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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti melakukan uji asumsi terlebih 

dahulu. Uji asumsi bertujuan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya 

persyaratan untuk dianalisis seperti sebaran item normal atau tidak, linear atau 

tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Uji asumsi 

meliputi uji normalitas dan uji linearitas. 

5.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk melihat apakah variabel yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk melihat apakah subjek yang dijadikan 

sampel penelitian memenuhi syarat sebaran yang normal untuk mewakili populasi. 

Sebaran dikatakan normal apabila p>0,05 dan jika p<0,05 sebarannya dikatakan 

tidak normal. 

1. Gaya Hidup Hedonis 

Uji normalitas terhadap gaya hidup hedonis pada mahasiswa 

menggunakan nilai uji Kolmogorov-Smirnov Z menunjukkan hasil sebesar 0,965 

dengan sig. 0,309 (p>0,05) sehingga terbukti bahwa distribusi penyebarannya 

normal. 

2. Pola Asuh Permisif Orangtua 

Uji normalitas terhadap pola asuh permisif orangtua menggunakan nilai uji 

Kolmogorov-Smirnov Z menunjukkan hasil sebesar 0,814 dengan sig. 0,522 

(p>0,05) sehingga terbukti bahwa distribusi penyebarannya normal. 
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5.1.2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui linieritas hubungan antara pola 

asuh permisif orangtua dengan gaya hidup hedonis pada mahasiswa. Hasil uji 

linieritas menunjukkan adanya korelasi yang linier antara variabel gaya hidup 

hedonis pada mahasiswa dengan pola asuh permisif orangtua. Hasil uji linieritas 

menunjukkan Flinier 6,454 dengan sig. 0,013 (p<0,05) yang berarti gaya hidup 

hedonis pada mahasiswa linier. 

5.1.3. Hasil Analisis Data 

Setelah melakukan uji asumsi, maka selanjutnya peneliti melakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan Product Moment dari Pearson. Berdasarkan hasil 

perhitungan uji hipotesis diperoleh koefisien korelasi Product Moment dari Pearson 

antara pola asuh permisif orangtua dengan gaya hidup pada mahasiswa rxy 

sebesar 0,294 dengan sig. 0,007 (p<0,01) yang berarti ada hubungan yang positif 

yang sangat signifikan antara pola asuh permisif orangtua dengan gaya hidup 

hedonis pada mahasiswa.  

5.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment dari Pearson diperoleh rxy 

sebesar 0,294 dengan sig. 0,007 (p<0,01). Hal ini berarti hipotesis yang diajukan 

diterima yaitu ada hubungan positif yang sangat signifikan antara pola asuh 

permisif orangtua dengan gaya hidup hedonis pada mahasiswa. Artinya, semakin 

permisif pola asuh orangtua, maka semakin tinggi gaya hidup hedonis yang 

dilakukan oleh mahasiswa, dan demikian juga sebaliknya. 

Ini menunjukkan bahwa pola asuh permisif orangtua berpengaruh pada 

gaya hidup hedonis mahasiswa. Menurut Gunarsa (2000) pola asuh permisif 
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adalah pola perilaku orangtua dalam berinteraksi dengan anak, yang 

membebaskan anak untuk melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa ada aturan. 

Pola asuh ini tidak menggunakan aturan-aturan yang ketat bahkan bimbingan pun 

kurang diberikan, sehingga tidak ada pengendalian atau pengontrolan serta 

tuntutan kepada anak. Berdasarkan pengertian tersebut, orangtua yang 

menerapkan pola asuh permisif akan memberikan kebebasan secara penuh 

kepada anak, tidak memberikan bimbingan sehingga anak yang dibesarkan dalam 

pola asuh ini cenderung menjadi seseorang yang kurang disiplin, mementingkan 

diri sendiri, dan kurang memiliki kontrol diri yang baik sehingga dapat 

menyebabkan gaya hidup hedonis. 

Hasil sebaran skala didapatkan bahwa dari 70 subjek penelitian sebagian 

besar subyek adalah perempuan dengan jumlah 42 subjek perempuan dan 28 

subjek laki-laki. Sesuai dengan kriteria subyek, subjek dalam penelitian ini memiliki 

rentang usia 18-22 tahun dan tinggal bersama orangtua. 

Berdasarkan skor total skala pola asuh permisif orangtua dan gaya hidup 

hedonis mahasiswa tiap subjek, menunjukkan bahwa subjek yang berinisial MW 

mendapatkan skor total pola asuh permisif orangtua yang tinggi yaitu 31 dan untuk 

skor total gaya hidup hedonis yang tinggi yaitu 51. Hal ini berarti bahwa semakin 

permisif pola asuh orangtua maka semakin tinggi gaya hidup hedonis yang yang 

dimiliki oleh mahasiswa. 

Berbeda dengan subyek berinisial MW, subjek berinisial I mendapatkan 

skor total gaya hidup hedonis yang rendah yaitu 22 dan skor pola asuh permisif 

yang rendah yaitu 13. Hal ini menunjukkan bahwa subjek yang berinisial I memiliki 

skor pola asuh permisif orangtua yang rendah sehingga gaya hidup hedonis yang 

dimiliki juga rendah.  
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Plummer (dalam Rianton, 2013) yang menyatakan bahwa pola asuh  dalam 

keluarga merupakan faktor eksternal dari gaya hidup hedonis. Keluarga 

merupakan faktor eksternal dari gaya hidup hedonis yang memiliki peranan 

terbesar dalam membentuk perilaku anak. Sejalan dengan pendapat Kotler (dalam 

Nadzir dan Ingarianti, 2015) bahwa keluarga memegang peranan terbesar dan 

terlama dalam pembentukkan sikap dan perilaku individu.  

Pola asuh orangtua akan membentuk kepribadian dan kebiasaan dari anak 

yang akan berlanjut ke pola hidup anak tersebut. Menurut Gunarsa (2000) pola 

asuh permisif dapat diartikan sebagai pola perilaku orangtua dalam berinteraksi 

dengan anak, yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang ingin 

dilakukan tanpa ada aturan. Pola asuh ini tidak menggunakan aturan-aturan yang 

ketat bahkan bimbingan pun kurang diberikan, sehingga tidak ada pengendalian 

atau pengontrolan serta tuntutan kepada anak. 

Sumbangan efektif (SE) pola asuh permisif orangtua terhadap gaya hidup 

hedonis pada mahasiswa adalah sebesar 8,6%. Hal ini menunjukkan bahwa gaya 

hidup hedonis pada mahasiswa dipengaruhi oleh pola asuh permisif orangtua 

sebesar 8,6% sedangkan sisanya yaitu 91,4% gaya hidup hedonis dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lainnya. 

Hasil penelitian terhadap variabel pola asuh permisif orangtua diperoleh 

Mean empirik (Me) sebesar 21,11 dengan Standar Deviasi empirik (SDe)  sebesar 

3,947 apabila dibandingkan dengan Mean hipotetik (Mh) sebesar 25 dan Standar 

Deviasi hipotetik (SDh) sebesar 5 sehingga pola asuh permisif orangtua tergolong 

rendah. 

Pada era saat ini, teknologi dan komunikasi telah berkembang dengan 

sangat pesat yang mengakibatkan perubahan sosial semakin berkembang dengan 
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cepat terutama pada mahasiswa. Santrock (dalam Saputri dan Rachmatan, 2016) 

menyatakan bahwa mahasiswa pada umumnya digolongkan ke dalam kelompok 

masa remaja akhir yang berada pada rentang usia 18-22 tahun dan merupakan 

masa transisi menuju ke fase dewasa. Menurut Steinberg (dalam Anindyajati, 

2013) periode remaja akhir menjadi waktu yang kritis untuk kristalisasi identitas. 

Erik H. Erikson (dalam Santrock, 2007) menyatakan bahwa pencarian 

identitas sebenarnya telah dimulai sejak masa bayi, tepatnya saat anak mulai 

mengenal pengasuhnya dan terus berlanjut hingga masa dewasa. Periode remaja 

ini mencapai puncaknya dari pencarian identitas individu diakibatkan dari 

perubahan fisik yang cukup drastis, kognitif dan sosial yang kemudian menuju ke 

masa dewasa. Menurut Santrock (dalam Anggraini dan Santhoso, 2017) pada 

masa remaja, individu akan cenderung menyukai berbagai hal baru yang cukup 

menantang bagi dirinya, hal tersebut dikarenakan remaja berupaya untuk 

mencapai kemandirian dan menemukan identitas dirinya. 

Perkembangan zaman saat ini memberikan pengaruh pada munculnya 

sifat hedonis yang merupakan bagian dari identifikasi perubahan 

sosial.Kecenderungan gaya hidup remaja saat ini mengarah pada gaya hidup 

hedonis. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya remaja yang senang pesta, 

bermobil, punya banyak teman yang senang hura-hura dan sebagainya. 

Hasil penelitian terhadap variabel gaya hidup hedonis pada mahasiswa 

diperoleh Mean empirik (Me) sebesar 32,67 dengan Standar Deviasi empirik (SDe) 

sebesar 6,081 apabila dibandingkan denganMeanhipotetik (Mh) sebesar 35 dan 

Standar Deviasi hipotetik (SDh) sebesar 7 sehingga gaya hidup hedonis pada 

mahasiswa tergolong tinggi. 
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Dampak negatif yang ditimbulkan dari gaya hidup hedonis adalah 

pergaulan bebas, seks bebas, penggunaan narkoba, adanya sifat pemalas dan 

tidak bertanggung jawab, dan terlalu mengutamakan kesenangan duniawi (seperti 

jalan-jalan, menghabiskan waktu di kafe/mall) sehingga mengabaikan kewajiban 

sebagai seorang mahasiswa. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Purwanti 

(dalam Sukarno dan Indrawati, 2018) gaya hidup hedonis dapat mengarahkan 

remaja ke dalam perilaku negatif, seperti membolos sekolah, melanggar tata tertib, 

merokok, konsumsi minuman beralkohol, hingga pelanggaran hukum seperti 

penggunaan narkotika, seks bebas, serta tindakan kriminalitas lainnya yang dapat 

berujung pada perusakan moral remaja. 

Berdasarkan dampak-dampak negatif yang muncul dari adanya gaya hidup 

hedonis, peran orangtua sangat penting dalam membimbing, mengontrol dan 

mengendalikan perilaku-perilaku anak yang cenderung mengarah terhadap gaya 

hidup hedonis. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan 

anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya. Pada penelitian 

sebelumnya Arini, Hasanah, dan  Muhariati (2016) mengemukakan bahwa ada 

hubungan positif dan signifikan antara pola asuh dengan gaya hidup pada remaja, 

namun untuk pola asuh permisif tidak ditemukan hubungan dengan hedonisme, 

dikarenakan responden tidak ada yang memiliki gaya pola asuh yang menonjol, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan responden dengan gaya pola 

asuh permisif. 

Permasalahan  yang muncul adalah ketika orangtua menerapkan pola asuh 

permisif dengan bersikap acuh dan memberikan kebebasan penuh kepada anak 

untuk melakukan apa saja sesuai keinginan anak. Hal ini menyebabkan anak 

memiliki kontrol diri yang kurang baik, bersikap impulsif dan agresif, dan suka 
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memberontak. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Santrock 

(1995) yang mengatakan bahwa pola asuh permisif berhubungan positif dengan 

perilaku yang impulsive, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang 

sendiri, kurang matang secara sosial dan kurang percaya diri. 

Hakim (2018) mengatakan bagaimanapun anak tetap memerlukan arahan 

dari orangtua untuk mengenal mana yang baik dan mana yang salah. Dengan 

memberi kebebasan yang berlebihan, apalagi terkesan membiarkan, maka akan 

membuat anak bingung dan berpotensi salah arah. Para remaja yang dibesarkan 

dengan pola pengasuhan permisif ini yang dapat menjadi salah satu penyebab 

gaya hidup hedonis. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Kelemahan yang terdapat pada penelitian ini adalah: 

1. Perbedaan tingkat keseriusan subyek dalam mengisi skala. 

2. Kurangnya variasi subyek karena responden yang didapat dalam 

penelitian ini tidak mewakili seluruh fakultas yang ada di Universitas 

Katolik Soegijapranata. 

3. Alternatif pilihan jawaban dalam mengisi pernyataan skala alat ukur ini 

kurang tepat, yang seharusnya digunakan adalah sangat sesuai, 

sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. 

4. Faktor keadaan yang ramai pada saat pengisian skala, dikarenakan 

pengisian skala yang tidak berada di dalam kelas yang kondusif, namun 

secara incidental sehingga pengisian skala bisa di tempat seperti 

tangga fakultas, gazebo, dan lantai dan 2.


