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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa yang digolongkan remaja menemukan adanya pergaulan masyarakat 

kota besar yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan hidup. Fenomena tersebut sangat 

erat kaitannya dengan lingkungan kampus, menemukan bahwa terdapat 

keanekaragaman sosial dan budaya untuk bersosialisasi dan mampu beradaptasi agar 

dapat menyesuaikan diri di lingkungannya. Keadaan tersebut terjadi karena mahasiswa 

merupakan individu yang paling mudah terpengaruh oleh perubahan serta berada pada 

tahap pencarian jati diri dan memiliki keinginan untuk mencoba-coba hal baru. 

Seorang mahasiwa pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu 

sebanyak mungkin, mencapai kemandirian emosional, mengembangkan konsep, 

meningkatkan keterampilan intelektual, mampu membangun tanggung jawab sosial, 

serta mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang lain (Hurlock, 

2003). 

Dalam memanfaatkan waktu luang sebaiknya dapat digunakan mahasiswa untuk 

belajar, karena tujuan hidup seseorang bukanlah menghabiskan waktu dan 

menghambur-hamburkan uang untuk berfoya – foya dan melakukan hal – hal yang tidak 

bermanfaat, seperti nongkrong di mall, berbelanja dengan harga yang harus mahal, 

karena nantinya mahasiswa diharapakan mampu menjadi pembawa perubahan untuk 

dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Susanto (2001) menyatakan bahwa atribut 

kecenderungan gaya hidup hedonis meliputi lebih senang mengisi waktu luang di mal,  
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kafe dan restoran-restoran makanan siap saji (fast food), serta memiliki sejumlah 

barang-barang dengan merek prestisius. Kecenderungan gaya hidup hedonis sangat erat 

kaitannya dengan mahasiswi.  

Menurut Susanto (2001) remaja yang memiliki kecenderungan gaya hidup 

hedonis biasanya akan berusaha agar sesuai dengan status sosial, melalui gaya hidup 

yang tercermin dengan simbol-simbol tertentu, seperti merek-merek yang digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari, dan segala sesuatu yang berhubungan serta dapat 

menunjukkan tingkat status sosial yang tinggi. Fenomena tersebut menjadi proses 

adaptasi yang dilalui oleh sebagian mahasiswi dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. 

Peristiwa tersebut disebabkan mahasiswi mengalami hambatan sosial yang mengarah 

pada ketidakpercayaan diri dan ditandai dengan cenderung merasa terasing, merasa 

tidak disayangi, tidak dapat mengekspresikan diri, dan terlalu lemah untuk mengatasi 

kekurangan yang dimiliki (Buss, 1995). 

Remaja sangat antusias terhadap adanya hal – hal baru, dan kecenderungan gaya 

hidup hedonis sangat menarik bagi kalangan remaja. Daya tarik yang diberikan oleh 

gaya hidup hedonis sangat luar biasa sehingga menimbulkan banyak fenomena, salah 

satu fenomena yang muncul adalah kecenderungan untuk memilih hidup enak, mewah 

dan serba berkecukupan tanpa harus berusaha. Titel "remaja yang gaul dan funky " baru 

bisa melekat bila mampu memenuhi standar trend yang sedang “in” atau marak 

dibicarakan (Kuswandono, 2003).  

Hedonisme akan menjadi salah satu racun bagi pendidikan bila terus menerus 

dibiarkan saja, terutama pendidikan tinggi. Jika membiarkan racun tesebut bersarang di 

dalam lingkungan kampus, maka akan sama artinya dengan menyediakan pembunuh 
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karakter intelektualitas bagi mahasiswa. Budaya negatif ini telah mengikis sense of 

crisis pada generasi muda terhadap permasalahan bangsa (Yunior, 2007). 

Berdasarkan hasil survei Komnas Perlindungan Anak bekerja sama dengan 

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di 12 provinsi pada 2007 diperoleh pengakuan 

remaja bahwa : Sebanyak 93,7% anak SMP dan SMU pernah melakukan ciuman, 

petting, dan oral seks, Sebanyak 62,7% anak SMP mengaku sudah tidak perawan, 

Sebanyak 21,2% remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi, dari 2 juta wanita 

Indonesia yang pernah melakukan aborsi, 1 juta adalah remaja perempuan, sebanyak 

97% pelajar SMP dan SMA mengaku suka menonton film porno. Menurut salah 

seorang pelajar kelas 3 di Jakarta Timur mengatakan bahwa :  

“ML (making love) di kalangan remaja sekarang bukan hal yang terlalu asing 

lagi. Malah, ada yang sengaja merayu pria dewasa yang bisa ditemui di mal dan 

tempat umum lain, untuk mendapatkan uang atau barang berharga, seperti telepon 

seluler model terbaru, jam tangan bermerek, baju, sepatu, tas, dan sebagainya.  

”Bukan profesi sih, cuma iseng. Hitung-hitung bisa buat gaya” 

(www.suaramerdeka.com, 05/07/2010).  

  

Seorang guru besar ilmu pendidikan moral Universitas Negeri Semarang yaitu 

Prof. Masrukhi berpendapat bahwa saat ini banyak mahasiswa yang lebih berorientasi 

pada gaya hidup, dimana menurut Prof. Masrukhi ada lima wajah mahasiswa yang 

nampak dalam realitas diri dan sosial. Wajah pertama mahasiswi yaitu idealis – 

konfrontatif yang cenderung aktif menentang kemapanan, kedua mahasiswa idealis – 

realistis yaitu lebih kooperatif dalam perjuangan menentang kemapanan, ketiga 

mahasiswa oportunis yaitu mahasiswa yang cenderung mendukung pemerintah yang 

tengah bekuasa, keempat yaitu mahasiswa profesional yakni mahasiswa yang 

berorientasi pada kuliah dan belajar. Empat wajah tersebut hanya ada sekitar 10%, 

selebihnya adalah wajah kelima yakni mahasiswa yang rekreatif yaitu mahasiswa yang 

http://www.suaramerdeka.com/
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berorinetasi pada gaya hidup glamour dan bersenang – senang. Menurut Prof. Masrukhi 

pada tahun 2010 mahasiswa seluruh Indonesia berjumlah sekitar lima juta orang dari 

perguruan tinggi negeri, swasta, universitas terbuka, perguruan tinggi kedinasan, dan 

perguruan tinggi agama (www.solopos.com,28/09/2011). 

Gaya hidup hedonis dapat menjadikan mental manusia rapuh, mudah putus asa, 

cenderung untuk tidak  mau berusaha, tidak mau hidup prihatin, selalu menginkan jalan 

pintas dan tidak mau bekerja keras. Seseorang yang sudah terlanjur mengikuti gaya 

hidup hedonis maka akan cenderung mengambil bagian yang menurutnya 

menyenangkan, sedangkan hal – hal yang tidak menyenangkan berusaha untuk 

dihindari. Gaya hidup hedonis cenderung dengan nongkrong di mall, berkumpul dengan 

orang – orang yang berduit, dan selalu memilih barang dengan harga mahal dengan 

tujuan supaya terkesan mewah di hadapan banyak orang. Karakteristik Gaya hidup 

hedonis identik dengan gaya hidup glamor, hura–hura, foya – foya dan bersenang-

senang. Gaya hidup hedonis merupakan budaya yang bertentangan dengan ajaran islam 

namun sangat digemari dan dijadikan gaya hidup (life style) oleh remaja masa kini yang 

seolah bersepakat untuk menjadikan gaya hidup hedonis sebagai “tauladan” dalam 

pergaulan. Firman Allah SWT dalam QS. Huud : 116, “... dan orang – orang yang zalim 

hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka 

adalah orang yang berdosa.” (Syafruddin, edisi 076). 

Berdasarkan hasil survey di Matahari Singosaren Solo pada tanggal 17 September 

2012, diketahui bahwa sebagian besar pengunjung yang datang adalah perempuan, 

mulai ibu – ibu sampai remaja. Menurut penuturan SPG (Sales Promotion Girl) dengan 

inisial “E” mengatakan bahwa pengunjung yang lebih sering datang adalah remaja putri, 

http://www.solopos.com,28/09/2011
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mereka cenderung mencari merk baju tertentu yang mempunyai diskon besar. Namun 

ada pula yang tidak memperhatikan diskon, asal mereka sudah tertarik dengan merk 

tertentu, maka harga berapa pun pasti mereka beli. Intensitas kedatangan para remaja ke 

mall bisa dikatakan sering, karena dalam 2 minggu mereka bisa datang ± sampai 3 kali, 

terlebih jika sedang ada diskon besar – besaran maka kedatangan mereka bisa lebih dari 

3 kali dalam jangka waktu 2 minggu. Kisaran harga yang biasanya dicari oleh 

mahasiswa adalah sekitar 100.000 sampai 200.000 sudah termasuk diskon yang telah 

diberikan. 

Menurut beberapa mahasiswa di salah satu universitas swasta di Surakarta, sebut 

saja dengan JRP, mahasiswa ini mengatakan bahwa mengikuti trend tidak harus 

menampakkan harga mahal barang tersebut. Menurut JRP barang yang dimilikinya 

terkesan biasa – biasa saja, namun dari hasil interview diketahui bahwa barang – barang 

yang digunakan JRP mulai dari atasan kemeja bermerk Slackers dengan harga 170 ribu, 

celana jeans Ripcurl 670 ribu, sepatu converse seharga 250 ribu, dilengkapi juga dengan 

kacamata seharga 350 ribu, dan tas Flashy seharga 250 ribu. JRP telah menyiapkan 

budget khusus untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Kemudian menurut salah 

salah satu mahasiswi yaitu rekan JRP sebut saja dengan DAA yang mengatakan bahwa 

tidak begitu suka mengikuti trend yang sedang marak “in” di Indonesia, karena dalam 

berpakaian DAA lebih menyukai pakaian yang santai, simpel, sopan dan be your self. 

Namun barang – barang yang digunakan DAA cukup fantastis, untuk baju DAA bisa 

mendapatkannya dengan harga 120 ribu, celana dengan harga 120 ribu, untuk jilbab 

yang dikenakan harga 35 ribu, untuk sepatu yang dipakai DAA dengan brand “Yongki 
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Komaladi” yang berharga 215, dan jam tangan dari brand Alexander Christie dengan 

harga 2 juta lebih (kurniawan, 2013).   

Menurut Susanto (Martha dkk, 2010) mengatakan bahwa remaja yang memiliki 

kecenderungan gaya hidup hedonis memiliki beberapa karakteristik tertentu seperti 

lebih senang mengisi waktu luang di mall, kafe, restoran – restoran siap saji (fast food) 

serta memiliki barang – barang bermerk prestisius.  

Gaya hidup hedonis merupakan suatu perilaku yang bertujuan untuk mendapatkan 

kesenangan yang baik yaitu kesenangan yang dapat dianggap berharga dan bermanfaat, 

hal ini dapat digambarkan dengan uang, uang merupakan suatu barang yang bernilai 

untuk kehidupan manusia, karena dengan uang manusia dapat mendapatkan segala 

sesuatu yang diinginkan seperti makanan, tempat tinggal, status barang (merk), dengan 

begitu manusia akan merasa senang tanpa harus merasakan kesakitan yang dianggap 

buruk (Moore & Crips dalam Weijers, 2012).  

Pengertian Hedonis itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 

1990) berarti bahwa suatu pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan 

kenikmatan adalah tujuan utama dalam kehidupan manusia. Istilah hedonisme sering 

digunakan dalam beberapa konteks, hedonisme dalam filsafat moral menunjukkan 

bahwa hidup ini menyenangkan (Veenhoven, 2002). 

Baron dan Byrne (2000) menyatakan bahwa masyarakat cenderung menekankan 

pentingnya penampilan bagi wanita dibandingkan pria, Perempuan lebih terkesan untuk 

memperlihatkan penampilan fisiknya, karena mereka selalu merasa tidak puas akan 

kondisi fisik pada dirinya, dan penampilan merupakan bagian dari gaya hidup. 
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Gaya hidup remaja mall telah membuat mereka menjadi generasi “anak 

nongkrong” yang sering berkeliaran di dalam mall. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh 

globalisasi dimana media cetak dan media elektronik yang menampilkan gaya hidup 

dunia barat menjadi sebuah gaya hidup global dengan sebuah pesan bahwa jika mereka 

tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh remaja seusia mereka di belahan bumi, maka 

mereka akan terkesan ketinggalan zaman (Halim, 2008). Menurut survey Nielsen 

(dikutip Halim, 2008), pada bulan Agustus tahun 2005 menunjukkan 93% konsumen 

yaitu remaja menganggap belanja ke mall merupakan hiburan atau rekreasi. Mall telah 

menjadi budaya warga kota, khususnya anak muda untuk menghindari stereotip 

kampungan. Hal ini menyebabkan para mahasiswa yang masih termasuk dalam kriteria 

remaja tidak ragu lagi pergi ke mall untuk berburu segala sesuatu yang mereka lihat di 

Televisi, koran dan majalah walaupun tidak jelas asas fungsi dan manfaat serta sangat 

bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di budaya timur. 

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang terjadi di Indonesia tergolong 

tinggi terutama di kota-kota besar salah satunya di kota Solo, seorang sejarawan Solo 

Sudharmono mendesak walikota Solo untuk bersikap tegas dalam mengambil keputusan 

akan pertambahan pasar modern atau mall di kota Solo, karena menurut Sudharmono 

keberadaan mall secara perlahan akan menggeser budaya generasi muda menjadi 

konsumerisme, serta menurut Sudharmono dengan keberadaan mall tetap akan menjadi 

magnet bagi generasi muda yang akan meninggalkan budaya berbelanja di pasar 

tradisional, (www.solopos.com,  30/05/2013).   

Ketika gaya hidup mall telah menjadi sebuah kebutuhan akan citra ekslusif, 

modern, praktis, dan bergengsi maka kebutuhan remaja untuk memenuhi kebutuhan 

http://www.solopos.com/
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hidupnya semakin meningkat.  Di mall identitas dapat dibeli. Apa yang di konsumsi, 

apa yang dipakai dan apa yang dikunjungi di dalam mall dapat memperlihatkan 

identitas warga. Sebagai contoh, seseorang yang minum kopi di “Starbucks” bukan lagi 

sekedar minum kopi, tetapi lebih untuk menunjukkan perbedaan dirinya dengan orang 

lain (Halim, 2008). Dari sinilah perasaan akan harga diri seseorang itu meningkat. 

Lerner dan Spanier (Ghufron & Risnawita, 2011) berpendapat bahwa harga diri 

adalah tingkat penilaian yang positif atau negatif yang dihubungkan dengan konsep diri 

seseorang. Harga diri merupakan evaluasi seseorang terhadap dirinya sendiri secara 

positif dan juga sebaliknya dapat menghargai secara negatif  

Harga diri tentu saja penting bagi setiap usia, tetapi dalam usia remaja rasa – 

rasanya hal yang khusus ini mencapai krisisnya. Pada saat ini seorang anak muda 

menguji siapakah dirinya, atau apa yang dimengertinya tentang dirinya sendiri, dan 

ketika dia harus menghadapi kenyataan. Dalam kehidupan remaja, cenderung 

bertingkahlaku sesuai dengan anggapan remaja itu sendiri (Kesler, 1997).  

Harga diri merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan perilaku 

individu. Setiap orang menginginkan penghargaan yang positif terhadap dirinya. 

Penghargaan yang positif akan membuat diri seseorang merasakan bahwa dirinya 

dihargai, berhasil dan berguna (berarti bagi orang lain). Terpenuhinya harga diri akan 

membentuk sikap optimis dan percaya diri, namun sebaliknya jika kebutuhan akan 

harga diri seseorang tidak terpenuhi, maka akan membuat seseorang dapat berperilaku 

negatif  (Ghufron & Risnawita, 2011).    

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan adanya kesenjangan 

antara kenyataan dengan harapan, yaitu mahasiswa selaku generasi yang diharapkan 
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oleh masyarakat tidak terlibat dengan kecenderungan gaya hidup hedonis dalam 

meningkatkan harga dirinya. Namun pada kenyataanya masih  banyak generasi muda 

memiliki kecenderungan bergaya hidup hedonis untuk mendapatkan dan meningkatkan 

harga diri. Oleh karena itu peneliti mengambil tema penelitan apakah ada hubungan 

antara harga diri dengan kecenderungan gaya hidup hedonis pada mahasiswi di 

Surakarta? 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara harga diri dengan kecenderungan gaya hidup 

hedonis pada mahasiswi di Surakarta. 

2. Untuk mengetahui tingkat harga diri dikalangan mahasiswi di Surakarta. 

3. Untuk mengetahui tingkat kecenderungan gaya hidup hedonis pada mahasiswi di 

Surakarta. 

4. Untuk mengetahui tingkat pengaruh harga diri terhadap kecenderungan gaya hidup 

hedonis pada mahasiswi di Surakarta. 

C. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis adalah bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk memperkaya khasanah 

ilmu psikologi khususnya psikologi sosial karena hasil penelitian ini memberikan 

penjelasan konsep tentang harga diri dan kecenderungan gaya hidup hedonis yang 

terjadi di kalangan mahasiswi di Surakarta.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Fakultas terkait  

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi dan masukan 

mengenai hubungan antara harga diri dengan kecenderungan gaya hidup hedonis 

pada mahasiswi di Surakarta, sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengambil 

kebijakan supaya mahasiswa tidak terjerumus dalam kecenderungan gaya hidup 

hedonis. 

b. Bagi Subjek 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi wacana pemikiran, 

khususnya bagi mahasiswi dalam menyikapi kecenderungan gaya hidup hedonis. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pemahaman peneliti 

selanjutnya terkait kecenderungan gaya hidup hedonis pada mahasiswa.  


