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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara konformitas rekan kerja 

dengan gaya hidup hedonis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan positif signifikan antara konformitas rekan kerja dengan gaya hidup hedonis pada 

sales promotion girl (SPG) di Kota Malang. Subjek penelitian berjumlah 46 SPG event di 

Kota Malang diambil dengan teknik Incidental Sampling. Metode pengumpulan data 

menggunakan kuesioner berdasarkan skala konformitas rekan kerja (Myers, 2005) dengan 

skala gaya hidup hedonis (Well & Tigert dalam Engel, 1993). Hasil pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji korelasi Spearman menunjukkan korelasi antara konformitas 

rekan kerja dengan gaya hidup hedonis diperoleh hasil r = 0,624 dengan sig = 0,000 

(p<0,05) yang berarti bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara konformitas rekan 

kerja dengan gaya hidup hedonis pada sales promotion girl (SPG) di Kota Malang. 

 

Kata Kunci : Konformitas rekan kerja, gaya hidup hedonis, sales promotion girl  
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Abstract 

This research is intend to find out relation between working group conformity with hedonist 

lifestyle. The hypothesis of this study is there is significant positive relation between 

working group conformity with hedonist lifestyle at sales promotion girl (SPG) in Malang 

City. Subjects in this research were 46 sales promotion girl (SPG) event in Malang City. 

Sampling procedure used in this research was incidental sampling. The instruments used in 

collecting the data were open questionare based on the scale of working group conformity 

(Myers, 2005) and hedonist lifestyle (Well & Tigert in Engel, 1993). Hypothesis result 

which using korelasi Spearman’s rho show relation between working group conformity and 

hedonist lifestyle analysis is r = 0,624 and sig = 0,000 (p<0,05) which mean there is 

significant positive relation between working group conformity with hedonist lifestyle at 

SPG. 

 

Key Word : Working group conformity, hedonist lifestyle, sales promotion girl 
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Latar Belakang 

Kehidupan manusia merupakan suatu fenomena yang kompleks. Mulai dari 

berbagai kebutuhan dasar yang dimiliki manusia sebagai individu hingga berbagai pola 

perilaku yang dibentuk oleh manusia dalam kehidupan sosial atau masyarakat. 

Pembentukan suatu pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial dimulai dengan 

kepemilikan modal sosial yang dimiliki oleh individu, seperti norma dan kepercayaan 

dan materi. Secara konkrit modal sosial seperti materi  dapat berupa barang-barang yang 

memiliki nilai tinggi serta kemampuan menciptakan prestise yang dipengaruhi oleh 

lingkungan terhadap modal sosial secara khusus Boerdieu (Adlin, 2006).  

Kondisi objektif individu dalam lingkungan  membentuk kebiasaan (habitus) 

Boerdieu (Adlin, 2006). Kebiasaan merupakan seperangkat kecenderungan yang 

membentuk persepsi sosial serta mengandung pengalaman masa lalu yang ditampilkan 

pada masa kini sehingga dapat menjadi pemikiran, penggerak tindakan, dan  

representasi individu terhadap lingkungan. Kebiasaan itu, saling berhubungan dengan 

individu lainnya dan menghasilkan tindakan masing-masing individu. Interaksi yang 

berlangsung kemudian membentuk gaya hidup. Melalui gaya hidup, individu menjaga 

tindakannya agar dapat menyesuaikan diri dengan ruangan sosial berdasarkan posisinya 

(Chaney, 2003).  

Gaya hidup merupakan sebuah rangkaian proses yang panjang (Piliang, 2003). 

Dalam kehidupan sosial manusia memerlukan gaya hidup sebagai suatu bentuk 

eksistensi kehidupan.  Menurut Chaney (2003) gaya hidup merupakan bagian dari 

kehidupan sosial sehari-hari dalam masyarakat modern yang membantu memahami apa 

yang orang lakukan, mengapa mereka melakukannya dan apakah makna tindakannya 

bagi dirinya sendiri dan orang lain. Perilaku yang dimaksud bersifat dinamis sehingga 
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perubahan gaya hidup suatu individu dapat berubah setiap saat. Perubahan tersebut 

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti sikap, pengalaman, pengamatan, 

kepribadian, motif, dan persepsi serta faktor eksternal yakni kelompok referensi, 

keluarga, kelas sosial dan budaya. 

Gaya hidup dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni yang baik dan buruk. 

Contohnya yang baik adalah memenuhi kesenangannya secukupnya sedangkan yang 

buruk adalah memenuhi kesenangan hidup secara berlebihan sehingga dapat 

menimbulkan perasaan tidak menyenangkan   (Adlin, 2006; Chaney, 2003; Venhooven, 

2003). Saat ini, dengan perkembangan teknologi serta berbagai kemudahan yang 

diberikan, hal ini menciptakan lingkungan masyarakat yang pragmatis dan tidak 

mendukung bagi terbentuknya sikap ilmiah yang kondusif sehingga mendorong 

lingkungan untuk berperilaku hedonistik (Octrina, 2007). 

 Gaya hidup hedonisme (Chaney, 2003;  Rianton, 2013; Venhooven, 2003)  ini 

tampak pada generasi muda yang cenderung hidup glamour, mengisi waktu luang di 

mall, fast food, café, memiliki sejumlah telepon selular, mobil, serta sejumlah barang 

dengan merek-merek ternama. Perilaku gaya hidup hedonis juga dapat dilihat pada 

kelompok Sales Promotion Girl (SPG), karena rata-rata mereka adalah teman sebaya 

atau tidak berjauhan secara usia (Rianton, 2013). 

SPG  memiliki tugas promosi personal dan penjualan personal guna membantu 

konsumen dalam memperoleh dan mengumpulkan informasi tentang suatu produk, 

sehingga dengan adanya SPG diharapkan konsumen menjadi tertarik terhadap produk 

yang ditawarkan. Untuk itu SPG harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai 

produk dengan memberikan informasi mengenai manfaat lebih yang dapat diberikan 
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produk tersebut dan membangkitkan rasa ingin membeli konsumen (desire to buy) 

dengan  menanamkan kesan akan pentingnya produk yang ditawarkan, sehingga 

konsumen  mau membeli produk tersebut (action) (Engel, 1995). 

 Berdasarkan tugas tersebut, sebagai salah satu penunjang bagi dirinya, maka 

SPG harus selalu memiliki penampilan yang menarik, baik penampilan fisik, fashion, 

maupun sikap. Dengan keharusan untuk selalu tampil menarik maka SPG sering 

membeli barang seperti tas, sepatu, pakaian dari merek ternama dengan alasan 

mengikuti trend atau  gaya hidup serta menghabiskan waktu luang di café maupun club-

club malam sehingga cenderung berperilaku hedonis (Tambunan, 2001). 

Suwindo (dalam Swastha, 1995)  berpendapat bahwa karakteristik gaya hidup 

hedonis adalah mencari perhatian, cenderung impulsive, kurang rasional, peka terhadap 

inovasi baru, cenderung  follower,  dan  mudah dipengaruhi, maka pemilihan  gaya 

hidup hedonis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu tetapi juga dipengaruhi oleh 

faktor konformitas. Konformitas ini menjadi masalah karena konformitas merupakan 

ciri pembawaan kepribadian yang cenderung membiarkan sikap dan pendapat orang lain 

untuk menguasai hidupnya (Christi, 2006; Chaplin, 2004).  

 Lebih lanjut Rakhmat (2000) mengatakan bahwa konformitas terhadap individu 

dapat  terjadi karena berbagai faktor diantaranya ukuran kelompok, tingkat kesepakatan 

kelompok dan jenis kelamin serta harga diri. SPG sebagai suatu kelompok yang 

mengharuskan memiliki kesamaan dalam hal berpenampilan dan menjalani gaya hidup 

akan memiliki tingkat konformitas yang sangat tinggi terhadap individu. 

  Zebua dan Nurdjayanti (2001) dalam  penelitiannya menemukan bahwa 

ternyata perempuan lebih konform dari pada laki-laki. Hal ini karena perempuan 
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mempunyai keinginan yang besar untuk menjaga harmonisasi, mencapai persetujuan, 

dan penerimaan dari rekan kerja atau teman-temannya.  

Selanjutnya, penelitan yang dilakukan oleh Rianton (2013) tentang hubungan 

antara konformitas kelompok teman sebaya dengan gaya hidup hedonis pada mahasiswa 

Kab. Dhamasraya di Jogjakarta menunjukan bahwa konformitas teman sebaya memiliki 

hubungan yang sangat signifikan dengan gaya hidup hedonis. Sementara itu, berbeda 

dengan Rianton, penelitian yang dilakukan oleh Schwartz (2005) tentang basic human 

values : an overview menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara konformitas 

terhadap gaya hidup hedonis. 

  Oleh karena itu, berdasarkan  pro kontra dari penelitian  yang telah di jelaskan 

diatas oleh Rianton, (2013) , Schwartz (2005)  serta  permasalahan gaya hidup dan 

peran SPG dan konformitasnya (Parkinson, 1993; Tambunan, 2001; Zebua & 

Nurdjayanti, 2001)  maka penelitian ini  kemudian difokuskan pada hubungan antara 

konformitas rekan kerja dengan kecenderungan gaya hidup Hedonis Pada Sales 

Promotion Girl. Di Malang. 

Tinjauan Pustaka 

Gaya Hidup Hedonis 

Well dan Tigert (dalam Engel, 1994) mendefinisikan gaya hidup sebagai pola di 

mana orang hidup dan menghabiskan waktu serta uang. Sedangkan Kotler dan 

Amstrong (1997) menyatakan bahwa gaya hidup adalah pola hidup seseorang dalam 

dunia kehidupan yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat yang 

bersangkutan.  
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Zimbardo dan Boyd (1999) menyatakan bahwa gaya hidup hedonism memiliki 

beberapa karakteristik yaitu, orientasi pada kesenangan sekarang, mengabaikan masa 

lalu dan resiko masa depan, sering mengambil keputusan mendadak dan memiliki 

kehidupan sosial yang sibuk.  

Menurut Well dan Tigert (Engel, 1993), aspek-aspek gaya hidup hedonis adalah: 

a. Aktivitas  

Aktivitas yang dimaksud adalah cara individu menggunakan waktunya yang 

berwujud tindakan nyata yang dapat dilihat. Misalnya lebih banyak 

menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak membeli barang-barang yang 

kurang diperlukan, pergi ke pusat perbelanjaan dan kafe. 

b. Minat  

Minat diartikan sebagai apa yang menarik dari suatu lingkungan individu 

tersebut memperhatikannya. Minat dapat muncul terhadap suatu objek, 

peristiwa, atau topik yang menekan pada unsur kesenangan hidup. Antara lain 

adalah fashion, makanan, benda-benda mewah, tempat berkumpul, dan selalu 

ingin menjadi pusat perhatian.  

c. Opini  

Opini adalah pendapat seseorang yang diberikan dalam merespon situasi 

ketika muncul pernyataan-pernyataan atau tentang isu-isu sosial dan produk-

produk yang berkaitan dengan kesenangan hidupnya. Individu dengan gaya 

hidup hedonis cenderung memiliki pandangan dan perasaan yang positif 

terhadap produk-produk dengan merek eksklusif terbaru, tempat nongkrong atau 

kafe yang nyaman, membicarakan trend fashion terbaru.  



6 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup hedonis 

Kotler (1997) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup 

seseorang ada dua faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal) 

dan faktor yang berasal dari luar (eksternal). Faktor internal yaitu sikap, pengalaman, 

dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. 

a. Sikap 

Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk 

memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan 

mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat 

dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya. 

b. Pengalaman dan pengamatan 

Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku, 

pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu dan dapat dipelajari, 

melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial 

akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek. 

c. Kepribadian 

Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang 

menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. 
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d. Konsep diri 

Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. Konsep 

diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan hubungan 

antara konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana individu memandang 

dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri sebagai inti dari 

pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan 

hidupnya, karena konsep diri merupakan frame of reference yang menjadi awal 

perilaku. 

e. Motif 

Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman 

dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif 

seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya hidup 

yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis. 

f. Persepsi  

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan 

menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai 

dunia. 

 

 

 

http://www.masbow.com/2009/07/konsep-diri.html
http://www.masbow.com/2009/08/apa-itu-persepsi.html


8 
 

Adapun faktor eksternal dijelaskan oleh Nugraheni (2003) sebagai berikut : 

a. Kelompok referensi 

Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau 

tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan 

pengaruh langsung adalah kelompok dimana individu tersebut menjadi anggotanya dan 

saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung adalah 

kelompok dimana individu tidak menjadi anggota didalam kelompok tersebut. 

Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup 

tertentu. 

b. Keluarga 

Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap 

dan perilaku individu.Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan 

anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya. 

c. Kelas sosial  

Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama 

dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota 

dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Ada dua 

unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan 

(status) dan peranan. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang dalam lingkungan 

pergaulan, prestise hak-haknya serta kewajibannya. Kedudukan sosial ini dapat dicapai 

oleh seseorang dengan usaha yang sengaja maupun diperoleh karena kelahiran. Peranan 
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merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila individu melaksanakan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. 

d. Kebudayaan  

Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, 

adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota 

masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola 

perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak. 

Konformitas 

Myers (2005) mengartikan konformitas sebagai perubahan perilaku atau 

kepercayaan seseorang sebagai akibat dari tekanan kelompok.  Baron dan Byrne (2003) 

mendefinisikan konformitas sebagai suatu bentuk penyesuaian terhadap kelompok 

sosial karena adanya tuntutan dari kelompok sosial untuk menyesuaikan, meskipun 

tuntutan tersebut tidak terbuka. Konformitas juga diartikan sebagai kecenderungan 

untuk melakukan atau menerima standar norma yang dimiliki kelompok (Fuhrman, 

1990). Sementara Klopf (dalam Rakhmat, 2000) mengatakan konformitas sebagai 

keinginan bertindak sesuai dengan norma kelompok dan sepakat dengan anggota 

kelompok untuk menjadi harmonis. Itu mengapa Asch (Bond & Smith, 1996) 

menyatakan konformitas sebagai sebuah kekuatan tersendiri yang seringkali 

mengalahkan keinginan dan minat diri sendiri. 

Myers, dkk (2005) membagi aspek konformitas menjadi dua aspek utama yaitu 

aspek normatif dan aspek informatif. Aspek normatif dapat dilihat dari perilaku individu 

memenuhi standar norma kelompok dan usaha individu dalam melakukan penyesuaian. 
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Sementara aspek informatif dapat dinilai berdasarkan penerimaan pendapat kelompok 

dan mencari pendapat kelompok: 

1. Aspek Normatif 

a. Pemenuhan standar 

Keinginan individu untuk sama dengan orang lain baik secara terbuka atau 

ada tekanan (nyata atau dibayangkan) menyebabkan konformitas. 

b. Penyesuaian  

Keinginan individu untuk dapat diterima orang lain menyebabkan individu 

bersikap konformitas terhadap orang lain. Individu biasanya melakukan 

penyesuaian pada norma yang ada pada kelompok. 

2. Aspek Informatif 

a. Penerimaan pendapat kelompok 

Semakin besar penerimaan individu pada informasi yang benar dari orang 

lain semakin meningkat kesempatan ketepatan informasi yang memilih 

conform terhadap orang lain. 

b. Mencari pendapat kelompok  

Merupakan respon yang timbul sebagai akibat dari kesetiaan atau 

keterdudukan individu atas otoritas tertentu, sehingga otoritas dapat 

membuat orang menjadi conform terhadap hal-hal yang disampaikan. 

Sales Promotion Girl (SPG) 

Cravens (1996) menyatakan strategi pemasaran bukan hanya berkisar tentang 

iklan dan promosi penjualan untuk mendekatkan produk dengan masyarakat sebagai 

konsumen. Gaya hidup mengarahkan promosi penjualan pada model lain, yaitu 

penjualan personal (personal selling). Sales Promotion Girl (SPG) merupakan salah 
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satu jenis personal selling yang dirasa sangat ampuh untuk meningkatkan pemahaman 

dan ketertarikan konsumen akan produk (Craven, 1996). Menurut Parkinson (1993) 

Sales Promotion Girl atau SPG adalah orang yang mengadakan komunikasi dengan 

konsumen yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk 

secepatnya. Syarat mutlak untuk menjadi seorang SPG adalah usia 18-25 tahun, 

memiliki tinggi dan berat badan yang ideal serta memiliki penampilan menarik (WM 

Agency, 2013). 

Terdapat minimal dua tuntutan untuk SPG, yaitu memiliki kemampuan 

komprehensif tentang produk dan mampu menarik minat konsumen (Engel, 1996). 

Tuntutan menarik konsumen kemudian diimplementasikan dalam berbagai hal, mulai 

dengan kemampuan komunikasi, persuasi sampai pada kesempurnaan penampilan untuk 

menanamkan kesan penting sebuah produk kepada konsumen (Swastha, 1998). Hal 

tersebut penting, mengingat SPG merupakan ujung tombak promosi produk yang 

langsung berhadapan dengan konsumen, sehingga tanggung jawabnya dianggap sangat 

besar untuk mendongkrak penjualan.  

Tuntutan akan penampilan yang “sempurna” inilah yang kemudian 

diimplementasikan dalam berbagai model perilaku yang menjadi kekhasan SPG. 

Banyak produsen yang menganggap hal tersebut sebagai pesan dan kesan yang penting 

untuk menambah daya jual produk (Kirgiz, 2014). 

Hubungan konformitas rekan kerja dengan kecenderungan gaya hidup hedonis 

Gaya hidup adalah perpaduan antara kebudayaan ekspresi diri dan harapan 

kelompok terhadap sesorang dalam bertindak berdasarkan norma-norma yang berlaku 

(Susanto, 2001). Sedangkan Kotler dan Amstrong (1997) menyatakan bahwa gaya 
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hidup adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan yang dinyatakan dalam 

kegiatan, minat, dan pendapat yang bersangkutan. Dari definisi tersebut, jelas terlihat 

bahwa gaya hidup antara individu satu dengan yang lainya akan berbeda. Salah satunya 

adalah mereka yang menganggap hal yang menyenangkan sebagai sebuah kebaikan. 

Sehingga kesenangan menjadi sebuah orientasi hidup. Veenhoven (2003) menyebut cara 

hidup yang ditandai dengan keterbukaan untuk pengalaman yang menyenangkan 

sebagai gaya hidup hedonis. 

Dalam psikologi, hedonism disebut sebagai prinsip hidup yang motivator utama 

perilakunya adalah kesenangan (Venhooven, 2003). Sebagaimana diungkapkan Sobol-

Kwapinska (2013) bahwa karakteristik gaya hidup hedonis adalah mencari perhatian, 

cenderung impulsive, kurang rasional, peka terhadap inovasi baru, cenderung follower, 

dan mudah dipengaruhi. Orientasi hidup seorang hedonis lebih menekankan 

kepentingan sekarang dan disini (here and now) sehingga kerapkali mereka 

menggunakan gaya model pengambilan keputusan yang mendadak berdasarkan 

stimulasi saat ini. Model pengambilan keputusan mendadak menjadikan seorang 

hedonis dekat dengan resiko, karena keputusan yang diambil hedonis lebih 

mengedepankan kesenangan tanpa pertimbangan evaluasi masa lalu dan kepentingan 

jangka panjang masa depan.  

Salah satu faktor psikologis yang mempengaruhi gaya hidup adalah kelompok 

referensi. Sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Kotler (1997) yang menyatakan 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang adalah kelompok 

referensi, dalam hal ini kelompok referensi dapat diartikan sebagai seseorang atau 

kelompok yang dijadikan referensi atau rujukan oleh seorang individu dalam 

berperilaku. Kelompok referensi dapat berupa seorang idola, atau dapat juga berupa 
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kelompok rekan kerja, sehingga dapat dikatakan konformitas rekan kerja yang dianut 

oleh individu memiliki peranan dalam mengadopsi gaya hidup hedonis. 

Konformitas merupakan suatu perilaku menyesuaikan diri dengan kelompok dan 

menyebabkan mereka mengikuti sikap, pendapat, dan perilaku dalam kelompok 

(Christi, 2006). Sementara itu Chaplin (2004) mengemukakan konformitas adalah 

kecenderungan untuk memperbolehkan suatu tingkah laku seseorang dikuasai oleh 

sikap dan pendapat yang sudah berlaku atau dengan kata lain, konformitas merupakan 

ciri pembawaan kepribadian yang cenderung membiarkan sikap dan pendapat orang lain 

untuk menguasai hidupnya. 

Konformitas berhubungan dengan kecenderungan gaya hidup hedonis karena  

(Zebua, & Nurdjayanti 2001)  perempuan  lebih conform dalam daripada laki-laki 

dalam hal  memenuhi  gaya hidup hedonis (Chaney, 2003; Sobol-Kwapinska, 2013; 

Octrina, 2007; Rianton, 2013; Venhooven, 2003). 

Hipotesis 

Berdasarkan uraian latar belakang dan kajian teori dia atas, maka hipotesis yang 

diajukan pada penelitian ini  adalah: 

H0: Tidak terdapat hubungan yang positif signifikan antara konformitas rekan kerja 

dengan gaya hidup hedonis pada sales promotion girl (SPG) di Kota Malang 

H1: Terdapat hubungan yang positif signifikan antara konformitas rekan kerja dengan 

gaya hidup hedonis pada sales promotion girl (SPG) di Kota Malang 

 

 

 



14 
 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu menekan analisisnya pada 

data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Melalui metode 

kuantitatif, akan ditemukan signifikansi perbedaan antar variabel yang diteliti (Azwar, 

2001). 

Dalam penelitian tentang hubungan antara konformitas rekan kerja dengan 

kecenderungan gaya hidup hedonis, variabel-variabel yang dipakai adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel bebas (X) : Konformitas rekan kerja 

2. Variabel tergantung (Y) : Gaya hidup hedonis 

Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan didalam penelitian ini adalah 85 SPG event di Kota 

Malang. Subjek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah SPG event 

yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

1. Berumur 18 – 25 tahun 

2. Pendidikan minimal SMU 

3. Masih aktif hingga sekarang 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini  adalah Incidental Sampling 

yaitu individu-individu yang kebetulan dijumpai dan sesuai dengan ciri atau 

karakteristik subjek penelitian yang telah ditentukan (Hadi, 2000). Alasannya di kota 

malang terdapat banyak SPG Event sehingga yang ditemui dilapangan yang kemudian 

menjadi sampel, usianya dewasa muda karena pada event, tersebut kategori usia ini 
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yang banyak di jumpai. Selanjutnya penelitian  menggunakan jumlah sampel 

berdasarkan rumus Slovin. Hasilnya sebanyak 46 orang SPG event di Kota Malang yang 

memiliki gaya hidup hedonis.  

Pelaksanaan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan pengambilan data, dilakukan survei 

awal untuk memperleh informasi tentang data SPG event di Kota Malang. Data 

diperoleh dari koordinator SPG dari beberapa perusahaan yang menggunakan jasa SPG. 

Pengumpulan data dengan menyebarkan angket dilakukan pada tanggal 20 April – 1 

Mei 2015, peneliti membagikan angket atau kuesioner kepada responden yang sesuai 

dengan kriteria. 

Pengukuran 

 Dalam penelitian ini, metode pengukuran yang digunakan untuk memperoleh 

data informasi adalah angket. Angket dalam penelitian ini berdasarkan skala yang telah 

disusun oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Skala Gaya Hidup Hedonis 

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan skala Gaya Hidup Hedonis yang 

dikembangkan oleh Well dan Tigert (Engel, 1993) yang telah diadopsi oleh penulis. 

Skala ini terdiri dari 29 item yang terbagi ke dalam 3 aspek Gaya Hidup Hedonis yaitu, 

aktivitas, minat, opini. Partisipan akan diminta untuk menjawab berdasarkan 4 pilihan 

jawaban yang tersedia, yaitu: “Sangat Setuju”, “Setuju”, “Tidak Setuju”, dan “Sangat 

Tidak Setuju”.  
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Pada uji daya diskriminasi item angket gaya hidup hedonis putaran pertama, 

korelasi antar butir skor bergerak antara – 0,203 sampai 0,726, dari 29 item terdapat 21 

item yang memiliki daya beda ≥ 0,30 (Azwar, 1999) dan 8 item yang memiliki daya 

beda < 0,30. Pada uji diskriminasi item putaran kedua, setelah item gugur dibuang, 

korelasi antar butir skor bergerak antara 0,333 sampai 0,725, terdapat 21 item yang 

memiliki daya beda ≥ 0,30. 

Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0,889 (≥ 0,60). Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua angket pada variabel gaya hidup hedonis ini 

dikatakan reliabel atau konsisten. 

2. Skala Konformitas Rekan Kerja 

Skala untuk variabel Konformitas Rekan Kerja yang dikembangkan oleh Myers, 

dkk (2005) yang telah diadopsi oleh penulis. Skala ini terdiri dari 29 item total yang 

terbagi ke dalam 4 aspek Konformitas. Partisipan diminta untuk menjawab berdasarkan 

4 pilihan jawaban yang tersedia, yaitu: “Sangat Setuju”, “Setuju”, “Tidak Setuju”, dan 

“Sangat Tidak Setuju”. 

Pada uji daya diskriminasi item angket konformitas rekan kerja putaran pertama, 

korelasi antar butir skor bergerak antara – 0,20 sampai 0,700, dari 29 item terdapat 17 

item yang memiliki daya beda ≥ 0,30 (Azwar, 1999) dan 12 item yang memiliki daya 

beda < 0,30. Pada uji diskriminasi item putaran kedua, setelah item gugur dibuang, 

korelasi antar butir skor bergerak antara 0,326 sampai 0,753, terdapat 17 item yang 

memiliki daya beda ≥ 0,30. 
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Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0,884 (≥ 0,60). Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua angket pada variabel konformitas rekan 

kerja ini dikatakan reliabel atau konsisten. 

HASIL PENELITIAN 

Hasil Uji Asumsi 

Hasil Uji Normalitas 

 Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS v.21. 

Data dikatakan normal bila memiliki signifikansi lebih dari 0,05 (p > 0.05). 

Tabel 1 

Hasil uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Konformitas 

Rekan Kerja 

Gaya Hidup 

Hedonis 

N 46 46 

Normal Parametersa Mean 48.35 62.67 

Std. Deviation 8.794 9.274 

Most Extreme Differences Absolute .140 .205 

Positive .093 .112 

Negative -.140 -.205 

Kolmogorov-Smirnov Z .951 1.392 

Asymp. Sig. (2-tailed) .326 .041 

a. Test distribution is Not Normal. 
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 Hasil uji normalitas pada tabel menunjukkan bahwa variabel konformitas rekan 

kerja memiliki koefisien Kolmogorov-Smirnov Test sebesar 0,951 dengan probabilitas 

p) atau signifikansi sebesar 0,326, sedangkan untuk variabel gaya hidup hedonis 

memiliki koefisien Kolmogorov-Smirnov Test sebesar 1,392 dengan probabilitas p) atau 

signifikansi sebesar 0,041. Dengan demikian variabel gaya hidup hedonis memiliki 

distribusi tidak normal yaitu p < 0,05. 

Uji Linearitas 

 Uji linearitas dilakukan untuk mengukur integritas hubungan data yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Dengan kata lain, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas berhubungan dengan variabel terikat atau tidak. Untuk 

perhitungannya, uji linearitas dilakukan dengan menggunakan SPSS v.21 for windows 

yang dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2 

Hasil uji linearitas konformitas rekan kerja dan gaya hidup hedonis 

ANOVA Table 

   
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Gaya Hidup 

Hedonis  * 

Konformitas Rekan 

Kerja 

Between Groups (Combined) 2957.109 25 118.284 2.591 .017 

Linearity 
1699.696 1 1699.696 37.233 .000 

Deviation from Linearity 
1257.413 24 52.392 1.148 .380 

Within Groups 913.000 20 45.650   

Total 3870.109 45    

Berdasasarkan hasil analisis uji linearitas yang menggunakan tabel Anova nilai 

Deviation from linearity maka dapat diketahui variabel gaya hidup hedonis dan 

konformitas rekan kerja diperoleh nilai F beda sebesar 1,148 dengan signifikansi p = 

0,380 (p > 0,05) yang menunjukkan hubungan antara variabel konformitas rekan kerja 

dengan gaya hidup hedonis adalah linier. 

Analisis Deskriptif 

Hipotesis H0 ditolak, sedangkan H1 diterima. Karena ditemukan adanya 

hubungan positif signifikan antara konformitas rekan kerja dengan gaya hidup hedonis. 

Dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Konformitas Rekan Kerja  

Tabel 4 

Kriteria Skor Konformitas Rekan Kerja 

No Interval Kategori Mean N Presentase (%) 

1. 68 ≥ 55,25 Sangat Tinggi  12 26,2% 

2. 55,25 > x ≥ 42,25 Tinggi 48,35 19 41,2% 

3. 42,25 > x ≥ 29,75 Rendah  14 30,4% 

4. 29,75 > x ≥ 17 Sangat Rendah  1 2,2% 

 Jumlah  46 100% 

SD = 8,79  Min = 23 Max = 60 

Bila dilihat dari data tersebut, menunjukkan nilai terendah (minimum) 23, nilai 

tertinggi (maksimum) 60, dengan standar deviasi sebesar 8,79. Dari tabel diatas juga 

dapat dilihat bahwa rata-rata skor subjek berada dalam kategori tinggi dengan mean 

sebesar 48,35 . 

Gaya Hidup Hedonis 

Tabel 5 

Kriteria Skor Gaya Hidup Hedonis 

No Interval Kategori Mean N Presentase (%) 

1. 
84 ≥ 68,25 

Sangat Tinggi  15 32,5% 

2. 68,25 > x ≥52,5 Tinggi 62,67 19 41,3% 

3. 
52,5 > x ≥ 36,75 

Rendah  12 26,2% 

4. 
36,75 > x ≥ 21 

Sangat Rendah  0 0% 

 
Jumlah  46 100% 

SD = 9,27 Min = 41 Max = 75 
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Bila dilihat dari data tersebut, menunjukkan nilai terendah (minimum) 41, nilai 

tertinggi (maksimum) 75, dengan standar deviasi sebesar 9,27. Dari tabel diatas juga 

dapat dilihat bahwa rata-rata skor subjek berada dalam kategori tinggi dengan mean 

sebesar 62,67. 

Hasil Analisis Data 

 Perhitungan data analisis dilakukan setelah uji asumsi yang meliputi uji 

normalitas dan uji linearitas. Perhitungan dalam analisis ini dilakukan dengan SPSS 

v.21 for windows. Hasil korelasi antara konformitas rekan kerja dengan gaya hidup 

hedonis pada SPG dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 7 

Hasil uji korelasi konformitas rekan kerja dan gaya hidup hedonis 

Correlations 

   Konformitas 

Rekan Kerja 

Gaya Hidup 

Hedonis 

Spearman's rho Konformitas 

Rekan Kerja 

Correlation Coefficient 1.000 .624** 

Sig. (1-tailed) . .000 

N 46 46 

Gaya Hidup 

Hedonis  

Correlation Coefficient .624** 1.000 

Sig. (1-tailed) .000 . 

N 46 46 

**. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).  
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 Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi diperoleh koefisien korelasi antara 

konformitas rekan kerja dan gaya hidup hedonis pada SPG sebesar 0,624 dengan sig = 

0,000 (p < 0.05) yang berarti ada hubungan positif signifikan antara konformitas rekan 

kerja dan gaya hidup hedonis. Dengan begitu semakin besar konformitas rekan kerja 

maka semakin besar pula kemungkinan SPG untuk melakukan gaya hidup hedonis. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan koefisien korelasi (r) konformitas rekan 

kerja dan gaya hidup hedonis sebesar 0,624 dengan signifikansi 0,000 (p<0,05). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif signifikan antara konformitas rekan 

kerja dan gaya hidup hedonis pada SPG di Kota Malang. Semakin tinggi konformitas 

rekan kerja maka semakin tinggi pula gaya hidup hedonis pada SPG. Sebaliknya jika 

semakin rendah konformitas rekan kerja, maka semakin rendah pula kecenderungan 

gaya hidup hedonis mereka. Dengan demikian, dinyatakan dalam penelitian ini H0 

ditolak dan H1 diterima, karena konformitas rekan kerja memiliki korelasi positif 

signifikan dengan gaya hidup hedonis.  

Hipotesis ini dapat diterima karena menurut Parkinson (1993) para sales 

promotion girl, mempunyai tugas untuk meyakinkan konsumen dengan cara 

berpenampilan yang menarik  dan harus mengikuti trend saat ini (Tambunan, 2001). 

Apalagi menurut Zebua dan Nurdjayanti (2001) perempuan lebih konform daripada 

laki-laki karena perempuan mempunyai keinginan yang besar untuk menjaga 

harmonisasi, mencapai persetujuan dan penerimaan sosial, atau dengan kata lain jika 

salah satu SPG ingin diterima di kelompoknya, mereka harus mengikuti gaya hidup 

kelompok tersebut sebagai referensi, untuk dapat diterima (Kotler, 1997; Octrina, 2007). 
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Referensi (Kotler, 1997) diartikan sebagai seseorang atau kelompok yang 

dijadikan referensi atau rujukan oleh seorang individu dalam berperilaku. Kelompok 

referensi dapat berupa seorang idola, atau dapat juga berupa kelompok rekan kerja, 

sehingga dapat dikatakan konformitas rekan kerja yang dianut oleh SPG memiliki 

peranan dalam mengadopsi gaya hidup hedonis.  

Myers, dkk (2005) membagi aspek konformitas menjadi dua aspek utama yaitu 

aspek normatif dan aspek informatif. Aspek normatif dapat dilihat dari perilaku individu 

memenuhi standar norma kelompok dan usaha individu dalam melakukan penyesuaian. 

Sementara aspek informatif dapat dinilai berdasarkan penerimaan pendapat kelompok 

dan mencari pendapat kelompok khususnya di kalangan SPG. 

Konformitas rekan kerja kemudian  mampu memicu SPG  untuk melakukan 

gaya hidup hedonis (Chaney, 2003; Rianton, 2013; Octrina, 2007) . Gaya hidup hedonis 

adalah suatu pola kecenderungan perilaku yang dapat dilihat dari aktivitas, minat, dan 

pendapat seseorang yang mengutamakan dan mengejar kesenangan dan kenikmatan 

sebagai tujuan hidupnya (Myers, 2005) karena contohnya trend  fashion (Parkinson, 

1993) pada umumnya dikalangan SPG atau perempuan merupakan kesenangan. Tujuan 

mereka adalah untuk dapat menarik perhatian, atau meyakinkan konsumen. 

Penelitian ini mendukung penelitian lain yang dilakukan oleh Rianton (2013) 

menunjukkan bahwa konformitas teman sebaya memiliki hubungan yang sangat 

signifikan dengan gaya hidup hedonis pada mahasiswa di Yogyakarta.  

Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien determinan (r²) sebesar (0,624)² yaitu 

38,94%. Artinya kontribusi variabel konformitas rekan kerja terhadap gaya hidup 

hedonis sebesar 38,94% dan ini berarti bahwa masih terdapat 61,06% variabel-variabel 
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lain yang dapat mempengaruhi gaya hidup hedonis selain konformitas rekan kerja 

seperti yang diungkapkan oleh Engel, Blackwell, & Miniard (1995), yaitu faktor 

lingkungan (budaya, situasi), faktor pribadi (usia, motivasi), perilaku pembelajaran, 

kepribadian dan konsep diri. Namun trend gaya hidup perlu dilakukan sewajarnya 

sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya sendiri 

(Chaney, 2003; Kirgiz, 2014; Kwapinska,2013; Octrina, 2007; Venhooven, 2003).  

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara konformitas rekan kerja 

dan gaya hidup hedonis pada SPG di Kota Malang. Semakin tinggi konformitas rekan 

kerja pada SPG maka semakin tinggi pula gaya hidup hedonis yang akan dilakukan. 

Saran 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang diperoleh penulis maka dikemukan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi SPG 

a. SPG agar bisa  mengontrol diri dalam mengikuti trend. Khusus dalam 

kelompoknya agar tidak menimbulkan hal yang merugikan bagi dirinya di 

masa depan terutama dalam mengikuti perkembangan fashion dan gaya 

hidup seperti clubbing. 

b.  SPG yang memiliki gaya hidup hedonis dapat melakukan diskusi atau 

komunikasi yang lebih intens kepada teman di luar kelompok kerja atau 
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keluarga supaya dapat meminimalisir ketergantungan antar sesama rekan 

kerja. 

2. Bagi Penelitian Mendatang 

a. Bagi penelitian mendatang dapat dijadikan referensi tambahan untuk topik 

serupa dan penelitian lain yang tertarik melakukan atau mengembangkan 

dengan topik gaya hidup hedonis disarankan memperhatikan faktor-faktor 

lain, selain konformitas rekan kerja yang mempengaruhi gaya hidup hedonis 

seperti faktor konsep diri, harga diri, dan kepribadian. 

b. Penelitian ini juga bisa dikembangkan dengan meneliti wanita yang sudah 

bekerja (selain SPG) dan berada di kota-kota besar seperti Jakarta karena 

gaya hidup hedonis di kota tersebut lebih terlihat jelas sehingga dapat 

memberikan pengaruh besar terhadap hasil penelitian.  
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