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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa adalah individu yang belajar di jenjang perguruan 

tinggi. Belajar, menuntut dan mencari ilmu idealnya merupakan 

aktivitas rutinitas seorang mahasiswa. Kegiatan yang lazim 

dilakukan oleh mahasiswa ialah berdiskusi, membaca, berorganisasi, 

dan meneliti. Dalam tahap ini seorang mahasiswa yang belajar 

diperguruan tinggi sedang mempersiapkan dirinya untuk suatu 

keahlian yang diambil dalam jenjang pendidikan tinggi meliputi 

pendidikan diploma, sarjana, magister atau spesialis (Budiman dalam 

Sari, Andayani, dan Masykur, 2006). 

Mahasiswa masa kini dihadapkan pada lingkungan dimana 

segala sesuatu dapat berubah sangat cepat dalam teknologi informasi. 

Akses informasi dapat diperoleh melalui media cetak, massa maupun 

elektronik, dan berbagai teknologi yang sudah tersedia. Hal tersebut 

yang mengakibatkan adanya perubahan nilai serta pola atau gaya 

hidup masyarakat, sehingga mereka dapat memilih gaya hidup mana 

yang akan dipilih. Sarwono (Nisfianoor, dan Kartika, 2004) 

mengatakan bahwa mahasiswa akan mulai menjajaki ruang lingkup 

yang lebih luas, seperti cinta, dunia kerja, dan mulai terlibat dalam 

lingkungan orang dewasa. Mahasiswa juga akan bertindak seseuai 

dengan keinginannya, termasuk dalam hal menentukan gaya hidup. 

Perubahan ini akan menentukan akan menjadi apa dimasa depannya. 
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Masrukhi (dalam Umami, 2013) menyatakan dalam penelitian 

yang dilakukan di Universitas Negeri Semarang pada mahasiswa 

ditemukan bahwa 10% mahasiswa merupakan mahasiswa idealis, 

sedangkan 90% merupakan mahasiswa hedonis. Hal ini 

menunjukkan bahwa saat ini banyak mahasiswa yang lebih 

berorientasi pada gaya hidup hedonis. Perilaku bersenang-senang 

dan menjalani gaya hidup glamour adalah tindakan yang dapat 

membawa mereka menjadi mahasiswa yang hanya mementingkan 

kehidupan hedonisme. 

Hal tersebut menunjukkan salah satu fakta yang terjadi saat 

ini mengenai gaya hidup hedonis. Selain itu maraknya penggunaan 

media sosial mempermudah para mahasiswa mempublikasikan suatu 

tempat baru untuk mereka kunjungi. Dengan demikian dapat 

memunculkan semakin mudah untuk mengeksploitasi gaya hidup 

yang mereka pilih, salah satu gaya hidup itu adalah kecenderungan 

gaya hidup hedonis. 

Menurut survey Nielsen (dikutip Halim, 2008), pada bulan 

Agustus tahun 2005 menunjukkan 93% konsumen yaitu untuk 

mendapatkan kesenangan yang dicari, mahasiswa lebih memilih 

berbelanja di mal. Mal telah menjadi suatu budaya warga kota, 

khususnya anak muda untuk menghindari stereotip kampungan dan 

menjadi penunjang harga diri anak muda (Halim, 2008). 

Fenomena gaya hidup tampak terlihat dikalangan mahasiswa, 

menurut Monks, Knoers, dan Haditono (1988) kebanyakan remaja 

menganggap bahwa penampilan, gaya tingkah laku, dan cara 

bersikap adalah hal penting yang harus diperhatikan terutama oleh 

para mahasiswa. Mahasiswa menganggap bahwa dengan 
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memperhatikan hal-hal tersebut akan menarik perhatian orang lain, 

terutama kelompok teman sebaya. Upaya tersebut dilakukan remaja 

guna meningkatkan eksistensi di dalam lingkungan sosial mereka. 

Menjadi sama dengan orang lain dan diterima oleh  kelompok teman 

sebaya merupakan kebutuhan bagi mahasiswa. Beberapa contoh 

kasus yang memperlihatkan kebutuhan tersebut adalah berusaha 

untuk mengikuti berbagai atribut yang sedang tren, seperti mengikuti 

gaya berpakaian idolanya, membeli telepon genggam (HP) keluaran 

terbaru, lebih memilih berbelanja di pusat perbelanjaan terkenal 

seperti mall dari pada berbelanja di pasar tradisional atau sekedar 

berjalan-jalan untuk mengisi waktu luang bersama dengan teman 

sebaya. 

Katz, Gurevitc, dan Haas (dalam Oliver dan Raney, 2011) 

mengamati bahwa beberapa motivasi individu untuk mengonsumsi 

hiburan atau dalam kata lain berarti mencari kesenangan, dikaitkan 

dengan meningkatkan semangat dan keindahan. hal tersebut 

menjelaskan bahwa beberapa individu mencari hiburan dengan 

berbagai macam cara untuk mencapai kesenangan yang mereka cari. 

Kecenderungan gaya hidup hedonis merupakan bentuk 

ekspresi dari perilaku para mahasiswa yang berusaha untuk sesuai 

dengan status sosial, melalui gaya hidup yang dapat menunjukkan 

status sosial yang tinggi. Hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan 

namun tertarik untuk dilakukan. Perilaku tersebut masih dinilai baik 

untuk mahasiswa apabila tidak memunculkan pola perilaku yang 

lebih dominan pada kesenangan hidup dari pada kegiatan belajar. 

Kecenderungan gaya hidup hedonis di Indonesia juga mulai nampak 

tentunya di Kota Semarang terutama pada mahasiswa tak terkecuali 

di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Mahasiswa 
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cenderung lebih suka berkumpul bersama teman-teman. Mereka 

cenderung lebih memilih untuk pergi dengan teman-teman ke tempat 

hiburan karena banyak sekali hal yang ditawarkan dan dapat menarik 

perhatian mereka. 

Menurut Salam (2000) hedon berarti kesenangan (pleasure). 

Kesenangan yang didapatkan akan dinilai baik jika sesuai dengan 

harapan, sebaliknya sesuatu yang membuat segalanya menjadi susah, 

menderita atau tidak menyenangkan dinilai tidak baik. Sedangkan 

Bagus (Fatimah, 2013) berpendapat bahwa individu yang menganut 

aliran hedonis menganggap atau menjadikan kesenangan sebagai 

tujuan hidupnya. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan 

bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan 

tindakan manusia.  

Gambaran kecenderungan gaya hidup hedonis menurut 

Susianto (dalam Itryah, 2015) memiliki ciri-ciri antara lain: aktivitas 

yang dilakukan hanya untuk mencapai kenikmatan hidup, 

perhatiannya akan lebih tertuju pada aktivitas di luar rumah, merasa 

mudah berteman walaupun memilih-milih, menjadi pusat perhatian, 

saat luang hanya untuk bermain dan kebanyakan anggota kelompok 

adalah orang yang berada. Dari gambaran tersebut terlihat jelas 

bahwa gaya hidup hedonis juga mengarah jelas pada kebiasaan 

remaja terutama yang sudah menjadi mahasiswa. Dilihat dari 

kegiatan yang sering dilakukan diluar rumah, senang berkumpul 

dengan teman-teman pilihannya, menyempatkan bermain saat waktu 

luang, dll.  

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatimah 

(dalam Pratiwi, 2014) menyatakan bahwa kenikmatan dan 
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kesenangan dalam hidup merupakan suatu hal yang dianggap penting 

oleh mahasiswa pada zaman sekarang. Individu yang menerapkan 

aliran tersebut akan terlihat berbeda di bandingkan dengan yang lain. 

Hal tersebut dapat dilihat dari cara berpenampilan, bergaul, 

berkumpul bersama teman pilihannya bahkan sampai memilih 

tempat pilihannya yang menurutnya layak dan cocok untuk dirinya. 

Beberapa mahasiswa di Universitas Katolik Soegijapranata 

juga memiliki pendapat yang menunjukkan adanya keinginan untuk 

hidup hedon. Namun ada beberapa mahasiswa juga yang lebih suka 

tidak hidup hedon. Hasil data tersebut juga saya peroleh dari 

beberapa wawancara kepada beberapa mahasiswa. Salah satunya dari 

mahasiswi berinisial MN (21) dan mahasiswa berinisial AW (20). 

Berdasarkan hasil wawancara dia mengatakan bahwa ia lebih senang 

untuk berpergian keluar rumah dari pada harus dirumah walau tidak 

penting. Hal ini memang belum menunjukkan suatu gaya hidup 

hedonis yang menonjol. Hal tersebut dilakukannya meski 

dirumahnya tersedia makanan. Selain itu juga ia sempat 

menyebutkan untuk lebih memilih ke mall dari pada di pasar. Selain 

itu ia juga menyebutkan tak segan-segan untuk membeli barang 

branded atau mahal yang ia lihat dan ia sukai saat berpergian 

tersebut padahal belum tentu ia sangat membutuhkan barang 

tersebut. Hal itu sangat memiliki ciri-ciri kecenderungan gaya hidup 

hedonis seperti yang diungkapkan oleh Susianto (dalam Itryah, 2015) 

Kemudian mahasiswi lainnya berinisial RO (21) menyebutkan 

bahwa ia memilih teman yang sepadan dan secara sengaja tidak 

berteman dekat atau akrab dengan mahasiswa lain yang berasal dari 

kaum yang tidak berada. Mahasiswa berinisial KK (19) mengatakan 

bahwa ia lebih memilih berbelanja dimall atau supermarket 
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ketimbang di pasar. Ia menilai bahwa belanja di mall lebih terlihat 

keren serta lebih kelihatan bahwa ia merupakan kalangan orang 

mampu walau sebenarnya yang ia beli tidaklah terlalu penting atau 

mendesak untuk dibeli. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat 

diketahui terdapat beberapa gejala yang menunjukkan adanya 

kecenderungan gaya hidup hedonis. 

Sebuah karakteristik psikologis yang merupakan hal yang 

menjadi pembeda antara individu satu dengan yang lain disebut 

dengan kepribadian. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana 

bentuk kepribadian yang dimiliki, jika individu tersebut merasa 

bahwa gaya hidup hedonisme sesuai dengannya maka individu 

tersebut akan mengikuti gaya hidup hedonisme karena dinilai sama 

dengan karakteristik kepribadian yang dimiliki. Motif, perilaku 

seseorang muncul karena adanya motif. Salah satu contoh motif 

adalah kebutuhan untuk dapat merasakan dan kebutuhan terhadap 

sesuatu yang sederhana. Dengan demikian individu yang mengikuti 

gaya hidup hedonisme termotivasi agar kebutuhan akan penghargaan 

dirinya terpenuhi (Trimartati, 2014). Kondisi tersebut berkaitan 

dengan harga diri remaja. 

Saat proses mencari jatidiri atau identitas diri mahasiswa 

mengalami yang namanya krisis harga diri atau pencarian harga diri 

juga. Hal tersebut dapat diungkapkan karena dalam proses mencari 

identitas diri mereka menjaga agar diri mereka tetap terhormat 

dengan kata lain menjaga harga diri mereka dari berbagai dugaan 

yang keluar dari lingkungan tempat mereka berada. Itu sebabnya 

dalam fase ini harga diri remaja sangat diuji terlebih mahasiswa 

karena mahasiswa sudah dapat memikirkan hal-hal yang jauh lebih 

dewasa, sehingga akan merasakan betapapentingnya harga diri 
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dikalangan atau lingkungannya. Dengan begitu maka mahasiswa 

tentu akan mencapai puncak dalam mencari identitas dirinya. Oleh 

karena itu anak yang mengambil pendidikan di perguruan tinggi 

lebih cenderung intens dalam mencari identitas dirinya karena 

pergaulan lebih sengit untuk bisa mencapai sebuah pencapaian 

identitas diri, tak terkecuali di universitas soegijapranata semarang. 

Barne dan Savary (Rahmaningtyas, 2016) mengemukakan 

bahwa seseorang yang memiliki harga diri sehat adalah seseorang 

yang bisa menilai dirinya sendiri sebagai individu yang berharga, 

memiliki kemampuan, penuh kasih sayangdan perhatian, berbakat, 

berkepribadian baik sehingga berharga di mata orang lain. Individu 

dengan harga diri rendah biasanya memiliki gambaran diri yang 

negatif dan hanya sedikit mengenal tentang dirinya. Hal tersebut 

dapat menjadi tembok penghalang setiap individu dalam menjalin 

hubungan, cenderung meremehkan kemampuan diri sendiri, dan 

akan memikirkan kegagalan. 

Harga diri juga memiliki tingkatan-tingkatan yang 

menyebabkan adanya perbedaan sifat seseorang. Dilihat dari harga 

dirinya yang rendah maupun tinggi. Kedua tingkatan tersebut 

memunculkan perbedaan yang signifikan karena keduanya memiliki 

elemen tersendiri yaitu negatif serta positif. Menurut Srisayekti, 

Setiady, dan Sanitioso (2015) kondisi pribadi positif yang 

tercerminkan dalam harga diri yang tinggi akan dapat memunculkan 

dan menggambarkan sikap baik dalam berinteraksi dengan orang lain 

di kehidupan sehari hari. Kemampuan seseorang untuk bangkit 

kembali dari keterpurukannya dengan cara mengatasi tekanan yang 

dialami dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki harga diri 

tinggi. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang memiliki harga diri 
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tinggi memiliki resiliensi yang tinggi. Namun, seseorang yang 

mememiliki harga diri tinggi bisa saja mengalami kegagalan atau 

rasa kecewa yang akan membuat harga diri orang tersebut menurun. 

Berdasarkan teori yang ada,munculah sebuah gagasan 

pertanyaan yaitu : apakah ada hubungan antara harga diri dengan 

kecenderungan gaya hidup hedonis pada mahasiswa di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang? Maka dari itu penulis mulai 

tertarik untuk melakukan  penelitian mengenai hubungan antara 

harga diri dengan kecenderungan gaya hidup hedonis pada 

mahasiswa di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan sosial 

bagi mahasiswa di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.  

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengungkap hubungan harga diri 

dengan kecenderungan gaya hidup hedonis pada mahasiswa di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

C. Manfaat Praktis dan Manfaat Teoritis 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan 

bagi kajian ilmu psikologi, khususnya dalam psikologi 

perkembangan dan psikologi sosial mengenai gaya hidup hedonis 

dalam kaitannya dengan harga diri pada mahasiswa di 

Universitas Katolik Soegijapranata. 
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2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan 

bagi berbagai pihak yang relevan dan peduli dengan kehidupan 

mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang sehingga dapat memikirkan cara-cara 

untuk menyadarkan bahwa gaya hidup hedonis belum tentu 

membawa individu meraih tingkat harga diri yang baik. 


