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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berjalannya waktu, Indonesia memiliki kemajuan 

dalam bidang pembangunan nasional. Adanya kemajuan yang terjadi 

menyebabkan dampak nyata bagi individu yang ada. Salah satu 

contoh ialah munculnya hasrat konsumtif dan daya beli bagi 

penduduk Indonesia (Felicia, Elvinawaty, & Hartini, 2014). 

Meningkatnya pembangunan Indonesia yang menyebabkan 

banyaknya pembangunan yang berupa pusat perbelanjaan 

mengakibatkan meningkatnya gaya hidup individu. 

Hawkins (Sholikhah & Dhania, 2017) mengatakan bahwa 

gaya hidup dapat memberikan pengaruh dalam hal kebutuhan, 

keinginan dan perilakunya ketika membeli sesuatu. Gaya hidup yang 

ditunjukkan membuat individu memiliki motivasi dalam membeli 

suatu barang. Gaya hidup dapat terbentuk dikarenakan pengaruh 

lingkungan, kelompok sosial, bahkan dari keluarga individu tersebut 

Hawkins (Sholikhah & Dhania, 2017).  

Gaya hidup itu sendiri memiliki pengertian yaitu suatu 

kebiasaan, pandangan, dan respon terhadap kehidupannya yang 

mencakup hal-hal penting seperti perlengkapan individu tersebut 

(Adlin, 2006). Gaya hidup seseorang pada zaman sekarang 

mengarah pada gaya hidup yang cenderung  memperlihatkan gaya 

hidup kelas menengah keatas yang dicirikan dengan selalu mengikuti 

mode terbaru sesuai perkembangan zaman, menghabiskan waktu dan 
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uangnya secara cuma-cuma demi kesenangan sesaat. Hal itu sesuai 

dengan pengertian gaya hidup hedonis yang memiliki arti bahwa 

pandangan hidup tentang kemewahan, kesenangan adalah tujuan 

hidup (Dewojati, 2010). 

Gaya hidup hedonis mengesankan seseorang bahwa 

kesenangan merupakan tujuan utama tanpa memikirkan kesedihan 

dan masalah apa yang akan terjadi kedepannya (Ardiana, 2016).  

Gaya hidup hedonis membuat individu menghalalkan segala cara, 

sehingga apapun akan dilakukan demi memperoleh kenikmatan atas 

kehidupan yang berkelas. Artikel pada koran Kompas 4 Mei 2017 

hal 13, menunjukkan bahwa saat sosialita ingin berpesta, penampilan 

menjadi hal yang paling utama. Tidak jarang seminggu sebelum 

pesta diadakan, para sosialita sibuk mempersiapkan diri mulai dari 

busana hingga aksesoris pelengkap. Penampilan diri menjadi begitu 

penting untuk menunjang gaya hidup dan menunjukkan kelas sosial 

yang tinggi. 

Penelitian yang dilakukan Teo & Siddin (2014) ditemukan 

bahwa perempuan lebih memiliki sifat hedonis daripada pria. 

Kebanyakan perempuan berada dalam usia muda. Kelompok 

sosialita rata-rata berisikan anggota perempuan. Kebanyakan dari 

mereka menunjukkan kelas sosial yang tinggi agar dapat setara 

dengan anggota kelompok yang lainnya.  

Terdapat berbagai macam kelompok yang berkembang karena 

beberapa kesamaan tujuan, pandangan, aliran maupun kesamaan-

kesamaan lainnya (Sarwono, 2001). Salah satunya adalah kelompok 
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sosial rekanita. Rekan wanita atau rekanita adalah sebutan bagi 

seorang wanita yang memiliki pasangan seorang taruna, baik itu 

taruna angkatan Darat (AKMIL), Laut (AAL), Udara (AAU) 

maupun Kepolisian (AKPOL) (Kumalasari, 2015). 

Rekanita pada umumnya berasal dari berbagai daerah. Jika di 

dalam satu daerah terdapat beberapa rekanita, maka rekanita tersebut 

akan membentuk suatu grup atau kelompok sosial. Ketika kelompok 

sosial rekanita terbentuk, masing-masing anggotanya memiliki 

keinginan untuk dapat diterima dalam kelompok rekanita, sehingga 

anggota tersebut melakukan berbagai macam cara agar dapat 

diterima dan bergabung dalam kelompok rekanita. Tidak sembarang 

rekanita bisa diajak untuk bergabung. Hal itu disebabkan karena 

untuk dapat masuk dalam kelompok rekanita, seseorang harus 

mengikuti cara pandang kelompok tersebut yang mungkin itu bukan 

merupakan bentuk kepribadiannya (Kumalasari, 2015).  

Rekanita melakukan beberapa cara agar  dapat diterima dalam 

kelompok tersebut misalnya dengan menghadiri undangan pesta 

pernikahan senior, menghadiri perkumpulan yang diadakan oleh 

rekanita yang berasal dari satu daerah tertentu. Kegiatan yang 

mereka lakukan biasanya menuntut mereka untuk saling 

menonjolkan status sosial dengan cara memamerkan harta seperti 

mengenakan pakaian, tas, sepatu dan barang-barang lainnya yang 

bermerk.  

Kehidupan layaknya para artis menjadi cerminan para 

rekanita yang sebagian besar dari mereka merupakan seorang pelajar 
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dan mahasiswa. Kenikmatan yang diperoleh dengan cara melakukan 

gaya hidup hedonis memengaruhi rekanita agar berperilaku sama 

dengan anggota lainnya walaupun hal itu dilakukan tanpa adanya 

proses dikarenakan status rekanita yang belum bekerja sehingga 

untuk memenuhi kenikmatan tersebut rekanita melakukan berbagai 

cara seperti misal meminta uang kepada orang tua tanpa memahami 

kondisi keuangan orang tua bahkan ada yang rela meminjam uang 

demi memenuhi gaya hidupnya. 

Telah dilakukan wawancara pada tanggal 2 mei 2017 kepada 

dua orang rekanita yang tergabung di dalam kelompok rekanita. 

Hasil wawancara yang didapat pada rekanita dengan inisial N. N 

merasa ketika berkumpul dengan rekanita lainnya, N menonjolkan 

status sosial yang tinggi dengan cara berkumpul di cafe yang terlihat 

berkelas dikarenakan tempatnya yang nyaman walaupun harga 

makanan di cafe tersebut cukup mahal.  

Wawancara pada rekanita kedua dengan inisial R 

mendapatkan hasil bahwa R menyukai kegiatan berbelanja di mall 

dan berbicara barang-barang yang branded serta menghabiskan 

waktu diluar bersama dengan rekanita lain. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan dua orang rekanita dapat ditarik kesimpulan 

bahwa rekanita cenderung melakukan gaya hidup hedonis.  

Menurut Trimartati (2014) hedonisme merupakan akibat dari 

dampak negatif era globalisasi yang membawa pengaruh dalam 

kehidupan seseorang. Individu yang memiliki gaya hidup hedonisme 

didasari oleh dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
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Faktor internal muncul atas dasar keinginan individu itu sendiri 

untuk bergaya hidup sesuai kemauannya agar terlihat mewah dan 

menonjol. Faktor eksternal muncul karena adanya perilaku individu 

lain yang memiliki gaya hidup hedonis. Faktor eksternal merupakan 

faktor yang kerap muncul memengaruhi individu untuk memiliki 

gaya hidup hedonisme. Teman sebaya, lingkungan dan kelompok 

sosial sangat berpengaruh dalam pembentukan gaya hidup hedonis. 

Dari faktor-faktor yang memengaruhi seseorang untuk 

berperilaku gaya hidup hedonis, konformitas merupakan faktor yang 

kerap kali muncul dalam pembentukan gaya hidup hedonis. Sarwono 

(2007) mengatakan bahwa jika perilaku yang ditampilkan oleh 

individu merupakan suatu bentuk perilaku yang dilakukan atau 

ditunjukkan oleh individu kebanyakan disebut konformitas.  

Hurlock (Sholikhah & Dhania, 2017) berpendapat bahwa 

tingginya konformitas di dalam suatu kelompok dapat dilihat ketika 

masing-masing anggotanya melakukan kegiatan seperti contoh 

membeli suatu barang dengan produk atau merk yang sama. 

Konformitas muncul saat individu meniru tingkah laku maupun 

perilaku orang lain yang disebabkan karena tekanan yang nyata 

maupun hanya bayangan Santrock (Sholikhah & Dhania, 2017). 

Perlunya perjuangan untuk menjadi bagian kelompok, membuat 

individu tersebut mengubah sikap dan perilakunya agar sesuai 

dengan norma kelompok.  

Sebagai seorang rekanita mau tidak mau mengikuti gaya 

hidup hedonis agar terlihat memiliki status sosial yang tinggi agar 
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dapat diakui di dalam kelompoknya. Rekanita yang tergabung dalam 

kelompok tersebut saling menyesuaikan baik perilaku maupun gaya 

hidupnya. Kedekatan terhadap anggota kelompok yang diikutinya 

memberikan pengaruh langsung terhadap perilaku dan gaya hidup 

individu yang tergabung dalam kelompok tersebut (Rianton, 2013). 

Rekanita yang telah masuk kedalam kelompok sosial rekanita 

secara langsung akan mengubah perilaku mengikuti anggota 

kelompok lainnya yang memiliki perilaku yang cenderung hedonis. 

Hal itu dilakukan agar tampak sama dan dapat diterima sebagai 

anggota rekanita lainnya serta tidak dikecualikan jika ada kegiatan 

yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota kelompok 

rekanita. 

Perilaku gaya hidup hedonis yang ditunjukkan oleh rekanita 

merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan ketika menghadiri 

perkumpulan yang diadakan oleh rekanita lain. Kegiatan tersebut 

membuat rekanita bersikeras untuk tetap mengikuti walaupun 

sebenarnya rekanita merasa kegiatan tersebut tidak bermanfaat 

namun, hal itu dilakukan oleh rekanita agar tetap menjadi bagian dari 

kelompok. Cara berfikir seperti itu seringkali membuat individu 

tertekan dan terlalu memaksakan diri. Banyak tuntutan yang 

melebihi batas kemampuan dari individu tersebut. Itu merupakan 

suatu bentuk konformitas.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat disimpulkan  

bahwa konformitas mengambil peranan dalam menentukan gaya 

hidup hedonis pada rekanita. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian 
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ini adalah “apakah ada hubungan antara konformitas dengan gaya 

hidup hedonis pada rekanita taruna Akademi Kepolisian”. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris 

hubungan antara konformitas dengan gaya hidup hedonis pada 

rekanita taruna Akademi Kepolisian. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmiah bagi pengembangan ilmu dibidang psikologi sosial yang 

berkaitan dengan gaya hidup hedonis dengan konformitas. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pandangan pada rekanita taruna Akademi Kepolisian 

dalam memperbaiki kehidupan hedonisme yang berkaitan dengan 

konformitas.




