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A. LATAR BELAKANG

Globalisasi telah merambah dengan cepat diseluruh dunia, bahkan

di Indonesia.  Hal ini  dapat menimbulkan terjadinya globalisasi  informasi

dan mode dimana mengakibatkan perubahan-perubahan berlangsung dengan

sangat  cepat.  Selain  itu  juga,  globalisasi  akanberdampak  pada  kemajuan

teknologi  karena  menjamurnya  berbagai  jenis  media  massa  yang  sudah

sangat  sering  dipergunakan  sebagai  alat  komunikasi  seperti  televise,

hanphone  dan  alat  komunikasi  yang  lain,  secara  tidak  disadari  telah

merubah nilai-nilai sosial dan pola hidup masyarakat (Paramita, Arifin, dan

Sunarti,  2014).  Sebagian  orang  berusaha  menyesuaikan  gaya  hidupnya

dengan kehidupan yang semakin  modern.  Sikap modern  sebaiknya perlu

diperhatikan  lebih  waspada  dan  perlu  adanya  pengawasan  demi  adanya

kebaikan pada masyarakat yang telah mempunyai tatanan atau susunan nilai

dan sikap serta  teraturnya gaya  hidup sebagai  bentuk karakter  diri.  Bagi

sebagian  orang  gaya  hidup  sebagai  sesuatu  yang  sangat  penting,  karena

sebagai bentuk ekspresi diri. 

Gaya hidup adalah suatu identitas kelompok yang mempunyai ciri

khas yang unik[ CITATION Sus11 \l 1033 ]. Gaya hidup mulai dari yang

memunjukkan  paling  sederhana  sampai  yang  boros  merupakan  beberapa

bentuk  sikap  gaya  hidup.  Orang  berbelanja  bukan  untuk  memenuhi

kebutuhan  melainkan  karena  gengsi  jika  harus  memakai  produk  lama.

Emine, Tuba dan Fatma (2013) menjelaskan belanja yang dilakukan di mal

besar agar orang bisa berinteraksi dengan lingkungannya.

Rianton (2013) menyebutkan gaya hidup hedonis diartikan sebagai

sikap  yang  dapat  diketahui  dari  pendapat,  aktifitas,  minat  maupun  yang

selalu  menekankan  pada  kenikmatan  hidup.  Menurut  Hamzah,  Krauss,

Suandi, Hamzah, dan Tamam (2013) perilaku hedonis dapat mengikis ikatan

sosial. Gaya hidup hedonis dapat juga berdampak dan menjerumuskan para
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remaja  ke  dalam  perilaku  negative  seperti  melanggar  peraturan,  bolos

sekolah, merokok yang belum usia, minum beralkohol, narkoba dan dapat

melakukan  tindakan  criminal  yang  dapat  mempengaruhi  moral  para

remaja[ CITATION Pur15 \l 1033 ].  Susanto (2013) mengungkapkangaya

hidup terjadi bukan karena dari faktor internal saja melainkan ada dua faktor

yang lain, yaitu faktor yang berasal dari dalam dan dari luar. Faktor yang

berasal dari dalam meliputi pengamatan, sikap, persepsi, motif, dan harga

diri  yang merupakan salah satu aspek kepribadian,  sedangkan faktor dari

luarnya meliputi keluarga, kelompok teman sosial, faktor kebudayaan, dan

faktor  kelompok  referensi.  Orang-orang  hedonis berasal  dari  berbagai

kalangan salah satunya adalah remaja.

Remaja  adalah  masa  di  mana  individu  yang  berusia  remaja

mengalami  proses  perkembangan  semua  aspek  dari  masa  kanak-kanak

menjadi  dewasa.  Menurut  World  Health  Organization  dalam  (Sarwono,

1988)  remaja  adalah  individu  yang  mulai  berkembang  dari  pertama kali

menunjukkan adanya tanda seksual sampai mencapai kematangan fisik dan

juga  kematangan  sosial-psikologis.  Remaja  merupakan  kelompok  yang

paling  berpengaruhi  pada  perkembangan modernisasi,  salah  satu  dampak

perkembangan modernisasi yakni membuat perilaku remaja menjadi lebih

hedonis.

Siswa Menengah Atas  (SMA) merupakan golongan remaja yang

mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Kehidupan

remaja  memiliki  daya  tarik  besar  terhadap gaya  hidup hedonis.  Menurut

Hurlock  (2014)  pertumbuhan  biologis  remaja  ditandai  dari  berubahnya

bentuk badan yang dapat dilihat dari tinggi badan atau berkembangnya otot

tubuh.  Perubahan  itu  yang  menyebabkan  seorang  remaja  menjadi  tidak

percaya  diri  atau  tidak  suka  dengan  keadaan  perubahan  tubuhnya.  Oleh

karena  itu,  perubahan  yang  dialami  remaja  tersebut  mengakibatkan

keharusan remaja untuk menyesuaikan diri dengan orang lain yakni teman

sebaya.  Dalam  hal  ini  teman  sebaya  yang  dimaksud  mengacu  pada

kelompok referensi yakni salah satu dari faktor yang dapat mempengaruhi
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gaya hidup hedonis. Efek dari tidak percaya diri dari remaja mengakibatkan

remaja  mencari  solusi  untuk  dapat  meningkatkan  kepercayaan  dirinya

(Hurlock,  2014).  Maka  dari  itu,  remaja  akan  “ikut  serta”  perilaku

kelomponya, sehingga muncul konformitas.

Konformitas menurut Rianton (2013) adalah sebagai kemampuan

untuk  mempersepsikan  tekanan  pada  kelompok  dengan  jalan  meniru

perilaku  atau  standar  perilaku  kelompok.  Meniru  dalam  kelompok  atau

teman adalah hal yang sering terjadi pada saat usia belajar, dimana masa-

masa ini dirasa sulit menghindar bahkan meninggalkan kelompok. Situasi

tekanan kelompok yang terus memaksa untuk meniru membuat cemas dan

gengsi semakin tinggi. Santrock (2007) menyatakan hubungan interpersonal

kepadapeer-groupnya akan menjadi sangat intensif diakibatkan penerimaan

terhadap  teman  sebaya  sangat  penting.  Teman  sebaya  dapat  dikatakan

sebagai wadah atau tempat dalam berbagi pengalaman dan perasaan. Teman

sebaya juga ikut serta menjadi bagian dari proses pada saat pembentukan

identitas diri seorang individu. Tekanan yang datang dari kelompok muncul

sebagai  suatu  gejala  dari  konformitas,  baik  yang  real ataupun  tidak,

sehingga  individu  mengikuti  perilaku  atau  sikap  dari  orang  lain.  Jika

perilaku  ikut  serta  “konformitas”  itu  bersifat  positif,  individu  akan

melakukan hal-hal positif pula yang berdampak sangat memengaruhi masa

proses pembentukan identitas. Dan sebaliknya, jika perilaku yang individu

ikuti  bersifat  negatif,  individu tersebut dengan mudah berperilaku kurang

baik,  contoh  menggunakan  obat  terlarang,  mencuri,  membolos  sekolah,

yang akan berakibat membahayakan perkembangan remaja. Oleh karena itu,

salah  satu  yang  memengaruhi  konformitas  adalah  teman  sebaya  yang

dimana dapat bersifat positif maupun negatif.

Menurut  penelitian  yang  dilakukan  Rianton  (2013)  terhadap

mahasiswa  di  Universitas  Dhamasraya  di  Yogyakarta,  ternyata  ada

hubungan  positif  dan  sangat  signifikan  antara  konformitas  gaya  hidup

hedonis  dengan  konformitas.  Yang  dimana  Semakin  tinggi  konformitas

maka semakin akan tinggi pula perilaku gaya hidup hedonis, dan begitupun
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sebaliknya  [  CITATION  Ria13  \l  1033  ].  Hasil  penelitian  tersebut

merupakan satu bukti ilmiah yang menyatakan bahwa memang gaya hidup

hedonis  benar-benar  terjadi  dan  terbukti  merambah  dikalangan  remaja.

Menurut Hamzah, dkk (2013) pandangan dunia memiliki pengaruh terhadap

seseorang  pada  perkembangan  perilaku  hedonisnya.  Perilaku  anak  muda

sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka. Selain itu, Hamzah, dkk

(2013) menjelaskan bahwa perilaku hedonis ditandai  dengan keterbukaan

terhadap  pengalaman  menyenangkan  dan  cenderung  memanjakan  diri

sendiri. Dengan demikian, perhatian sosialnya adalah perilaku hedonis dapat

mengikis ikatan sosial karena perilaku tersebut hanya mencari kesenangan

yang membuat orang tidak terlalu peka terhadap kebutuhan orang lain dan

bisa  menyebabkan  kerusakan  moral.  Gaya hidup  hedonis  dapat  merusak

kesehatan  karena  berbagai  aktivitas  mengejar  kesenangan  inderawi  yang

dilakukan  membahayakan  kesehatan  seperti  tidur  larut  malam,  minum-

minuman beralkohol, merokok, dan seks bebas.

Hal  tersebut  di  atas  juga  terjadi  pada  siswa  SMA  1  Kendari.

Dimana  diketahui  bahwa  SMA 1  kendari  merupakan  salah  satu  sekolah

unggulan  yang  terletak  di  ibukota  provinsi.  SMA 1  Kendari  merupakan

sekolah  negeri  dimana  sekolah  yang  banyak  meraih  prestasi  baik  dalam

sains, olahraga,  maupun seni.  Maka dari  itu,  sekolah tersebut merupakan

sekolah favorit  yang menarik perhatian bagi  kalangan pelajar  yang ingin

melanjutkan pendidikannya di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil observasi

pada  tanggal  22  Desember  2017  oleh  peneliti,  siswa  SMA  1  Kendari

merupakan  individu  yang  kalangannya  yang  tak  luput  dari  gaya  hidup

hedonis.  Mereka  lebih  menyukai  bersenang-senang  dan  mementingkan

kehidupan duniawi dibandingkan belajar yang seharusnya dilakukan pada

siswa  SMA,  dimana  diketahui  siswa  SMA merupakan  penerus  generasi

bangsa. Kesenangan duniawi sangat dikejar demi mencapai kesenangannya,

misalnya  mereka  mempunyai  kebiasaan  sering  menghabiskan  waktu

bersama teman-temannya berpergian ke mall untuk belanja barang-barang

terbaru yang diketahui mereka belum memiliki kemampuan finansial secara
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mandiri,  dimana diketahui bahwa kebiasaan tersebut merupakan sebagian

dari atribut perilaku hedonis (Susanto, 2013). Hal ini terjadi bukan semata-

mata tanpa sebab melainkan adanya penyesuaian diri terhadap teman sebaya

atau  anggota  kelompoknya.  Pada  umumnya  remaja  cenderung  mengikuti

kelompoknya,  agar  mereka  dinilai  mempunyai  kedudukan  dan  identitas

yang sama dengan kelompoknya sehingga dapat diterima.

Konformitas remaja dapat menyebabkan perilaku yang cenderung

menghabiskan  banyak  uang  dengan  alasan  untuk  mendukung  gaya  dan

penampilan dengan cara pembelian barang baru baik itu yang bermerk agar

sama  dengan  kelompoknya.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  selalu  dapat

pengakuan  dan penghargaan  terhadap  dirinya  sebagai  salah  satu  anggota

dari  kelompok dan penerimaan dari  anggota.  Segala usaha dan beberapa

aksesoris yakni seperti tas, jam tangan, dan lain-lain merupakan peningkatan

image  dan  citra  dari  dirinya.  Hasil  penelitian  eksperimental  Tainaka,

Miyoshi, dan Mori, (2014) yang dilakukan kepada siswa perempuan jepang

menyatakan  bahwa  siswa  dengan  harga  diri  yang  rendah  akan  secara

langsung  menyesuaikan  diri  dan  ikut  berbaur  dengan  orang  yang

mempunyai harga diri tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ciri-

ciri kepribadian merupakan faktor penting dalam penyesuaian diri sebagai

usaha konformitas. 

Suatu  evaluasi  atau  penilaian  yang  dilakukan  pada  seseorang

kepada  dirinya  sendiri  disebut  harga  diri.  Menurut  Deaux,  Dane,  dan

Wrightsman  (1993)  harga  diri  diartikan  sebagai  penilaian  terhadap  diri

sendiri,  penilaian  tersebut  ada  penilaian  posotif  dan  negative.  Mereka

merasa memiliki kemampuan dan keyakinan dan merasa dirinya individu

tersebut  bernilai  ialah  individu  yang  merasa  dirinya  positif.  Sebaliknya,

individu  yang  merasa  dirinya  negative  merasa  dirinya  lemah  dan  tidak

memiliki kemampuan yang baik. Jasmadi dan Azzama (2016) menerangkan

suatu penialaian diri sendiri agak dapat mengetahui sejauh mana seseorang

dapat  menilai  dirinya  sendiri  dan  mengukur  sejauh  mana  invidiu  lain
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menghargai  dirinya  sebagai  individu  yang  memiliki  dan  mempunyai

kemampuan, kompeten, berharga, dan keberartian disebut harga diri.

Harga  diri  positif  dapat  meningkatkan  rasa  kepercayaan  diri,

penghargaan diri,  dan rasa berguna serta rasa yakin terhadap kemampuan

diri (Prasetyaningtyas dan Indrawati, 2015). Individu dengan harga diri yang

rendah  biasanya  akan  melakukan  berbagai  upaya  agar  mendapatkan

penerimaan dalam lingkungan kelompok sosialnya. Harga diri dimulai dari

sejak  lahir  dan  terus  berubah  di  bawah  pengaruh  pengalaman  (Minev,

Petrova,  Mineva,  Petkova,  dan  Strebkova,  2018).  Remaja  yang memiliki

dan  mempunyai  harga  diri  yang  rendah  lebih  mudah  untuk  dipengaruhi

ketimbang  remaja  yang  mempunyai  harga  diri  tinggi.  Harga  diri  yang

rendah membuat individu tersebut kurang mampu bergaul dengan teman-

temannya.  Sebaliknya,  jika  remaja  dengan harga  diri  tinggi,  maka dapat

mengambil dan melakukan keputusan terhadap dirinya sendiri tanpa dapat

dipengaruhi  dan dihasut  oleh lingkungan di sekitarnya.  Konsekuensi dari

harga  diri  yang  rendah  pada  remaja  dapat  menyebabkan  hilangnya  rasa

percaya diri  remaja tersebut,  perasaan yang bersifat  negatif  terhadap diri

individu, rentan tersinggung dan menjauh secara social, merasa gagal dalam

mencapai  tujuan  dan  keinginan,  mengkomentari  diri  sendiri,  mengalami

penurunan  sikap  produktivitas,  perasaan  tidak  mampu  mengontrol  diri

(Jasmadi dan Azzama, 2016). Remaja yang cenderung berperilaku hedonis

tersebut  bisa merupakan indikasi  bahwa rendah diri  dan kuramg percaya

diri.  Sedangkan,  pada  penelitian  Rianton (2013)  terdapat  hubungan yang

bersifat  positif  yang  sangat  signifikan  kepada  konformitas  teman  sebaya

dengan gaya hidup hedonis.

Uraian  tersebut  diatas  dapat  mengindikasikan  bahwa  adanya

keterikatan antara konformitas dan harga diri  dengan gaya hidup hedonis

pada siswa. Gaya hidup hedonis pada remaja tidak terlepas dari pengaruh

kelompok.  Selain  itu,  gaya  hidup  hedonis  pada  remaja  dilakukan  untuk

menunjang  penampilan  diri  yang  terkait  harga  dirinya.  Maka  dari  itu,

penulis  sangat  terpikat  dan  untuk  melakukan  sebuah  penelitian  yang
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berjudul “Hubungan antara konformitas dan harga diri dengan gaya hidup

hedonis pada Siswa Menengah Atas (SMA)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil  penjelas  latar  belakang diatas,  maka rumusan masalah

yang ada pada penelitian ini ialah:

1. Apakah terdapat hubungan antara konformitas  dan harga diri  dengan

gaya hidup hedonis pada Siswa Menengah Atas (SMA)?

2. Apakah  terdapat  hubungan  antara  konformitas  dengan  gaya  hidup

hedonis pada Siswa Menengah Atas (SMA)?

3. Apakah terdapat hubungan antara harga diri dengan gaya hidup hedonis

pada Siswa Menengah Atas (SMA)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hubungan antara konformitas dan harga diri dengan gaya

hidup hedonis pada Siswa Menengah Atas (SMA)

2. Mengetahui hubungan antara konformitas dengan gaya hidup hedonis

pada Siswa Menengah Atas (SMA)

3. Mengetahui  hubungan  antara  harga  diri  dengan  gaya  hidup  hedonis

pada Siswa Menengah Atas (SMA)

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademik

Penelitian  ini  dapat  diharapkan  berguna,  memberikan  dampak  dan

manfaat untuk dunia pendidikan terkhususnya pengembangan psikologi

sosial dan psikologi perkembangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian  ini  dapat  diharapkan  mampu  dan  dapat  memberikan

masukan,  informasi,  dan  pemikiran  tentang  hubungan  antara
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konformitas  dan  harga  diri  dengan  gaya  hidup  hedonis  pada  Siswa

Menengah Atas (SMA).
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