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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Gaya Hidup Hedonis 

1. Pengertian Gaya Hidup Hedonis 

Gaya hidup adalah kegiatan dimana individu dapat 

menghabiskan waktu yang dimilikinya serta menghamburkan uang 

dengan cuma-cuma (Engel, Blackwell, & Miniard, 1994). Pengertian 

ini sejalan dengan Adlin (2006) yaitu gaya hidup merupakan suatu 

kebiasaan, pandangan dan respon individu terhadap kehidupannya 

yang mencakup hal-hal penting seperti perlengkapan individu 

tersebut.  

Pendapat lain mengemukakan bahwa gaya hidup adalah pola 

hidup individu yang ditunjukkan dengan berbagai macam kegiatan 

yang ditunjukkan sesuai dengan kemampuan financial dan waktu 

yang dimiliki oleh individu tersebut. Di dalam gaya hidup, individu 

memiliki interaksi dengan lingkungan sekitar. Semakin sedikit waktu 

yang dimiliki oleh individu maka gaya hidup yang ditunjukkan 

semakin kecil, misal membeli barang murah di online shop karena 

waktu dan dan financial yang ada terbatas. Individu yang memiliki 

waktu dan financial yang banyak, cenderung untuk membeli barang 

diluar dengan harga yang lebih mahal untuk memuaskan gaya hidup 

yang dimilikinya (Kotler & Keller, 2009). 

Adler (Trimartati, 2014) menjelaskan bahwa gaya hidup ialah 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan individu dengan caranya 

sendiri melalui perjuangan yang menyesuaikan tempat individu 
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tersebut berada. Sedangkan tindakan yang dilakukan individu yang 

bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan hidup 

merupakan ajaran atau pandangan dari pengertian hedonisme 

menurut Takariana (Felicia, Elvinawaty, & Hartini, 2014). 

Menurut Trimartati (2014) gaya hidup hedonis cenderung 

menimbulkan tingkah laku melalui interaksi sosial individu satu 

dengan yang lainnya guna mendapatkan kesenangan pribadi. 

Individu yang memandang secara positif tentang kesenangan dan 

akan mengambil kesempatan sekecil apapun untuk mendapatkan 

kesenangan yang diinginkan ialah individu yang memiliki gaya 

hidup hedonis. 

Gaya hidup hedonis adalah pola hidup individu yang 

kegiatannya memiliki unsur kesenangan dalam hal apapun, 

menunjukkan kelas sosial yang tinggi dan menjadi pusat perhatian 

seperti pakaian yang digunakan merupakan barang-barang mahal, 

tempat tongkrongan dan sehari-harinya banyak menghabiskan waktu 

diluar Amstrong (Trimartati, 2014). Sedangkan Veenhoven (Felicia 

dkk, 2014) berpendapat bahwa individu dengan gaya hidup 

hedonisme memiliki pandangan berupa kesenangan ialah hal yang 

positif dan akan menggunakan kesempatan sekecil apapun untuk 

mencapai kesenangan yang diinginkan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gaya hidup 

hedonis adalah pola hidup individu yang memiliki pandangan bahwa  

kesenangan hidup dengan cara bermewah-mewahan merupakan 
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suatu hal yang wajar dan berbagai cara dilakukan agar dapat 

memperoleh kesenangan tersebut.  

2. Aspek-aspek Gaya Hidup Hedonis 

Aspek – aspek gaya hidup hedonis menurut Sholeh (2017): 

a. Minat, didefinisikan sebagai ketertarikan individu terhadap 

suatu obyek seperti suatu benda, acara dan topik yang 

menekankan tentang kesenangan hidup. 

b. Aktivitas, didefinisikan sebagai kegiatan seseorang dalam 

menghabiskan waktu kedalam suatu tindakan nyata. 

c. Opini, adalah suatu pendapat individu yang diberikan 

sebagai tanggapan tentang pernyataan masalah sosial dan 

produk yang berkaitan dengan kehidupan. 

Aspek gaya hidup hedonis yang lain menurut Wells dan 

Tigert dalam (Engel dkk, 1994) : 

a. Aktivitas 

Aktivitas adalah suatu tindakan individu yang dilihat 

secara nyata dan dapat dilihat, seperti misalnya 

menghabiskan waktu diluar rumah untuk bermain, hura-

hura, senang membeli peralatan yang kurang bermanfaat 

dengan harga yang mahal (konsumtif), pergi ke mall atau 

cafe. Menyukai kegiatan yang sifatnya bersenang-senang 

untuk memuaskan nafsunya. 

b. Minat 

Minat dapat diartikan sebagai wujud ketertarikan 

individu terhadap sesuatu dari lingkungan sekitar dapat 
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berupa objek, peristiwa atau topik tentang kesenangan hidup. 

Seperti fashion, makanan, barang-barang yang branded dan 

yang lain-lain agar dapat menjadi pusat perhatian. 

c. Opini 

Opini adalah suatu respon terhadap situasi tertentu 

yang digunakan untuk mendeskripsikan penafsiran, harapan 

dan evaluasi seperti kepercayaan mengenai maksud orang 

lain antisipasi sehubungan dengan peristiwa masa datang dan 

penimbangan konsekuensi member hukuman dari tindakan 

alternatif.  

Sholihah dan Kuswardani (Felicia, Elvinawaty, & Hartini, 

2014) menyebutkan bahwa aspek-aspek gaya hidup hedonis ialah : 

a. Individu yang memiliki kecenderungan agar selalu 

mendapatkan kesenangan daam hidup. 

b. Interest (minat), ketertarikan individu terhadap hal-hal yang 

baru dan mudah menerima inovasi yang baru. 

c. Kepribadian, individu yang memilki keinginan untuk 

menjadi pusat perhatian dan suka mengikuti orang lain. 

Berdasarkan beberapa teori di atas, maka aspek-aspek gaya 

hidup hedonis yang dipakai dalam penelitian adalah aspek yang 

dikemukakakan oleh Wells dan Tigert yaitu aktivitas, minat, opini, 

karena dirasa aspek yang dikemukakan tepat dengan perilaku yang 

muncul. 



12 

 

 

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Gaya Hidup Hedonis 

Faktor-faktor yang memengaruhi gaya hidup hedonis menurut 

Kotler (Felicia dkk, 2014) gaya hidup seseorang dipengaruhi oleh 2 

faktor yaitu internal (dari dalam individu) dan faktor eksternal (dari 

luar individu). Sama halnya dengan faktor yang memengaruhi gaya 

hidup hedonis, hanya saja penekanannya lebih mengutamakan pada 

kesenangan hidup. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi gaya 

hidup hedonis antara lain: 

a. Faktor Internal 

1) Sikap 

Sikap individu berupa penilaian atau pemikiran yang 

baik ataupun tidak terhadap obyek tertentu. 

2) Pengalaman atau Pengamatan 

Pengalaman yang ada pada individu didapatkan pada 

masa lalu tentang tingkah lakunya. Hasil yang didapat akan 

membuat individu memiliki pandangan tertentu terhadap 

suatu obyek. 

3) Kepribadian 

Individu yang memiliki karakteristik mudah 

dipengaruhi akan cenderung memiliki gaya hidup 

hedonisme. 

4) Konsep Diri 

Pandangan individu mengenai dirinya yang dapat 

memengaruhi minat dan perilakunya.  
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5) Motif  

Perilaku muncul diakibatkan motif yang ada.  

6) Persepsi  

Penggambaran individu terhadap sekitarnya ketika 

mendapatkan informasi. 

b. Faktor Eksternal  

1) Kelompok Referensi 

Kelompok referensi merupakan pengaruh dari 

kelompok terhadap sikap dan perilaku bagi individu baik 

secara langsung maupun tidak. 

2) Keluarga 

Keluarga memiliki peranan terbesar dalam 

pembentukan sikap dan perilaku individu. Pola asuh orang 

tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak 

langsung memengaruhi gaya hidupnya. 

3) Kelas Sosial 

Individu yang tinggal dalam kelas sosial yang 

menganut gaya hidup hedonis maka akan terjadi proses 

penyesuaian dengan lingkungan tempat tinggal, sehingga 

individu tersebut akan mengikuti gaya hidup hedonis sesuai 

dengan kelas sosialnya. 

4) Kebudayaan  

Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan 

perilaku seseorang yang paling mendasar karena perilaku 

manusia sebagian besar dipelajari dari budayanya.  



14 

 

 

Adapun faktor lain menurut Praja dan Damayantie (Ardiana, 

2016). Terdapat dua faktor penyebab timbulnya gaya hidup 

hedonis, yaitu faktor ektern yang meliputi media dan lingkungan, 

serta faktor intern yang meliputi keyakinan dalam beragama dan 

keluarga berikut penjelasannya: 

a. Faktor ektern 

Adanya perkembangan zaman yang terjadi membuat individu 

memiliki penilaian yang dahulu terasa tabu namun sekarang 

terlihat biasa. Serta berkembangnya media komunikasi, seperti 

akses internet yang mudah dan media iklan yang sering disiarkan 

sangat memengaruhi etika dan moral individu. Media 

komunikasi memanfaatkan nafsu, perasaan dan keinginan 

dengan simbol yang imajinatif. 

b. Faktor intern 

Dilihat dari sisi intern, individu yang mengagungkan 

kesenangan dan menyukai hura-hura yang berlebihan merupakan 

individu yang memiliki keyakinan yang lemah terhadap 

agamanya. Sikap dan perilaku individu juga terbentuk oleh pola 

asuh orang tua. Keluarga memiliki peranan yang besar dalam 

membentuk kebiasaan gaya hidup individu. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya 

hidup hedonis dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama 

adalah faktor internal yang meliputi sikap, pengalaman atau 

pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, persepsi, keyakinan 

serta keluarga. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal yang 
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meliputi kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, kebudayaan, 

media serta lingkungan. Dalam penelitian ini, kelompok referensi 

merupakan faktor terbesar dalam pembentukan gaya hidup hedonis 

dan merupakan bentuk dari konformitas yang masuk kedalam 

variabel tergantung yang akan diteliti. 

B. Konformitas  

1. Pengertian Konformitas 

Konformitas adalah perubahan perilaku seseorang untuk 

menyesuaikan standar yang ada pada kelompok (King, 2010). 

Konformitas adalah perubahan suatu sikap pada individu 

dikarenakan adanya tekanan oleh  kelompok (Wade & Tarvis, 

2007). Hal ini sejalan dengan pengertian konformitas menurut 

Baron dan Byrne (Fitriyani dkk, 2013) mendefinisikan bahwa 

norma kelompok merupakan suatu aturan atau acuan bagi individu 

untuk menyesuaikan perilaku.  

Santrock (Sholikhah & Dhania, 2017) menyatakan bahwa 

konformitas ada saat individu merubah tingkah lakunya dengan 

cara meniru orang lain. Pendapat lain Hurlock (Sholikhah & 

Dhania, 2017) menyebutkan bahwa konformitas yang tinggi dapat 

dilihat ketika anggota dalam kelompok tersebut meniru hal yang 

sama dalam pembelian suatu produk atau merk. 

Konformitas adalah pengaruh kuat karena tuntutan teman 

sebaya yang menyebabkan timbulnya perilaku tertentu pada diri 

individu menurut Zebua dan Nurdjayanti (Fitriyani dkk, 2013). 

Pengertian ini sejalan dengan Kotler&Keller (Sarwono, 2001) 
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konformitas adalah adanya keinginan untuk merubah tingkah laku 

yang ada pada individu guna mengikuti standar yang dimiliki oleh 

orang lain secara paksaan. 

Sarwono (2007) mengatakan bahwa jika perilaku yang 

ditampilkan oleh individu merupakan suatu bentuk perilaku yang 

dilakukan atau ditunjukkan oleh individu kebanyakan disebut 

konformitas. Santrock (Ardyanti & Tobing, 2017) mengemukakan 

bahwa konformitas adalah keinginan diri sendiri dalam melakukan 

suatu perilaku yang sama dengan dengan orang lain. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konformitas 

adalah perubahan pola perilaku, sikap dan pikiran yang 

ditunjukkan oleh individu guna menyesuaikan norma atau aturan 

dan pola pikir yang ada agar dapat diterima menjadi anggota 

didalam suatu kelompok. 

2. Aspek-Aspek Konformitas 

Menurut Sears, Fredman, & Peplau (1994) aspek-aspek yang 

terdapat pada konformitas adalah: 

a. Kekompakan 

Seiring berjalannya waktu, individu yang tertarik 

mengikuti kelompok tertentu. Maka, individu tersebut akan 

berperilaku sama dengan anggota kelompok lainnya. Semakin 

kompak individu dengan anggota lainnya, maka konformitas 

pun akan tinggi. Hal itu dilakukan agar individu tersebut 

dapat terus-menerus menjadi anggota kelompok yang 

diikutinya. 
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b. Kesepakatan 

Kesepakatan yang dimaksud ialah antara individu 

dengan anggota kelompok lainnya memiliki pendapat yang 

sama guna menghindari tekanan dari anggota lainnya jika 

memiliki pendapat yang berbeda. 

c. Ketaatan  

Perilaku yang cenderung menyetujui apa saja yang ada 

didalam kelompok walaupun individu tersebut tidak setuju 

dengan apa yang ada dalam kelompok. 

Menurut Harrold Kelly (Mawardah & Adiyanti, 2014) aspek-

aspek konformitas yaitu: 

a. Aspek Normatif  

Perilaku konformitas yang timbul disebabkan oleh pengaruh 

dari anggota kelompok agar dapat diterima didalam kelompok 

tersebut 

b. Aspek Informatif 

Perilaku konformitas yang timbul disebabkan oleh pengaruh 

dari anggota kelompok karena didasari kebutuhan untuk 

memperoleh informasi  tentang kebenaran dari orang lain. 

Aspek lain yang dikemukakan oleh Myers (Sarwono & 

Meinarno, 2009) yaitu : 

a. Acceptance 

Ketersediaan informasi yang tidak dimiliki individu yang lain 

membuat seseorang menjadi konformitas. Tekanan kelompok 
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yang diterima oleh individu membuat seseorang bertingkah laku 

sesuai dengan kelompoknya. 

b. Compliance 

Tekanan kelompok membuat individu merubah tingkah 

lakunya, walaupun individu tersebut sebenarnya tidak menyetujui 

perubahan tingkah lakunya tersebut. 

Berdasarkan beberapa teori di atas aspek-aspek konformitas 

yang dipakai dalam penelitian adalah aspek yang dikemukakakan 

oleh Sears, yaitu kekompakan, kesepakatan dan ketaatan karena 

dapat menilai secara jelas tentang konformitas. 

C. Rekanita Taruna Akademi Kepolisian 

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 merupakan 

sebutan secara turun temurun dari alumni yang tidak diketahui 

pencetusnya siapa dan sampai sekarang pasangan atau pacar taruna 

menggunakan istilah rekanita. 

Pacar adalah teman lawan jenis yang didasarkan atas 

hubungan cinta dan kasih, kekasih, teman dekat yang saling belajar 

untuk mengenal, dan memahami satu sama lain (Edukasi, 2017). 

Setiap hubungan percintaan memiliki 3 komponen dasar menurut 

Zick Rubin (Li & Yu, 2009) : 
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1. Keintiman  

Mengacu pada perasaan dekat, saling terhubung dan terikat 

satu sama lain dalam menjalin suatu hubungan, mengagumi 

dan ingin merawat orang yang dicintai sehingga 

menimbulkan perasaan yang hangat. 

2. Semangat (gairah) 

Keadaan dimana keinginan untuk bersatu dengan orang 

yang dicintai. Memiliki kerinduan terhadap pasangan 

dalam kurun waktu yang sering. 

3. Komitmen 

Keputusan yang diambil oleh diri sendiri yang mengacu 

pada tanggung jawab yang dimiliki terhadap hubungannya 

tersebut. 

D. Hubungan antara Konformitas dengan Gaya Hidup Hedonis 

pada Rekanita Taruna Akademi Kepolisian 

Globalisasi memberikan pengaruh terhadap gaya hidup 

seseorang (Trimartati, 2014). Perubahan gaya hidup individu saat ini 

cenderung memperlihatkan gaya hidup kelas menengah ke atas yang 

dikategorikan sebagai gaya hidup hedonis. Gaya hidup hedonis 

terjadi dikarenakan banyak faktor. Faktor yang paling 

mempengaruhi ialah kelompok referensi yang memiliki arti yaitu 

pengaruh dari kelompok terhadap sikap dan perilaku bagi individu 

baik secara langsung maupun tidak (Felicia dkk, 2014). Kelompok 

referensi merupakan suatu pengaruh yang kuat terhadap individu 
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terkait dengan pengakuan dirinya didalam suatu kelompok Mowen 

& Minor (Fitriyani, Widodo, & Fauziah, 2013). 

Individu yang ingin diakui eksistensinya oleh lingkungan 

sekitarnya berusaha menjadi bagian dari lingkungannya tersebut. 

Kebutuhan agar individu tersebut untuk diakui dan diterima didalam 

lingkungannya membuat individu mengikuti trend terbaru yang 

merupakan suatu hal yang dilakukan oleh lingkungan sekitarnya 

(Fitriyani, Widodo, & Fauziah, 2013). Adanya pengaruh yang 

diberikan terhadap anggota kelompok membuat seseorang merubah 

perilakunya agar tampak sama dengan anggota kelompok lainnya hal 

ini disebut juga dengan konformitas. Seperti yang dilakukan oleh 

anggota kelompok sosial rekanita. Berbagai macam perilaku didasari 

keinginan untuk menyesuaikan standar-standar yang ada dalam 

kelompok seperti cara berpakaian yang  fashionable, makan ditempat 

mewah, dan menggunakan barang branded. Perilaku tersebut 

memunculkan gaya hidup hedonis. 

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. Hal 
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tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Boivin, dkk 

(Killen, Crystal, & Watanabe, 2002) individu di dalam suatu 

kelompok cenderung akan bersikap baik terhadap anggota lain yang 

mereka anggap sama dan individu yang dianggap berbedalah yang 

akan dikucilkan di dalam kelompok. 

Aspek-aspek gaya hidup hedonis dan konformitas juga 

memiliki keterkaitan seperti dalam aspek kekompakan, aktivitas dan 

minat. Dalam kelompok sosial rekanita, mereka memiliki 

kekompakan yang erat yang timbul dikarenakan seringnya bertemu 

antar sesama anggota. Dari kekompakan yang erat tersebut, 

kecenderungan untuk melakukan konformitas pun akan semakin 

tinggi. Konformitas yang timbul pada rekanita ditunjukkan dengan 

cara menyukai aktivitas dan minat yang memiliki unsur kesenangan 

semata seperti berbelanja sesuatu yang tidak diperlukan dan makan 

ditempat yang mewah secara kompak. Berbelanja suatu hal 

terkadang tidak dibutuhkan oleh individu tersebut melainkan suatu 

keinginan yang dilakukan dikarenakan beberapa alasan seperti ingin 

mencoba produk baru, karena sedang trend, dan biasanya alasan 

tersebut merupakan bentuk kekompakan terhadap anggota yang lain.  

   Pendapat Bourdieu dan Featherstone (Sholikhah & Dhania, 

2017) menyatakan bahwa pembelian suatu produk dilakukan oleh 

individu yang memiliki simbol gaya hidup, identitas dan minat 

dikarenakan tertarik dengan warna, bentuk atau teman sekelompoknya 

memiliki barang yang sama. Individu akan berusaha menyesuaikan 

perilaku dengan teman sebaya karena adanya tekanan dari kelompok 
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hingga membuat dirinya menyamai sikap dan perilaku agar 

memudahkan dirinya kedalam aktivitas teman sebayanya (Fitriyani, 

Widodo, & Fauziah, 2013).  

Selain aspek tersebut, aspek kesepakatan dan ketaatan juga 

saling berhubungan dengan opini yang ada dalam aspek gaya hidup 

hedonis. Anggota kelompok selalu setuju dengan pendapat yang ada 

untuk menghindari tekanan dari anggota kelompok lainnya. Ketika 

anggota kelompok taat dengan kesepakatan yang ada didalam 

kelompok rekanita, seperti memunculkan status sosial tinggi ketika 

berkumpul misalnya menggunakan pakaian, tas dan sepatu yang 

bermerk maka anggota lain akan berpendapat bahwa individu 

tersebut cocok dalam kelompok sosial rekanita. Penyesuaian yang 

berupa perubahan dan sikap, pola pikir, perilaku individu dinilai 

apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan anggota yang 

lainnya (Santor, Messervey, & Kusumakar, 2000). 

 Pendapat yang dikemukakan oleh Pride dan Ferrel (Fitriyani, 

Widodo, & Fauziah, 2013) menyatakan bahwa pengaruh kelompok 

referensi atau teman sebaya besar terhadap keputusan individu saat 

akan membeli barang dan bersikap hedonis. Hal itu terlihat dari 

peran individu didalam kelompoknya atau seberapa besar individu 

tersebut terpengaruh atau konform. Sejalan dengan Hurlock 

(Sholikhah & Dhania, 2017) bahwa individu yang memiliki 

konformitas tinggi dapat terlihat ketika dirinya dan anggota lainnya 

melakukan suatu kegiatan yang sama seperti misal membeli suatu 

barang dengan merk yang sama. Sejalan dengan pendapat Hurlock 
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(Sitohang, 2009) yang menyatakan bahwa apa yang dikenakan oleh 

remaja perempuan seperti penggunaan accessories dan cara 

berpakaian mereka, agar menyesuaikan penilaian anggota kelompok. 

Mereka taat untuk melakukan gaya hidup hedonis dan 

berpenampilan semenarik mungkin agar sesuai dengan apa yang 

diinginkan kelompok. Penampilan diri sangat berpengaruh terhadap 

penerimaan individu dalam suatu kelompok. Penerimaan diri adalah 

suatu proses dalam pencarian jati diri yang berkaitan erat dengan 

identitas diri. Adapun saat remaja menyukai trend yang selalu baru 

dan berkaitan dengan citra diri yang ingin remaja tunjukkan. 

Mengikuti trend terbaru membuat para remaja merasa percaya diri 

dan diterima oleh lingkungan sosialnya Chen-Yu dan Seock 

(Sitohang, 2009). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan 

antara konformitas dengan gaya hidup hedonis pada Rekanita Taruna 

AKPOL. Rekanita yang memiliki tingkat konformitas yang besar 

maka semakin besar pula untuk melakukan gaya hidup hedonisme. 

Sebaliknya rekanita yang memiliki tingkat konformitas yang rendah 

maka cenderung tidak memperdulikan gaya hidup hedonisme. 

E. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif 

antara konformitas dengan gaya hidup hedonis pada rekanita taruna 

Akpol. Semakin tinggi tingkat konformitas maka semakin tinggi tingkat 

gaya hidup hedonis pada rekanita, begitu juga sebaliknya. 




