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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswi merupakan masa transisi dari sekolah menengah atas ke 

masa perkuliahan, mahasiswi harus mampu beradaptasi kembali dengan 

peraturan serta kegiatan yang ada di perkuliahan. Masa kuliah sangatlah 

berbeda dengan masa sekolah, masa kuliah mahasiswa harus dituntut menjadi 

lebih mandiri dan mampu mengontrol segala  tindakan serta perilakunya. 

Mahasiswa juga harus memanfaatkan waktu luangnya untuk hal-hal yang 

bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Harapannya setelah lulus mahasiswa 

dapat menjadi agen perubahan yang positif untuk masyarakat maupun 

pemerintahan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI)  mahasiswa 

didefinisikan sebagai orang yang belajar di Perguruan Tinggi (Kamus Bahasa 

Indonesia Online, kbbi.web.id). 

Menurut Wicaksono (2012) kegiatan mahasiswi jarang yang 

sepenuhnya memanfaatkan waktu untuk membahas akademik maupun sekedar 

membaca buku diperpustakaan atau ditaman kampus, mereka lebih senang 

menghabiskan waktu luang untuk pergi hang out, makan ditempat yang 

mewah, menonton bioskop, karaoke,dan lain-lain yang berhubungan dengan 

kesenangan dunia. (www.kompasiana.com, 12/09/2015)  

Menurut Aulia (2012), mahasiswa memilih gaya hidup berdasarkan 

pengaruh lingkungan, mereka cenderung meniru mode masa kini, cara 
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berpakaian, cara berbicara, serta tempat nongkrong, sampai selera musik yang 

berkiblat pada mode barat. Hal ini sangat mudah ditiru oleh mahasiswi karena 

media elektonik maupun cetak yang menampilkan gaya hidup ala kebarat-

baratan yang mudah diakses. Seharusnya mereka mampu memfilter pengaruh 

tersebut, namun kurangnya kepercayaan diri dan kurangnya pengetahuan 

tentang agama menyebabkan mereka lebih senang meniru dari pada 

mengembangkan potensi yang dimiliki.Hal ini dapat mengancam mental 

mereka sebab mahasiswi adalah generasi muda yang diharapkan mampu 

memberi contoh yang baik. (www.kompasiana.com, 12/09/2015) 

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Praja dan Damayantie 

(2010) terhadap 5 mahasiswa yang menjadi informan yang memiliki gaya 

hidup hedonis antara lain pergaulan bebas, menikmati dunia malam dengan 

mengunjungi diskotik, mengkonsumsi minum-minuman keras, narkoba, 

konsumtif, judi online, jarang masuk jam kuliah, sering menitip absen saat 

tidak masuk kuliah, serta mengupah jasa pengerjaan tugas kuliah pada orang 

lain. 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat serta tidak adanya 

batas-batas yang kaku dari sebuah Negara menjadikan Negara lain dengan 

mudah mengakses dan menyerap berbagai informasi yang terjadi dibelahan 

bumi lain. Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah media 

elektronik melalui iklan. Polly & Mittal (dalam Usman, dkk, 2010) iklan 

sebagai peristiwa sosial yang paling utama dalam mengungkapkan perubahan 

penting terhadap nilai-nilai keyakinan perilaku dan pola membeli yang 
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mempengaruhi gaya hidup seseorang. Informasi produk, peran sosial, dan 

hedonisme sebagai dimensi pribadi untuk sikap terhadap iklan ditingkat 

mikro. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) didapatkan 

bahwa mahasiswi menjadi sasaran utama dari iklan-iklan produk konsumtif 

yang ditayangkan oleh produsen. Salah satunya oleh Tokopedia pada tahun 

2014 dari total 5,3 juta barang yang terjual di Tokopedia selama bulan Januari 

hingga Maret 2014, wanita mendominasi jumlah pembelian, jumlah penjualan, 

jumlah pengeluaran uang belanja serta jumlah pemasukan di Tokopedia 

66,28% jumlah produk diatas dibeli oleh wanita. Hal ini menyebabkan 

meningkatnya perilaku konsumtif dikalangan mahasiswi.Perilaku konsumtif 

tersebut merupakan ciri dari gaya hidup hedonis.  

Berdasarkan data diatas sesuai dengan pendapat Baron & Byrne (2004) 

yang menyatakan bahwa pada masyarakat terutama kaum wanita akan 

cenderung menekankan penampilan dibandingkan pria. Perempuan akan lebih 

terkesan memperlihatkan penampilan fisik, karena mereka merasa tidak puas 

akan kondisi fisik pada dirinya, dimana penampilan tersebut merupakan 

bagian dari gaya hidup.  

Mahasiswi pada tahap perkembangan menyandang predikat dewasa 

awal karena dari segi usia seorang mahasiswi rata-rata sudah mencapai 18 

tahun – 23 tahun. Pada masa ini seharusnya seseorang sudah matang dalam hal 

fisik maupun psikologis.. Dengan seiring bertambahnya usia yang semakin 

dewasa maka seseorang akan mengalami perubahan baik dalam cara berpikir, 
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berbicara, bertindak ataupun memutuskan suatu perkara serta resiko yang akan 

terjadi. Inilah yang dapat dijadikam bahan pertimbangan untuk menentukan 

kualitas tingkah laku seseorang yang akan membentuk suatu kepribadian. 

Sehingga orang dikatakan dewasa ketika mampu mengontrol dirinya dalam 

berpikir maupun bertindak serta lebih bertanggung jawab. (Mufidah, 2014) 

Namun pada kenyataannya sering kita jumpai banyak mahasiswi yang 

sebenarnya sudah memasuki usia dewasa awal dengan tugas perkembangan 

kepribadian yang lebih matang, namun masih kurang mampu mengontrol 

perilakunya untuk hal yang kurang bermanfaat, seperti makan di restaurant, 

pergi ke mall, karaoke, dan shopping yang menimbulkan perilaku konsumtif 

dan membentuk gaya hidup hedonis. 

Menurut Fatimah (2012) hidup hedonis berhubungan dengan hidup 

mewah, boros dan selalu memakai barang-barang bermerk, yang terkesan jauh 

dari kata hemat dan sederhana. Hal ini tidak luput dari gaya hidup mahasiswa 

yang memiliki istilah jika ingin mendapatkan pacar harus mempunyai mobil 

yang mewah. Serta kebiasaan mahasiswa yang selalu pergi ke club malam dan 

dunia gemerlap. Hal-hal yang berbau kesenangan dan kemewahan akan 

cenderung dikejar oleh mahasiswa. (www.kompasiana.com, Diunduh pada 

tanggal 15 September 2015) 

Berdasarkan hasil penelitian SURINDO (dalam Febyanti, 2006) 

menjelaskan pengertian gaya hidup hedonis yaitu senang mengikuti trend yang 

sedang digandrungi remaja dan ingin menarik perhatian dengan karakteristik 

cenderung impulsive, kurang rasional, cenderung ikut-ikutan, dan mudah 
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dibujuk, menyelesaikan permasalahan dengan keluar rumah yaitu dengan cara 

bermain. 

Menurut Umami (2013) banyak penelitian menunjukkan bahwa 

perilaku hedonis di tunjukkan dengan kegiatan yang berhubungan dengan 

perilaku rekreasi, terutama kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar ruangan, 

seseorang lebih banyak menghabiskan waktu luang bersama dengan teman-

temannya, mengunjungi bioskop, dan sering makan di luar bersama teman-

temannya. 

Kehidupan hedonis bukan merupakan perilaku yang sesuai dengan 

masyarakat Indonesia, karena era globalisasi budaya asing tersebut 

mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia.Perubahan sosial semakin 

berkembang dengan cepat dan hedonism adalah bagian dari identifikasi 

perubahan sosial yang diakibatkan semakin majunya sistem teknologi dan 

komunikasi.Gaya hidup hedonis menjadi masalah yang serius karena sangat 

mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat di Negara Indonesia.(Praja & 

Damayantie, 2010) 

Hedonis adalah perilaku yang gemar berhura-hura, kehidupan hedonis 

digambarkan sebagai kesenangan belaka dan tidak ada kerja keras, sedangkan 

gaya hidup merupakan karakteristik individu yang terbentuk dari interaksi 

sosial yang dapat diartikan cara yang ditempuh seseorang dalam menjalani 

hidupnya, meliputi aktivitas, minat, kesukaan, sikap, konsumsi dan harapan. 

Gaya hidup juga sebagai pendorong yang mempengaruhi kebutuhan dan sikap 

individu serta mempengaruhi aktivitas pembelian dan pengguaan produk.Gaya 
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hidup ditunjukkan dalam vaiasi keputusan cita rasa dalam hal merk yang 

didalamnya terkandung sifat, makna, arti dan isi produk, bahkan hal tersebut 

dapat menjadi simbol kelas sosial seseorang.(Patricia & Handayani, 2014) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardilah Umami yang 

dilakukan pada tahun 2013 diperoleh presentase kecenderungan gaya hidup 

hedonis pada mahasiswi di Surakarta sebanyak 140 responden diperoleh data 

sebesar 65% adalah gaya hidup hedonis sedang atau cukup, 17,15 % adalah 

gaya hidup hedonis tinggi, 16,43% adalah gaya hidup hedonis rendah, 0,71% 

adalah gaya hidup hedonis sangat rendah, dan 0,71% gaya hidup hedonis 

sangat tinggi. (Umami, 2013) 

Hal ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi seperti 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 dibelahan bumi, maka mereka 

akan terkesan ketinggalan zaman. Menurut survey Nielsen 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 mengindari stereotip kampungan, hal ini 

menyebabkan para mahasiswa tidak ragu untuk pergi ke mall untuk hal-hal 

yang kurang memiliki fungsi dan manfaat serta sangat bertentangan dengan 

nilai dan norma yang ada  padabudaya timur. (Halim, 2008) 

Menurut Marjohan hedonis dipengaruhi beberapa faktor antara lain 

faktor eksternal terdiri dari pola asuh orang tua dan keseharian individu dalam 
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menonton atau membaca. Kemudian faktor internal yang terdiri dari sikap dan 

keyakinan berupa agama, proses pengalaman belajar, kepribadian seorang 

individu dimana individu memiliki ciri perilaku yang menjadi penentu respon 

(Umami, 2013). 

Faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang adalah sikap, 

pengalaman, konsep diri, kelas sosial, keluarga, motif, kelompok referensi, 

kebudaayaan, kepribadian.  Kepribadian, masuk dalam faktor yang berasal 

dari dalam diri individu atau iternal yang mempengaruhi gaya hidup seorang 

individu (Praja & Damayantie, 2010). Kematangan kepribadian masuk dalam 

dimensi kepribadian yang menjadi salah satu faktor penting dalam 

mempengaruhi gaya hdiup seseorang. 

Faktor internal individu yang menyebabkan perilaku hedonis salah 

satunya adalah kepribadian yang matang, yaitu keadaan individu yang dalam 

perkembangannya ditandai oleh kemampuan berfikir dan bertindak dalam 

mengambil keputusan secara tepat dan cermat dengan mempertimbangkan 

segala resiko yang kemungkinan akan terjadi sebagai wujud citra diri 

merupakan sebuah hasil dari pembelajaran baik pengalaman ataupun teori dari 

bidang formal (pendidikan) ataupun non formal (lapangan dan lingkungan). 

(Mufidah, 2014) 

Pada mahasiswi yang sudah memasuki usia dewasa dini seharusnya 

sudah mencapai kematangan spiritual, moral, intelektual, emosional dan sosial 

secara berimbang, tetapi pada kenyataannya sering sekali terjadi penguasaan 

teori dan pengandalan rasio secara berlebihan tanpa dibarengi dengan 
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keterampilan konkret, kurangnya pemahaman diri dan penghayatan 

keagamaan dalam setiap tampilan perilaku. Kurangnya keseimbangan antara 

aspek satu dengan yang lainnya akan merusak harmonisasi yang membuat 

kematangan diri mahasiswa tidak komprehensif. (A’yun, 2010) 

Mahasiswa sudah selayaknya menyandang predikat dewasa karena dari 

segi usia sudah melewati 18 tahun. Pada masa ini seseorang sudah dapat 

mengetahui kondisi dirinya, ia sudah mulai membuat rencana kehidupan serta 

sudah mulai memilih dan menentukan jalan hidup (way of life) yang hendak 

ditemuinya. Ciri-ciri kedewasaan seseorang antara lain, dapat berdiri sendiri 

dalam kehidupannya, dapat bertanggung jawab, memiliki sifat konstruktif 

terhadap masyarakat (Mufidah, 2014). 

Dari hasil penelitian yang dilkukan oleh Febritania Dwi Putri 

Iswantiningrum pada tahun 2013 diperoleh presentase kematangan 

kepribadian pada mahasiwi di Asrama Putri Universitas Negeri Surabaya 

sebanyak 120 responden diperoleh data sebesar 20,1% adalah kategori 

kematangan kepribadian tinggi, 66,9% adalah kategori kematangan 

kepribadian sedang, 13,0% adalah kategori kematangan kepribadian rendah 

(Iswantiningrum, 2013)  

Lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

merupakan lembaga pendidikan yang mengedepankan agama Islam serta 

menjunjung nilai-nilai spiritual dan moral demi terciptanya masyarkat yang 

memiliki kecerdasan intelektual serta bermartabat, namun demikian peneliti 

masih sering menjumpai adanya mahasiwi-mahasiswi yang menunjukkan 
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gayahidup hedonis. Peneliti mendapatkan data ini berdasarkan pada hasil 

pengamatan dan interaksi pada beberapa mahasiwi. 

Tanda-tanda gaya hidup hedonis yang peneliti temukan di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta antara lain, terdapat mahasiwi yang menggunakan 

pakaian fashionable mengikuti trend masa kini yang jauh dari kata sederhana, 

berdandan berlebihan sepeti menggunakan makeup yaitu warna lipstik yang 

mencolok, memakai aksesoris berlebih saat mengikuti perkuliahan, berlomba-

lomba menggunakan produk-produk bermerk terkenal demi menunjang 

penampilan agar lebih percaya diri, banyak dijumpai pula mahasiswi di mall-

mall maupun restaurant mahal hanya sekedar mengobrol dan bermain gadget 

bersama dengan teman-temannya. Hal ini bisa diketahui melalui hasil 

wawancara dan observasi kepada 2 orang mahasiswi, yang pertama adalah 

mahasiswi semester 4 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 

yang sedang nongkrong di caffe Starbucks Solo Square, mahasiswa tersebut 

menggunakan pakaian kemeja berwarna putih polos merk executive, 

menggunakan celana jeans panjang berwarna hitam dengan merk cardinal, 

selain itu menggunakan tas dan wedges dengan merk yang sama yaitu merk 

goshserta terlihat menggunakan makeup antara lain, eyeliner, mascara, dan 

warna lipstik merah maroon. Mahasiswi tersebut mengatakan : 

“Lebih enak aja kalau nongkrong disini free wifi sama dingin, 

walaupun harganya juga lumayan mahal sih ya tapi sebanding dengan tempat 

sama rasanya kok, terus biar bisa kekinian kayak anak muda yang lain, biar 
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bisa posting di Path sama Instagram terus kalau udah banyak yang like gitu 

rasanya seneng”. 

Wawancara kedua dilakukan bersama dengan mahasiwi semester 4 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan ketika ditanya 

kenapa lebih memilih tempat Starbucks, mahasiswi tersebut mengatakan 

“Cuma ngikut temen aja sih mbak, abis diajak kesini ya ngikut gitu aja dari 

pada dikost enggak ngapa-ngapain”. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswi pergi ketempat-tempat 

mewah hanya untuk mengejar kesenangan dan kepuasan. Keterkaitan 

kematangan kepribadian mahasiswi dengan gaya hidup hedonis merupakan 

suatu hal yang menarik untuk dikaji. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat 

diketahui seberapa besar gaya hidup hedonis pada mahasiswi dan seberapa 

tinggi tingkat kematangan mahasiswi yang berpengaruh terhadap gaya hidup 

hedonis tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas serta permasalahan yang muncul maka 

peneliti mengambil tema penelitian “Apakah ada Hubungan antara 

Kematangan  Kepribadian dengan Gaya Hidup Hedonis pada Mahasiswi?”. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis ingin memahami lebih lanjut 

melalui penelitian mengenai “Hubungan Antara Kematangan Kepribadian 

dengan Gaya Hidup Hedonis pada Mahasiswi”. 
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B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara kematangan kepribadian dengan gaya 

hidup hedonis pada subjek peneltian. 

2. Untuk mengetahui kematangan kepribadian pada subjek peneltian. 

3. Untuk mengetahui gaya hidup hedonis pada subjek penelitian. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kematangan kepribadian terhadap 

gaya hidup hedonis pada subjek peneltian. 

 

C. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian inidiharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

bagi ilmu Psikologi, khususnya psikologi sosial dan juga sebagai sumber 

informasi dalam mengetahui bagaimana fenomena gaya hidup hedonis 

dikalangan mahasiswi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Subjek Penelitian 

Hasil peneltian diharapkan dapat memberi masukan berupa informasi 

kepada mahasiswi mengenai kematangan kepribadian dan gaya hidup 

hedonis, serta bagaimana cara mengurangi gaya hidup hedonis melalui 

kematangan kepribadian. 

b. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada para 

orang tua mengenai gaya hidup hedonis dikalangan mahasiwi. 
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c. Bagi  Peneliti Lain 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kematangan 

kepribadian dan gaya hidup hedonis. 

 

. 


