueprint dari 

skala perilaku konsumtif setelah dilakukan uji coba: 



 

40 
 

Tabel 9 

Skala Perilaku Konsumtif setelah uji coba 

Aspek Dimensi 

Item 
Jumla

h 
Favourabel

e 

Unfavourabel

e 

Pembelian 

impulsive 

Keinginan 

sesaat 

9,14,16 3,6 5 

Tanpa 

pertimbanga

n 

11,12 19,22 4 

Pemborosa

n 

Boros 21,23 10 3 

Mengikuti 

tren 

1,5,8,17 2 5 

Mencari 

kesenangan 

Mencari 

kesenangan 

4 7,15 3 

Mencari 

kepuasan 

13,18,20  3 

Total 23 

 

 

H. Pengujian Alat Ukur 

1. Validitas 

Azwar (2012) berpendapat bahwa validitas digunakan untuk 

melihat sejauh mana kecermatan serta ketepatan alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Validitas yang digunakan yaitu validitas isi 

dimana validitas melalui dimana validitas diuji kelayakan atau 

relevansi isi tes yang akan digunakan oleh expert judgement atau 

analisis rasional oleh panel yang berkompeten  (Azwar, 2014). 

Validitas isi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 
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a. Validitas Tampang 

Validitas ini didasarkan pada penelitian terhadap format 

penampilan dan kesesuaian konteks item dengan tujuan instrumen. 

Validitas tampang yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh 

dari tanggapan subjek penelitian tentang alat ukur yang digunakan. 

Pertanyaan yang diajukan meliputi tampilan kuesioner, kejelasan 

informasi, kejelasan pertanyaan serta jenis dan ukuran huruf. 

Adapun hasil dari evaluasi tersebut yakni sebagai berikut: 

Tabel 10 

Hasil Validitas Tampang Uji Coba Skala 

Pernyataan 

Jumlah Subjek Persentase 

Jelas 
Tidak 

Jelas 
Jelas 

Tidak 

Jelas 

Tampilan kuesioner 50 - 100% - 

Kejelasan informasi   98,6% 1,4% 

Kejelasan 

pertanyaan 
  95,7% 4,3% 

Jenis dan ukuran 

huruf 
  98,6% 1,4% 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa terdapat 

100% responden yang menyatakan bahwa tampilan kuesioner skala 

ini termasuk jelas, sebanyak 98,6% responden menyatakan 

kejelasan informasi skala ini termasuk jelas, sebanyak 95,7% 

responden menyatakan kejelasan pertanyaan skala ini termasuk 

jelas dan sebanyak 98,6% responden menyatakan jeni dan ukuran 

huruf skala ini termasuk jelas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa skala dalam penelitian ini termasuk memiliki validitas 

tampang yang baik. 
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b. Validitas Logis 

Validitas logis ini mengacu pada sejauh mana suatu item 

mempresentasikan karakteristik dari atribut yang hendak diukur, 

serta relevansinya dengan indikator keperilakuan sebagai 

operasionalisasi dari atribut tersebut. Peneliti harus melakukan 

penilian kelayakan isi item yang bersifat kualitatif dan judgmental 

dengan bantuan expert judgement untuk menghasilkan validitas 

logis (Azwar, 2012). Expert judgement  yang dimaksud adalah 

dosen yang ahli dalam bidang penelitian tersebut. 

 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas dalam penelitian ini, dihitung menggunakan 

pendekatan konsistensi internal dengan perhitungan rumus Cronbach’s 

Alpha, dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics 20 for 

windows. Peneliti menggunakan metode tersebut karena pendekatan 

yang dilakukan adalah salah satu endekatan reliabilitas guna mengatasi 

masalah-masalah yang akan ditemukan pada pendekatan tes ulang. 

Koefisiensi alpha juga akan memberikan nilai atau skor yang lebih 

kecil atau setara dengan nilai reliabilitas yang sebenarnya. Sehingga 

nanti dapat disimpulkan terdapat kemungkinan bahwa reliabilitas yang 

sebenarnya jauh lebih tinggi daripada koefisien alpha (Azwar, 2012). 

Suatu item dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,7 (Hair, 
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Black, Babin & Anderson, 2010). Berikut adalah tabel indeks koefisien 

reliabilitas Cronbach’s Alpha: 

Tabel 11 

Indeks Koefisien Reliabilitas Cronbach’s Alpha 

Nilai Interval Kriteria 

< 0.20 

0.20 – 0.39 

0.40 – 0.59 

0.60 – 0.79 

0.80 – 1.00 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 
 

Setelah dilakukan uji coba terhadap instrumen, peneliti 

melakukan penghitungan reliabilitas dari instrumen yang digunkakan. 

Sehingga hasilnya dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 12 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Chronbach’s Alpha Keterangan 

Narsisme (X1) 0,877 

Sangat Tinggi 
Gaya Hidup (X2) 0,889 

Perilaku Konsumtif 

(Y) 
0,893 

 

Berdasarkan hasil reliabititas yang didapatkan, dapat 

disimpulkan bahwa skala narsisme, gaya hidup dan perilaku konsumtif 

memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 
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I. Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji 

korelasi, maka uji asumsi yang akan digunakan adalah: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan guna mengtahui normal atau tidak 

dari suatu distribusi data penelitian (Sarjono & Julianita, 2011). 

Penghitungan normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov – 

Smirnov Test dengan tambahan bantuan menggunakan program 

IBM SPSS Statistics 20 for windows. Data dikatakan terdistribusi 

normal jika taraf signifikansi lebih dari 0,05. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 

variabel dalam penelitian atau data yang diperoleh memiliki 

gabungan yang linear. Data dapat dikatakan linear apabila taraf 

signifikansi < 0,05 (Sarjono & Julianita, 2011). Uji linearitas 

dilakukan dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS 

Statistics 20 for windows. Suatu hubungan dikatakan linear apabila 

taraf signifikansinya kurang daro 0,05. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna menguji apakah 

dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variasi residual dari 

pengamatan satu ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2005). Uji 
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heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program IBM SPSS Statistics 20 for windows. 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan guna mengetaui apakah di 

dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. 

Dalam suatu model regresi yang baik seharusnya korelasi semacam 

itu tidak terjadi (Ghozali, 2013). Untuk melihat ada atau tidaknya 

multikolinearitas dengan cara menganalisis korelasi variabel-

variabel independen yang dapat diketahui melalui Variance 

Inflanyion Factor (VIF). Dimana nilai yang umum dipakai untuk 

menunjukkan multikolinearitas adalah nilai tolerance lebih besar 

dari 0,10 atau nilai VIF lebih kecil dari 10. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi langkah selanjutnya melakukan uji 

hipotesis. Uji hipotesis dilakukan guna mengetahui hubungan antara 

variabel X yaitu narsisme dan gaya hidup dengan variabel Y yaitu 

perilaku konsumtif pada remaja di Kota Denpasar. Peneliti 

menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis 

beradasarkan hasil anaisis penelitian. Proses perhitungan 

menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics 20 for windows. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Berdasarkan hasil pengambilan data sesuai kriteria sampel yang 

telah ditentukan, diperoleh subjek sebanyak 399 orang. Pengambilan 

data dilakukan sebanyak dua kali, yaitu try out data penelitian. 

Pengambilan data penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018 

hingga Februari 2019, penyebaran kuesioner  melalui media online 

yaitu media social. Peneliti kemudian melakukan analisis data 

deskriptiif dengan cara mengklasifiksikan subjek penelitian. Penyajian 

dilakukan sebagai berikut: 

Tabel 13 

Data Demografis 

Kategori Sampel Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 175 43,86% 

Perempuan 224 56,14% 

Usia 

18 Tahun 55 13,78% 

19 Tahun 42 10,53% 

20 Tahun 52 13,03% 

21 Tahun 41 10,28% 

22 Tahun 68 17,04% 

23 Tahun 89 22,31% 

24 Tahun 52 13,03% 

Total  399 100% 

 

Data yang diperoleh dari hasil menunjukkan mayoritas subjek 

berjenis kelamin perempuan yang sebesar 224 orang dengan persentase 
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56,14%, dan mayoritas pada usia 23 tahun sebesar 89 orang dengan 

persentase 22,31%. 

 

2. Deskriptrif Variabel Penelitian 

Analisis data deskriptif memaparkan deskripsi terkait subjek 

penelitian yang berdasarkan data dari variabel yang diperoleh melalui 

kelompok subjek yang diteliti. Dasar dari analisis data deskriptif 

adalah dengan cara manual berdasarkan rumus Azwar (2012). 

Perhitungan skor empirik dilakukan dengan bantuan IBM SPSS 

Statistic 20 for Windows. Berikut perhitungan skor hipotetik menurut 

Azwar (2012): 

Tabel 14 

Perhitungan Skor Hipotetik menurut Azwar (2012) 

Statistik Persamaan 

Nilai Minimum Hipotetik Skor item Terendah x Jumlah 

item 

Nilai Maksimum Hipotetik Skor item Tertinggi x Jumlah 

item 

Mean Hipotetik Jumlah item x Nilai tengah skor 

item 

Standar Deviasi Hipotetik Skor maksimum - Skor minimum 

6 
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Berikut ini merupakan tabel perbandingan skor masing-masing 

variabel: 

Tabel 15 

Perbandingan Skor Hipotetik dan Skor Empirik Ketiga Variabel 

Variabel Statistik Hipotetik Empirik 

Narsisme 

Skor Minimum 20 26 

Skor 

Maksimum 

100 100 

Mean 60 57,6 

Standar 

Deviasi 

13,3 14,9 

Gaya Hidup 

Skor Minimum 11 12 

Skor 

Maksimum 

55 55 

Mean 33 33,5 

Standar 

Deviasi 

7,3 9,2 

Perilaku 

Konsumtif 

Skor Minimum 23 23 

Skor 

Maksimum 

115 111 

Mean 69 56,7 

Standar 

Deviasi 

15,3 14,6 

 

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa narsisme pada subjek cenderung rendah. Hal ini dibuktikan 

dari nilai mean empirik variabel narsisme sebesar 57,6 lebih rendah 

dari mean hipotetiknya yaitu 60. Standar deviasi empirik variabel 

narsisme memiliki skor 14,9 lebih tinggi dari standar deviasi 

hipotetiknya yaitu 13,3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi 

data pada variabel narsisme rendah. 

Skor mean empirik variabel gaya hidup sebesar 33,5 lebih besar 

dari mean hipotetiknya yaitu 33. Hal ini menunjukkan bahwa gaya 
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hidup subjek tinggi. Standar deviasi variabel gaya hidup memiliki skor 

9,2 lebih tinggi dari standar deviasi hipotetiknya yaitu 7,3. 

Skor mean empirik variabel perilaku komsumtif sebesar 56,7 

lebih rendah dari mean hipotetiknya yaitu 69. Standar deviasi variabel 

perilaku konsumtif  memiliki skor 14,6 lebih rendah dari standar 

hipotetiknya yaitu 15,3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi 

data pada variabel perilaku konsumtif rendah. 

Setelah mengetahui skor hipotetik dan empirik pada setiap 

variabel, selanjutnya peneliti menghitung tingkatan kategori 

berdasarkan norma yang telah ditetapkan Azwar (2012), Berikut 

adalah kategorisasi subjek penelitian narsisme, gaya hidup dan 

perilaku konsumtif: 

Tabel 16 

Kategorisasi Subjek Penelitian Narsisme, Gaya Hidup dam Perilaku 

Konsumtif 

Kategorisasi Daerah Keputusan 

Rendah X < (µ - σ) 

Sedang (µ - σ) ≤ X < (µ + σ) 

Tinggi (µ + σ) ≤ X 

Keterangan: 

µ : Mean Hipotetik 

σ : Standar Deviasi 

X : Skor Subjek 

 

Tujuan dari kategorisasi bertujuan untuk mengelompokkan 

individu yang posisinya berjenjang menurut suatu kontinum 

berdasarkan atribut yang diukur (Azwar, 2012). Setelah melakukan 
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perhitungan kemudian diketahui tingkat variabel yang dijabarkan 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 17 

Kategorisasi Data Ketiga Variabel 

Variabel Daerah 

Keputusan 

Kategori Jumlah 

Subjek 

Narsisme 

X < 46,7 Rendah 82 

46,7 ≤ X < 73,3 Sedang 256 

73,3 ≤ X Tinggi 61 

Gaya Hidup 

X < 25,7 Rendah 83 

25,7 ≤ X < 40,3 Sedang 217 

40,3 ≤ X Tinggi 99 

Perilaki 

Konsumtif 

X < 53,7 Rendah 181 

26,8 ≤ X < 84,3 Sedang 210 

84,3 ≤ X Tinggi 8 

 

Berdasarkan rentang nilai yang telah didapatkan maka 

dapat diketahui bahwa kategori kecenderungan pada variabel 

narsisme data menunjukkan bahwa subjek dengan tingkat narsisme 

tinggi sebanyak 61 orang, narsisme sedang sebanyak 256 orang 

dan narsisme rendah sebanyak 82 orang. Kategori kecenderungan 

pada variabel gaya hidup menunjukkan bahwa subjek dengan gaya 

hidup tinggi sebanyak 99 orang, gaya hidup sedang sebanyak 217 

orang dan gaya hidup rendah sebanyak 83 orang. Sedangkan 

kategori kecenderungan pada variabel perilaku konsumtif 

menunjukkan bahwa subjek dengan tingkat perilaku konsumtif 

tinggi sebanyak 8 orang, perilaku konsumtif sedang 210 orang dan 

perilaku konsumtif rendah sebanyak 181 orang. 
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3. Hasil Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria 

sebaran atau distribusi normal (Ghozali, 2005).  Pengujian 

normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 

Jika nilai statistic Kolmogorov-Smirnov signifikandiatas signifikan 

tertentu maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas 

terpenuhi. Level of Signifikan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 0,05. Hasil uji yang didapatkan sebagai berikut: 
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Berdasarkan hasil dari uji normalitas, terlihat hasil (Normal 

P-Plotof Regresion Stnsarized Residual) didapatkan data bahwa 

titik berada disekitar garis diagonal, dan penyebarannya mengikuti 
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garis daigonal begitu juga dengan arahnya, hal tersebut 

menunjukkan bahwa model regresi layak untuk dipakai karena 

memenuhi asumsi normalitas atas data distribusi normal. 

Tabel 18 

Uji Normalitas Kormogorov-Smirnov 

Kormogorov-Smirnov Signifikan Keterangan 

0,771 0,052 
Data terdistribusi 

normal 

 

Dari hasil yang didapatkan, nilai Kormogorov Smirnov 

adalah 0,771 dan signifikansi 0,052 > 0,05 yang berarti bahwa data 

terdistribusi dengan normal dan model regresi layak untuk 

pengujian selanjutnya.  

 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui data yang 

dimiliki sudah sesuai dengan garis linear atau tidak, sehingga 

peningkatan atau penurunan kuantitas pada salah satu variabel akan 

diikuti secara linear oleh peningkatan atau penurunan kuantitas 

variabel lainnya. Hubungan yang linear menggambarkan bahwa 

perubahan pada variabel bebas akan cenderung diikuti oleh 

perubahan variabel tergantung yang membentuk garis linear. Uji 

linearitas dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS 

Statistic 20 for Windows. Berikut hasil pengujian yang didapatkan: 
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Tabel 19 

Hasil Uji Linearitas 

Variabel F Sig. Keterangan 

Narsisme 

6,778 0,000 

Terdapat Hubungan 

yang Linear 

Perilaku 

Konsumtif 

Gaya Hidup 

16,429 0,000 Perilaku 

Konsumtif 

 

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa hubungan 

antara variabel narsisme dengan variabel perilaku konsumtif 

menghasilkan nilai p sebesar 0,00 (p < 0,05). Sedangkan hubungan 

antara variabel gaya hidup dengan variabel perilaku konsumtif 

menghasilkan nilai p sebesar 0,00 (p < 0,05). Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa hubungan antara variabel dinyatakan 

linear. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2005). 

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji koefisien korelasi 

Rank Spearman dimana absolut residual hasil regresi dikorelasikan 

dengan semua variabel bebas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas 

yang didapatkan: 
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Tabel 20 

Hasil Uji Heteroskedastitas 

Variabel Signifikan Keterangan 

Narsisme 0,902 Variabel Non 

Heteroskedastisitas Gaya Hidup 0,595 

 

Dari hasil yang diperoleh, nilai signifikansi semua variabel 

bebas lebih dari 0,05%. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi, sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan. 

 

d. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas guna mengetahui apakah 

terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi 

tersebut (Ghozali, 2005). Uji ini dilakukan dengan menggunakan 

Variable Inflation Factor (VIF) dengan kriteria yaitu, jika nilai 

tolerance < 0,10 dan nilai Variable Inflation Factor (VIF) suatu 

variabel bebas > 10, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel 

bebas tersebut terjadi multikolinearitas. Berdasarkan dari hasil 

analisis regresi linier berganda yang telah dilaksanakan, diketaui 

nilai Variable Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel 

bebas sebagai berikut: 

Tabel 21 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

Narsisme 0,490 2,041 

Gaya Hidup 0,490 2,041 
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Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dapat 

diketahui bahwa nilai tolerance dari variabel independen yaitu 

narsisme sebesar 0,490 menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dan 

nilai Variable Inflation Factor (VIF) dari variabel narsisme sebesar 

2,041 nilai tidak lebih dari 10. Tolerance dari variabel gaya hidup 

sebesar 0,490 menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dan Variable 

Inflation Factor (VIF) dari variabel gaya hidup sebesar 2,041 nilai 

tidak lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model 

regresi. 

 

4. Hasil Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian analisis regresi dilakukan guna mengetahui 

hubungan antar variabel-variabel yang ada sehingga dari 

hubungan tersebut dapat ditafsirkan variabel yang satu apabila 

harga variabel yang lain diketahui. Persamaan model regresi 

yang digunakan peneliti adalah persamaan model regresi 

berganda (Multiple Regression Analysis). Berikut adalah hasil 

analisis regresi yang dilakukan oleh peneliti: 
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Tabel 22 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 

Beta 
T 

Sig. Ket. 

Konstanta 10,046     

Narsisme 

(X1) 
0,285 0,291 6,845 0,000 Sig. 

Gaya Hidup 

(X2) 
0,901 0,572 13,439 0,000 Sig. 

F hitung 366,261     

R Square 0,629     

 

Berdasarkan dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = 10,046 + 0, 285 X1 + 0,901 X2 

 

Dari hasil persamaan regresi tersebut dapat diintrepretasikan 

sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta regresi sebesar 10,046 menunjukkan bahwa pada 

narsisme dan gaya hidup dengan kondisi konstan atau X = 0, maka 

perilaku konsumtif pada remaja generasi Y di Kota Denpasar 

sebesar 10,046. 

b. Koefisien variabel narsisme berpengaruh positif terhadap perilaku 

konsumtif dengan nilai sebesar 0,285. Artinya apabila narsisme 

semakin kuat dengan variabel lain serta konstan, maka hal tersebut 

dapat meningkatkan perilaku konsumtif pada remaja generasi Y di 

Kota Denpasar sebesar 0,285. 

c. Koefisien variabel gaya hidup berpengaruh positif terhadap 

perilaku konsumtif dengan nilai sebesar 0,901. Artinya apabila 
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gaya hidup semakin kuat dengan variabel lain serta konstan, maka 

hal tersebut dapat meningkatkan perilaku komsumtif pada aremaja 

generasi Y di Kota Denpasar sebesar 0,901. 

Dari hasil estimasi regresi terlihat bahwa gaya hidup 

mempunyai pengaruh lebih tinggi dibandingkan narsisme terhadap 

perilaku konsumtif pada remaja generasi Y di Kota Denpasar yang 

didasarkan pada nilai koefiseien regeresi sebesar 0.901 

(unstandardized coeficients) dan niali Beta sebesar 0,572 

(standardized coeficients) dengan signifikan sebesar 0,000 atau sig. 

sebesar 0%. 

 

b. Analisis Koefisien Determinasi  

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur 

sejauh mana kemampuan model dapat memaparkan variasi 

variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi yang ditunjukkan dengan nilai Adjust R2 dari model 

regresi digunakan untuk melihat besaran variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas.  

Adapun kekurangan dalam penggunaan koefisien 

determinasi yakni pada jumlah variabel bebas yang ada dalam 

model. Dalam (R2) dapat meningkat apabila terdapat setiap 

tambahan variabel bebas. Dalam penelitian ini, persentase perilaku 

konsumtif dimana merupakan variabel terikat dapat dijelaskan oleh 
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narsisme dan gaya hidup yang merupakan variabel bebas dalam 

model penelitian dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi. 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat dilihat dari koefisien 

determinasi. Berikut hasil pengujian yang didapatkan: 

Tabel 23 

Uji Determinasi 

  

R R Square Adjusted R Square 

0,806 0,649 0,647 

 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi secara 

simultan pada hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa nilai 

Adjust R2 sebesar  0,647 yang berarti bahwa variablitas variabel 

dependen yaitu perilaku konsumtif yang dapat dijelaskan oleh 

variabel independen yaitu variabel narsisme dan gaya hidup dalam 

penelitian ini adalah sebesar 64,7% sedangkan sisanya sebesar 

35,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model 

penelitian. 

 

c. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis secara simultan bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau 

simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F dalam 

penelitian didapatkan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 24 

Uji Hipotesis Simultan 

F Signifikan Keterangan 

366,261 0,000 
Berpengaruh secara 

simultan 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) didapatkan 

hasil dari f hitung adalah 366,261 dan nilai signifikannya adalah 

0,000 < 0,05. Maka dari itu dapat dilihat dari persamaan variabel 

bebas narsisme dan gaya hidup secara simultan berpengaruh 

terhadap perilaku konsumtif. Untuk itu, peneliti dengan model 

regresi ini dapat digunakan untuk analisis. 

 

d. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji T) 

Pengujian hipotesis secara parsial bertujuan untuk 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individu dalam menerangkan variabel dependen. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai signifikan t dari hasil perhitungan. Apabila 

nilai sig. t < tingkat signifikansi (0,05), maka variabel independen 

secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya jika nilai sig. t > tingkat signifikan (0,05), maka 

variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 25 

Uji Hipotesis Parsial 

  

Variabel T Signifikan 

Perilaku Konsumtif 5,545 0,000 

Narsisme 6,845 0,000 

Gaya Hidup 13,439 0,000 

 

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis parsial yang didapatkan 

menunjukkan variabel independen yang berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen adalah variabel narsisme dan gaya 

hidup. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig t < 0,05 (5%), yaitu untuk 

variabel narsisme sebesar 0,00 < 0,05 dengan nilai t hitung sebesar 

6,847 sehingga efek narsisme secara bersih lepas dari pengaruh 

gaya hidup terhadap perilaku konsumtif dan variabel gaya hidup 

sebesar 0,00 < 0,05 dengan nilai thitung sebesar 13,439 sehingga 

efek gaya hidup secara bersih lepas dari pengaruh narsisme 

terhadap perilaku konsumtif. 

 

B. Pembahasan 

Hasil perhitungan analisis koefisien regresi variabel narsisme 

diperoleh hasil yang signifikan sebesar 0,291. Hal ini artinya dengan 

naiknya perhatian atas narsisme sebesar satu satuan maka perilaku 

konsumtif pada remaja di Kota Denpasar akan meningkat sebesar 0,291. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau naiknya tanggapan 

positif akan narsisme, perilaku konsumtif akan semakin meningkat. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan pendapat Prajatami & Tenriawaru (2018), 



 

61 
 

yang mengatakan bahwa secara parsial ada korelasi positif yang signifikan 

antara narsisme dan perilaku konsumtif, yang artinya semakin tinggi 

narsisme semakin tinggi perilaku konsumtifnya. Salah satu faktor internal 

yang dapat memengaruhi perilaku konsumtif adalah kepribadian. Faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumtif salah satunya 

adalah narsisme. Kepribadian mengacu pada karakteristik penting dan 

relatif stabil dalam individu yang memberikan pengaruh kuat terhadap 

perilaku sesorang (Ewen et al., 2014). Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Harnish & Bridges (2015) juga dikatakan bahwa salah satu 

kepribadian yang mempunyai potensi dalam memunculkan perilaku 

konsumtif pada remaja adalah kepribadian narsisme. Halgin, Whitbourne, 

& Gullickson (1997) mengatakan bahwa individu dengan kepribadian 

narsistme lebih mementingkan dirinya sendiri secara berlebihan. 

Kepribadian narsisme di era modern saat ini terdapat pada beberapa 

remaja, sehingga hal tersebut menimbulkan perilaku konsumtif pada 

remaja guna memiliki penampilan yang lebih daripada yang lain 

Ambarwati & Safitri (2011). Hal tersebut juga didukung oleh pendapat 

Hurlock (dalam Ratih & Astiti, 2016) yang mengemukakan bahwa 

penampilan merupakan aspek penting bagi remaja sebagai daya tarik fisik, 

usaha mendapatkan dukungan sosial, serta mendapatkan popularitas. 

Akibat dari minat yang berlebihan pada aspek penampilan menimbulkan 

perilaku konsumtif pada remaja. 
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Sedangkan hasil analisis koefisien regresi variabel gaya hidup 

diperoleh hasil yang signifikan sebesar 0,901. Hal ini berarti dengan 

semakin tingginya gaya hidup sebesar satu satuan maka perilaku 

konsumtif pada remaja di Kota Denpasar akan meningkat sebesar 0,901. 

Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semakin naik atau 

tingginya tanggapan positif akan gaya hidup, maka perilaku konsumtif 

akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat 

Primadini & Budiani (2014) yang telah membuktikan bahwa terdapat 

korelasi yang signifikan antara gaya hidup dengan perilaku konsumtif. 

Kotler (dalam Susanto, 2013) mengemukakan bahwa gaya hidup 

merupakan pola hidup seseorang di dunia yang dimanifestasikan dalam 

aktivitas, minat dan opininya, dalam artian bahwa secara umum gaya 

hidup yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari aktivitas rutin yang 

dilakukan, apa yang dipikirkan terhadap segala hal, dan juga apa yang 

dipikirkan terntang dirinya sendiri dan juga dunia luar. Dengan kata lain 

gaya hidup yang berlebihan dan mewah, kebutuhan akan barang dan jasa 

pun menjadi mewah. Seseorang tidak memikirkan lagi skala prioritas 

untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini cenderung dilakukan pada remaja 

dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Apabila gaya hidup tidak 

diantisipasi dan dikontrol oleh idealisme remaja dan orang tua, maka 

remaja tersebut telah menanamkan perilaku konsumtif pada diri mereka. 

Untuk itu hendaknya seorang remaja menerapkan berbagai hal yang bisa 

menghindarkan mereka dari perilaku konsumtif, apabila mereka cederung 
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melakukan hal-hal yang mengindikasikan perilaku konsumtif, mereka 

akan malas menabung untuk kebutuhan mendesak yang tidak terduga. 

Selain itu mereka juga akan cenderung melakukan kegiatan berhutang 

demi memenuhi keinginannya dalam berkonsumsi. Hal ini tentu akan 

sangat merugikan bagi seorang remaja (Kanserina, 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada remaja di Kota 

Denpasar, didapatkan bahwa sebagian besar subjek memiliki taraf perilaku 

konsumtif yang sedang. yaitu sebesar 210 subjek, sisanya sebanyak 181 

subjek berada dalam taraf rendah, dan 8 subjek berada dalam taraf tinggi. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa subjek penelitian ini menunjukkan 

adanya perilaku konsumtif dalam taraf sedang. Hasil kategorisasi narsisme 

juga menunjukkan bahwa sebagian besar subjek memiliki taraf narsisme 

sedang, yaitu sebanyak 256 subjek, 82 subjek dalam taraf rendah dan 61 

subjek dalam taraf narsisme yang tinggi. Subjek dalam penelitian ini 

menunujukkan kepribadian narsisme dalam taraf sedang. Kemudian hasil 

kategorisasi gaya hidup juga menunjukkan bahwa sebagian besar subjek 

memiliki taraf gaya hidup sedang. Tingkat gaya hidup yang sedang 

menunjukkan bahwa remaja memiliki minat (apa yang dianggap penting 

bagi dirinya), aktivitas (bagaimana mereka menghabiskan waktunya) dan 

opini (pandangan-pandangan baik terhadap diri mereka sendiri maupun 

orang lain) dengan seimbang.  Namun demikian hasil korelasi 

menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat signifikan.  
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa narsisme 

adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada perilaku konsumtif, 

Semakin positif narsisme maka semakin tinggi munculnya perilaku 

konsumtif. Begitu juga sebaliknya, semakin negatif narsisme maka 

semakin rendah munculnya perilaku konsumtif pada remaja. Faktor lain 

yang mempengaruhi adanya perilaku konsumtif adalah gaya hidup. 

Semakin positif gaya hidup maka semakin tinggi munculnya perilaku 

konsumtif, begitu sebaliknya. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1.  Skala narsisme  yang digunakan dari DSM, dimana DSM digunakan 

untuk mengukur sebuah gangguan. 

2.  Skala gaya hidup dan perilaku konsumtif mengacu pada skripsi  

3.  Produk yang diukur tidak spesifik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang telah 

dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:  

1. Terdapat hubungan yang kuat, searah dan signifikan antara variabel 

narsisme dengan variabel perilaku konsumtif, yang artinya tingginya 

nilai narsisme berbanding lurus dengan tingginya perilaku konsumtif 

serta demikian pula sebaliknya.  

2. Terdapat hubungan yang kuat, searah dan signifikan antara variabel gaya 

hidup dengan variabel perilaku konsumtif, yang artinya tingginya nilai 

gaya hidup berbanding lurus dengan tingginya perilaku konsumtif serta 

demikian pula sebaliknya.  

3. Terdapat hubungan yang kuat, searah dan signifikan antara variabel 

narsisme dan variabel gaya hidup secara bersama-sama terhadap 

perilaku konsumtif, yang artinya semakin tinggi narsisme dan gaya 

hidup maka semakin tinggi perilaku konsumtifnya. Demikian 

sebaliknya semakin rendah narsisme dan gaya hidup maka semakin 

rendah perilaku konsumtifnya. 
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B. Saran  

1. Saran Teoritis 

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti hubungan 

narsisme dan gaya hidup dengan perilaku konsumtif pada remaja, 

disarankan untuk mencari fenomena perilaku konsumtif yang kuat di 

tempat yang ingin diteliti agar hasil yang diperoleh lebih signifikan. 

Peneliti selanjutnya juga dapat digeneralisasi dan disarankan untuk 

melibatkan alat ukur social disability untuk ditoleransikan guna 

mengklarifikasi item-item atau skala dijawab berdasarkan yang baik 

menurut budaya dan yang seharusnya. Peneliti selanjutnya juga 

disarankan menambah faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi 

perilaku konsumtif, seperti konsep diri, kelas sosial, kelompok dan 

budaya.  

 

2. Saran Praktis 

Diharapkan bagi remaja untuk dapat mengontrol perilaku 

konsumtifnya dengan mengurangi standar tingkat gaya hidup yang 

tinggi serta membuat perencanaan pembelian yang disusun dengan 

baik dan sesuai kebutuhan agar tidak menjadi berlebihan dalam 

mengonsumsi suatu barang. Remaja juga diharapkan untuk tetap 

membatasi, mengurangi dan menahan diri terhadap perilaku narsisme 

dengan cara memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dan 

mengendalikan dirinya agar dapat mengontrol perilaku konsumtifnya. 
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