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SOCIAL CLIMBER SEBAGAI GAYA HIDUP MAHASISWA PENGGUNA 

INSTAGRAM MASA KINI 

 

Abstrak 

 

Mahasiswa cenderung memiliki gaya hidup yang mengarah pada kesenangan agar 

tidak di cap ketinggalan zaman atau kids zaman old. Sebagai bentuk aktualisasi 

agar tidak ketinggalan zaman, mahasiswa sering memposting aktivitas mereka 

ketika berpindah-pindah tempat nongkrong dan berganti-ganti model pakaian di 

instagram. Melalui instagram, mahasiswa dapat  membangun citra diri positif, 

menarik, dan mewah walaupun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal 

ini dapat disebut dengan istilah social climber. Tujuan penelitian ini untuk 

memahami dan mendeskripsikan gambaran gaya hidup mahasiswa pengguna 

instagram sehingga bisa dikatakan social climber. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif fenomenologis. Informan penelitian berjumlah 5 orang yang 

dipilih menggunakan teknik snowball sampling. Bentuk wawancara semi 

terstuktur digunakan sebagai alat pengumpulan data penelitian dan dianalisis 

menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup 

kelima informan mengarah pada perilaku social climber. Hal ini ditunjukkan 

dengan perilaku yang berusaha untuk menarik perhatian dan memperoleh 

dukungan sosial dari lingkungan sekitar dengan menampilkan gaya hidup mewah 

di instagram seperti foto ketika sedang berlibur maupun nongkrong di tempat 

populer dan foto ketika mengenakan barang branded. Faktor yang dapat 

mempengaruhi gaya hidup yang mengarah pada perilaku social climber pada 

mahasiswa pengguna instagram adalah jenis kelamin, sikap, teman sebaya, dan 

popularitas.  

 

Kata kunci : gaya hidup, social climber, mahasiswa  

 

Abstract 

 

College students tend to have lifestyles that lead to pleasure so that they are not 

labeled obsolete or old age kids. As a form of actualization so as not to be 

outdated, college students often post their activities when moving around 

hangouts and changing clothing models on Instagram. Through Instagram, college 

students can build a positive, attractive and luxurious self-image even if it is not in 

accordance with the actual situation. It can be called social climber. The purpose 

of this study is to understand and describe the lifestyle description of college 

students who use  instagram so that it can be said to be a social climber. This 

study uses a phenomenological qualitative approach. The research subjects were 5 

people selected using the snowball sampling technique. The form of semi-

structured interviews is used as a research data collection and analyzed by using 

thematic analysis. The results of the study show that the lifestyle of  5 subjects 

leads to social climber behavior. This is indicated by behavior that seeks to attract 

attention and obtain social support from the surrounding environment by 

displaying a luxurious lifestyle on Instagram such as photos while on vacation or 
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hanging out in popular places and photos when wearing branded goods. Factors 

that can influence lifestyle that lead to social climber behavior in students who use 

Instagram are attitudes, peers, social support, popularity and the desire to be 

different from the surrounding environment. 

 

Keywords:Lifestyle, social climber, college students 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu perubahan yang timbul akibat adanya perkembangan arus globalisasi 

adalah gaya hidup pada mahasiswa (Sari, 2015). Adapun perubahan gaya hidup 

yang ditimbulkan yaitu adanya hasrat atau keinginan agar penampilan, cara 

bersikap, dan gaya tingkah laku dapat menarik perhatian orang lain, terutama 

teman sebaya. Hal ini dikarenakan mahasiswa ingin memperoleh pengakuan 

eksistensi diri di lingkungan sekitarnya (Monks, Knoers & Haditomo, 1998). 

Perkembangan arus globalisasi di zaman sekarang mengakibatkan kemajuan 

teknologi berkembang sangat pesat dan melahirkan media sosial di kalangan 

masyarakat yang mendorong seseorang untuk cenderung ingin memperlihatkan 

dirinya dengan cara menjadi “center of attention” atau pusat perhatian (Mufidah 

& Wulansari, 2018).  

Media sosial yang saat ini sedang mengalami peningkatan popularitasnya 

di kalangan masyarakat adalah instagram (Woodruff, Santarossa, & Lacasse, 

2018). Instagram memberikan fasilitas untuk menampilkan gaya hidup 

mahasiswa ketika sedang nongkrong di kafe maupun ketika pergi berlibur  yang 

terlihat dari unggahan foto maupun video di instagram (Mufidah & Wulansari, 

2018). Hal tersebut mengakibatkan banyak waktu yang digunakan untuk 

mengakses instagram dibandingkan bercengkrama dengan dunia di sekitarnya. 

Gaya hidup yang ditampilkan masyarakat termasuk mahasiswa dalam 

menggunakan instagram tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang diakses, seperti 

update status, mengungkapkan perasaan, menjalin interaksi dengan orang lain, 

dan bahkan menampilkan citra diri melalui unggahan foto maupun video di 

instagram (Kusumasari & Hidayati, 2014).  

Mahasiswa cenderung memiliki gaya hidup yang mengarah pada 

kesenangan agar tidak di cap ketinggalan zaman atau kids zaman old. Sebagai 
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bentuk aktualisasi agar tidak ketinggalan zaman, mahasiswa sering memposting 

aktivitas mereka ketika berpindah-pindah tempat  nongkrong seperti kafe dan 

berganti-ganti model pakaian di instagram. Padahal sejatinya masih banyak dari 

mahasiswa yang menggunakan uang saku dari orang tua untuk memenuhi gaya 

hidup mereka (Mufidah & Wulansari, 2018).  

Pada umumnya, mahasiswa digolongkan ke dalam kelompok masa remaja 

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

menuju ke fase dewasa (Santrock, 2003). Masa remaja merupakan masa mencari 

identitas. Maka dari itu, remaja berusaha menunjukkan siapa dirinya kepada orang 

lain dengan menggunakan simbol status seperti mobil, pakaian, dan barang-

barang lain yang mudah terlihat. Dengan cara tersebut, remaja dapat menunjukkan 

bahwa ia memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi sehingga dapat 

mempertahankan identitas diri di lingkungan kelompoknya (Hurlock, 2002).  

Mahasiswa seharusnya belajar dan menjadi individu yang menuntut ilmu 

di jenjang pergruan tinggi. Selain itu, mahasiswa seharusnya juga melakukan 

kegiatan yang positif seperti membaca, melakukan penelitian, berdiskusi dan 

bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di kampus  (Budiman dalam 

Sari, 2015). Namun, pada kenyataannya mahasiswa banyak menghabiskan waktu 

untuk mengakses media sosial seperti instagram dengan memposting foto maupun 

video yang menampilkan gaya hidup yang mewah seperti ketika sedang 

nongkrong di kafe, liburan, dan foto dengan mengenakan barang-barang branded 

untuk mencari perhatian orang lain. Adanya foto-foto yang menampilkan gaya 

hidup mewah mengakibatkan munculnya perilaku social climber (Mona, 2017). 

Hal yang paling mencolok bagi social climber adalah gaya hidup yang tidak 

sesuai dengan kantong. Ironisnya, di lingkungan mahasiswa banyak yang menjadi 

social climber dengan gaya hidup mewah namun ternyata berasal dari latar 

belakang keluarga yang sosial ekonominya rendah. Mahasiswa yang penampilan 

kesehariannya terlihat trendi namun pada saat seleksi beasiswa ternyata 

mahasiswa tersebut berasal dari latar belakang keluarga miskin. Social climber 

adalah orang yang berusaha menaikkan status sosialnya dengan suatu usaha. 

Namun, usaha yang dilakukannya bukan melalui hal yang positif melainkan 
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dengan menggunakan simbol berupa aksesoris maupun barang – barang yang 

digunakan (Nurudin & Muyassarah, 2017).  

Menurut Kotler dan Amstrong (2002) gaya hidup seseorang dipengaruhi 

oleh beberapa hal, diantaranya yaitu : Faktor internal yang meliputi sikap, konsep 

diri, kepribadian, persepsi, pengalaman dan pengamatan, serta motif perilaku . 

Sedangkan faktor eksternal meliputi keluarga, kelas sosial, kebudayaan, dan 

kelompok referensi. Adapun dimensi-dimensi dari gaya hidup menurut Satish dan 

Rajamohan (2012) yaitu meliputi Aktivitas, Minat, dan Opini.  

Instagram memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk menampilkan 

citra diri yang positif, termasuk menampilkan gaya hidup mahasiswa yang terlihat 

mewah namun terkadag tidak sesuai dengan latar belakang keluarganya yang 

kurang mampu. Berdasarkan uraian diatas maka muncul pertanyaan yang akan 

diteliti “Bagaimana gambaran gaya hidup pada mahasiswa pengguna media sosial 

instagram sehingga bisa dikatakan social climber?”  

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah wawancara semi struktur kepada 5 orang informan yang 

berpedoman pada guide interview yang telah dibuat oleh peneliti. Untuk 

mengetahui tingkat keabsahan data yang telah dilakukan, maka dalam penelitian 

kualitatif perlu diadakan pengujian validitas data. Validitas data dalam penelitian 

ini dicapai dengan menggunakan member checking atau membawa kembali 

laporan akhir kepada informan untuk memastikan apakah informan merasa 

laporan yang disajikan oleh peneliti sudah akurat. Data dinyatakan valid apabila 

informan menyetujui bahwa apa yang disampaikan kembali oleh peneliti sesuai 

dengan yang disampaikan oleh informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik snowball sampling. Adapun  karakteristik informan yaitu :  
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Tabel 1 Karakteristik Informan Penelitian  

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik. Adapun 

langkah-langkah analisis tematik yaitu dengan menyusun verbatim, membuat 

Subjek 

(Inisial) 

Usia Asal Pekerjaan 

orangtua 

Penghasilan 

orang tua 

Unggahan 

konten di 

instagram 

YDA 

(Perempuan) 

±19 

tahun  

Rembang Ayah : 

Meninggal  

Ibu : 

pedagang 

toko 

sembako  

± 300 - Rp 

500.000 / hari  

foto ketika 

bermain 

atau 

berlibur 

bersama 

teman dan 

kegiatan 

informan 

MR 

(Perempuan) 

±21 

tahun 

Sukoharjo Ayah : 

Serabutan  

Ibu : IRT  

± Rp 

3.000.000 / 

bulan 

Foto atau 

video ketika 

berlibur dan 

kegiatan  

informan 

ARS 

(Laki-laki) 

±22 

tahun 

Surakarta Ayah : 

Wiraswasta 

Ibu : IRT  

± Rp 

15.000.000 / 

bulan  

foto atau 

video 

karya-karya 

informan, 

hal yang 

terjadi di 

sekitar 

informan, 

foto 

nongkrong  

BPN 

(Laki-laki) 

±21 

tahun 

Surakarta Ayah : 

Buruh 

pabrik 

Ibu : IRT  

± Rp 

1.800.000/ 

bulan  

Foto selfie 

bersama 

teman, foto 

nongkrong 

di suatu 

tempat, foto 

meme  

EDW 

(Perempuan) 

±22 

tahun 

Pacitan Ayah : 

Sopir mobil  

Ibu : IRT  

± Rp 

3.000.000 / 

bulan  

Foto liburan 

dan 

kegiatan  

informan 
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coding, menentukan tema, membuat matriks berdasarkan tema, dan 

menginterpretasikan hasil temuan.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan wawancara mengenai profil demografis informan, dapat disimpulkan 

bahwa kelima informan berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. 

Ibu YDA adalah seorang pedangang sembako dengan penghasilan tidak menetap. 

Sekarang ini, penghasilan ibu YDA cenderung menurun karena keadaan toko 

yang sepi pembeli. Sedangkan, untuk ayah MR adalah wiraswasta yakni sales 

bangunan. Berikut pernyataan dari YDA dan MR:  

“Dulu sih penghasilan ibu bisa sampai satu juta per hari tapi sekarang 

enggak sampai segitu paling ya tiga ratus sampai lima ratus ribu per 

hari” (W.YDA/595-596) 

 

“Buat kebutuhan sehari-hari terus buat biaya kuliah, terus buat beli 

barang dagangan lagi” (W.YDA/603-605) 

 

“Wiraswastanya sales marketing kayaknya serabutan gitu terus masarin 

itu lho bahan bangunan ikut kayak gitu juga jadi nggak tentu” (W.MR/63-

65) 

 

“Per hari itu bersihnya sekitar seratus kalau perbulan ya tiga jutaan 

kayaknya” (W.MR/73-74)  

 

“Kadang merasa kurang kadang merasa cukup tergantung kalau 

kebutuhan kuliah dan kebutuhan sehari-hari menambah pasti kita merasa 

kurang jadi kalau misal penghasilan bulan ini kurang ya kita berhemat 

gitu” (W.MR /931-935) 

 

Ayah dari informan ARS bekerja sebagai wiraswata yakni survey 

tambang. Penghasilan yang diterima oleh ayah ARS sebesar 15 juta per bulan. 

Namun, penghasilan tersebut tidak tetap karena pekerjaan ayah ARS kadang ada 

dan kadang tidak ada sehingga ayah ARS pernah tidak mendapat penghasilan 

sama sekali. Hal itu membuat ARS tidak bisa mendaftaf kuliah dan harus 

menunggu selama satu tahun setelah ayah ARS mendapat pekerjaan kembali. 

Adapun penghasilan ayah ARS digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. 

Berikut pernyataan dari ARS :  
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“Bapak saya kerjanya enggak di perusahaan gede gitu lho jadi bapak saya 

itu kerjanya dibawah perseorangan lah pertambangan milik perseorangan 

jadi ya sering telat lah gajinya dan statusnya kan dia nggak pakai kontrak 

atau apalah jadi dia bekerja tanpa kontrak” (W.ARS/760-764)  

 

“Kalau dulu kasusnya itu pernah sampai satu tahun lebih mbak nggak ada 

penghasilan sama sekali jadi ya anggap aja kalau misalkan ini dua belas 

juta ya itu harus ditabung setengahnya lah untuk jaga jaga namanya juga 

survey tambang kalau udah survey yaudah gitu lho dia nggak berperan 

dalam proses penambangan” (W.ARS/778-783) 

 

“Katakanlah untuk tabungan itu tiga puluh persen untuk tabungan jaga 

jaga lah sisanya itu untuk kuliah kan saya sama ada adik nih satu jadi 

adik saya kuliah saya kuliah dan ngekos juga kos nya beda lagi” 

(W.ARS/790-794) 

 

“Untuk biaya kuliah adik saya kan kuliah di Universitas G di Yogyakarta 

dia dapet UKT nya sekitar lima jutaan per semester kalau saya per 

semesternya dua juta dua ratus kosnya empat ratus lima puluh ribu terus 

paling uang makan uang bensin dan sebagainya paling satu setengah juta 

lah adik saya juga sama satu setengah juta untuk makan sama uang 

bensin” (W.ARS/802-808) 

 

“Buat dirumah juga kan berarti kalau bapak saya di luar kota kan 

dirumah ada nenek saya sama ibu saya jadi ya buat hidup nenek sama ibu 

dirumah jadi buat makan sehari hari terus obat nenek kan udah usia 

hampir sembilan puluh ya sakit sakitan macem macem lah” (W.ARS/812-

816) 

 

Ayah dari informan BPN bekerja sebagai buruh pabrik dengan 

penghasilan UMR yakni 1,8 juta per bulan. Sedangkan, ayah EDW bekerja 

sebagai sopir dan apabila penghasilan kurang maka ayah EDW bekerja sebagai 

mandor di proyek pengecoran jalan. Namun, pekerjaan tersebut jarang dilakukakn 

ayah EDW. Berikut pernyataan BPN dan EDW :  

“Buruh pabrik” (W.BPN/38)  

  

“Kayak e UMR sih ya sekitar satu koma delapan juta” (W.BPN/44) 

 

“Nek rinciannya nggak tahu i mbak tapi ya itu dibuat makan sehari hari 

terus sama buat nyangoni aku sama adik saya yang sekolah” 

(W.BPN/496-498) 

 

“Ya kayak ada kebutuhan tapi bareng diminta belum ada” (W.BPN/514-

515) 
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“Menanganinya ya sabar sek kalau nggak ya pinjem budhe atau saudara 

yang lain” (W.BPN/520-521) 

 

“Supir.. Supir mobil sendiri sih kayak mengangkut orang orang gitulah 

misal ada orang mau dianter kemana gitu” (W. EDW / 37-39)  

 

“Kalau dibilang cukup sih ya dicukup cukupin ya mbak tapi kadang ya 

butuh penghasilan lain diluar itu kadang kadang juga ada proyek apa gitu 

buat nambah nambah itu” (W. EDW/62-65) 

“Jadi gini adik saya kan hiperaktif nah jadi dia di masukin di sekolah 

inklusi nah itu bayarannya per jam jadi penghasilan banyak yang 

dikeluarkan untuk biaya sekolah adik saya terus yaudah untuk kuliah saya 

pakai jalur bidikmisi itu” (W. EDW/91-95).  

 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, informan berusaha untuk 

menonjolkan diri melalui unggahannya di instagram dengan memperlihatkan 

fashion yang trendi. Secara spesifik, hasil menunjukkan bahwa informan 

perempuan memiliki gaya hidup social climber yang lebih tinggi daripada 

informan laki-laki. Hal ini terlihat dari penggunaan instagram yang difungsikan 

untuk mencari referensi tempat liburan, fashion terbaru, makanan, dan jasa home 

service seperti facial. Berikut pernyataan subjek MR dan EDW :  

“Pentingnya itu kalau melakukan sesuatu itu cari referensi dulu kayak 

mau beli baju atau liburan” (W.MR/650-652)  

 

“Oh dulu kan aku nggak pernah pakek heel karena nggak suka dan nggak 

pernah, pakenya sepatu terus nah terus aku beli heel pertama kali kan ya 

beda aja dan makeknya ada yang menarik dan beda dari diriku jadi tak 

unggah di instagram” (W.MR/726-730) 

 

“Ya buat seneng-seneng aja sih kalau yang artis-artis itu kalau yang 

olshop ya buat nyari kebutuhan kan bisa” (W. EDW/267-269) 

 

“Ya paling sering jilbab sama baju ya pokoknya pakaian gitu lah yang 

dibeli” (W. EDW/281-282).   

 

Informan laki-laki yakni BPN lebih jarang memenuhi kebutuhan 

fashionnya. Namun, BPN lebih menggunakan uang saku dari orang tua untuk 

nongkrong bersama teman-temannya. Bahkan, satu hari BPN bisa 2-3 kali 

nongkrong. Berikut pernyataan dari BPN :  

“Nggak sering sih” (W.BPN/396) 

 

“Buat keseringan main sama temen hehehhe” (W.BPN/ 429)  
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“Rata rata sih cuman sepuluh ribu sekali main soalnya nongkrongnya kan 

ya cuman di wedangan gitu tapi sehari bisa dua sampai tiga kali 

nongkrong” (W.BPN/434-436) 

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi gaya hidup social climber adalah jenis kelamin yang menunjukkan 

bahwa informan perempuan lebih memperhatikan fashion daripada informan laki-

laki. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hurlock (2002) 

yang menyatakan bahwa remaja perempuan memiliki kesadaran yang lebih tinggi 

terhadap pentingnya penampilan. Hal ini dikarenakan penampilan dianggap 

berperan penting untuk memperoleh dukungan sosial dari orang lain terutama 

teman sebaya dan tentunya untuk menarik perhatian dari orang lain. 

Melalui instagram, informan dapat membangun citra diri yang lebih 

positif dan menarik walaupun tidak sesuai dengan latar belakang keluarganya. Hal 

itu dilakukan dengan mengunggah konten di instagram yang memperlihatkan  

foto dirinya sedang berlibur atau nongkrong di kafe dan foto ketika mengenakan 

barang branded atau pakaian yang fashionable. Dari unggahan tersebut, informan 

memiliki cara masing-masing untuk mendapatkan perhatian dari orang lain berupa 

like dan komentar. Pernyataan informan ARS dan BPN :  

“Kebetulan dari pengalaman saya sendiri saya coba kan sering posting 

jam segini oh segini like nya terus posting jam segini oh banyak juga 

padahal postingnya biasa menurut saya nggak sebagus sama yang saya 

posting kemarin itu jadi oh jam segini pasnya” (W.ARS/256-260)  

 

“Kalau pengalaman saya posting yang bisa like nya banyak itu saya kalau 

posting habis subuh malahan, aneh kan? Terus juga sekitar waktu magrib 

jam-jam enam 6 sampai jam 9 malem itu banyak” (W.ARS/ 268-272) 

 

“Ya paling diedit dikit terus dikasih caption gitu terus foto di tempat yang 

antimainstream yang orang tu jarang foto disitu gitu” (W.BPN / 165-

167).  

 

Adanya like dan komentar membuat informan merasa senang dan puas. 

Hal itu mengakibatkan informan cenderung untuk mengulang-ulang kegiatan 

mengunggah konten di instagram sehingga akan menjadi suatu kebiasaan. 

Kebiasaan yang terbentuk ini membuat informan menghabiskan waktunya untuk 

mengakses instagram sehingga menjadikan social climber menjadi sebuah gaya 

hidup mahasiswa pengguna instagram. Salah satu pernyataan dari EDW, ARS, 

dan YDA :  
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“Gatau sih kayak puas aja kalau konten yang aku unggah dilihat orang” 

(W. EDW/199) 

 

“Ya mungkin karena mengakses instagram sudah menjadi kebiasaan 

sehari-hari kayak makan dan minum gitu mbak” (W.ARS/372-373) 

 

“Biasanya kan buka hape langsung buka instagram, terus tiba-tiba nggak 

bisa buka jadi kayak ada yang kurang gitu” (W.YDA/262-264)  

Hasil kutipan wawancara diatas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adlin 

(2015) yang menyatakan bahwa dalam gaya hidup, individu melakukan 

pengulangan demi pengulangan tertentu. Terdapat pola yang terus berulang yang 

dapat dibaca pada gaya hidup seseorang. Hal ini disebabkan karena individu 

sebenarnya memperoleh kenyamanan dan keamanannya dalam keberulangan pola 

tersebut. Hal tersebut juga didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Amstrong 

(2002) bahwa salah satu hal yang mempengaruhi gaya hidup seseorang adalah 

sikap. Sikap diartikan sebagai keadaan pikiran dan jiwa seseorang yang digunakan 

untuk memberi respon terhadap suatu hal. Melalui sikap, seseorang dapat 

memberikan respon positif maupun negatif terhadap suatu gaya hidup. Keadaan 

jiwa seseorang dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, tradisi dan lingkungan 

sosialnya. 

Faktor lain yang mempengaruhi gaya hidup social climber pada informan 

penelitian adalah aktivitas dari teman sebaya yang sering mengunggah konten 

seperti foto liburan, foto nongkrong, dan foto ketika mengenakan barang branded. 

Hal itu membuat informan ingin melakukan hal yang sama. Berikut pernyataan 

dari informan YDA dan ARS :  

“Pengen aja sih kan kayak temen temen yang lain itu pada ngepost sama 

temennya jadi kayak pengen juga gitu lho ngepost foto sama temen pas 

lagi liburan kayak gitu” (W.YDA/ 135-137)  

 

“Alasannya pengen juga kayak temen-temen terus kayak pengen lebih 

dikenal orang lain..” (W.YDA/580-581).  

 

“Emm biasanya kalau ada suatu kejadian apa gitu langsung di insta story 

apa dikit di insta story biasanya apa tuh ikut ikutan temen kan mbak kalau 

lagi apa dikit maksudnya kadang tu ada temen yang lucu terus ada yang 

gimana di insta story kayak gitu sih” (W.YDA/352-357)  
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“Buat beli makan..biasanya kan tergoda temen beli apa terus aku beli 

terus ini sih aku lebih seneng beli sepatu” (W.YDA/509-510)  

 

“Berpengaruh mungkin dikitlah tapi em misalkan ada orang posting di 

kafe A kafe A ini tempatnya enak buat belajar jadi tempat buat nongkrong 

atau buat kerja ya jadi referensi saya kan ya kadang suatu saat saya juga 

pernah ke lokasi yang di post temen saya oh ternyata enak juga jadi saya 

terkadang kesana gitu” (W.ARS/512-517)  

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa gaya hidup yang 

ditampilkan teman sebaya di instagram memiliki pengaruh terhadap gaya hidup 

informan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Amstrong 

(2002) bahwa gaya hidup seseorang salah satunya dipengaruhi oleh kelompok 

referensi yang merupakan sekumpulan orang yang berpengaruh secara langsung 

maupun tidak langsung mengenai perilaku dan sikap seseorang. Hal ini juga 

didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Hurlock (2002) yang menyatakan 

bahwa pengaruh yang diberikan teman sebaya pada sikap, cara berkomunikasi, 

minat, penampilan, dan perilaku remaja begitu besar karena remaja lebih banyak 

menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman sebaya dibandingkan dengan 

keluarga. Hal ini sesuai dengan profil demografis keempat subjek yang 

merupakan anak kos sehingga jauh dari keluarga dan jarang bertemu. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan seluruh analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat 

disimpulakan bahwa gaya hidup social climber pada mahasiswa pengguna 

instagram adalah perilaku mahasiswa yang berusaha untuk menampilkan citra diri 

positif melalui unggahan-unggahan konten di instagram dengan maksud untuk 

menarik perhatian dari orang lain sehingga dapat memperoleh dukungan sosial, 

terutama dari teman sebaya. Gaya hidup social climber pada mahasiswa pengguna 

instagram terbentuk karena adanya perhatian dari orang lain dalam bentuk like 

dan komentar yang diberikan pada konten unggahannya dan mengakibatkan 

adanya rasa puas dan senang sehingga mahasiswa cenderung untuk mengulang-

ulangi kegiatan dalam menampilkan citra diri positif melalui unggahan konten di 

instagram meskipun terkadang tidak sesuai dengan latar belakang keluarga yang 

tergolong kurang mampu.  

Faktor yang mempengaruhi gaya hidup social climber pada mahasiswa 

pengguna instagram adalah jenis kelamin. Mahasiswa perempuan lebih 

memperhatikan penampilan dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki. Hal ini 
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tercermin dari perilaku mahasiswa perempuan yang lebih sering berbelanja 

kebutuhan fashion.  Faktor kedua yang mempengaruhi gaya hidup social climber 

adalah sikap. Hal ini terlihat dari respon yang diberikan mahasiswa ketika 

mendapat perhatian dari orang lain di instagram yang mengakibatkan mahasiswa 

cenderung untuk mengulang-ulangi kegiatan mengunggah konten yang 

menampilkan citra diri positif dan terlihat mewah walaupun berasal dari latar 

belakang keluarga yang kurang mampu. Faktor ketiga yang mempengaruhi gaya 

hidup social climber adalah teman sebaya. Hal ini tercermin pada perilaku 

mahasiswa yang berusaha meniru gaya hidup teman sebayanya yang ditampilkan 

melalui instagram. Faktor yang ketiga adalah ingin memperoleh popularitas. 

Alasan mahasiswa meniru apa yang dilakukan oleh teman sebaya adalah ingin 

lebih dikenal orang terutama teman sebaya sehingga dapat mempertahankan 

popularitasnya.  

Bagi mahasiswa pengguna instagram hendaknya lebih bijak lagi dalam 

menggunakan instagram yakni dengan tidak menjadikan instagram sebagai media 

untuk berlomba-lomba dalam memperoleh popularitas. Namun, hendaknya 

mahasiswa dapat memanfaatkan instagram untuk menyalurkan kemampuan 

maupun keahlian yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi bagi 

dirinya dan orang lain. Kemudian bagi peneliti selanjutnya agar mampu menggali 

lebih dalam tentang gaya hidup subjek di kehidupan realita dan hubungan subjek 

dengan keluarganya.                         
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