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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Saat ini banyak diperbincangkan hal-hal yang bersangkutan dengan gaya 

hidup. Adanya pengaruh hedonisme telah membawa perubahan dalam 

kehidupan mahasiswa. Pengaruh hedonisme banyak mengubah pola pikir dan 

perilaku pada mahasiswa (Rianto, 2013). Mahasiswa yang seharusnya memiliki 

karakter yang kuat, kritis, dan penuh dengan idealisme. Sekarang ini cenderung 

mengagung-agungkan kesenangan dan kenikmatan dalam menjalani hidup, 

sehingga mahasiswa seringkali menomorduakan tugas utamanya yaitu belajar 

dan menggampangkan kuliahnya, dengan sering menitip absen untuk melakukan 

kegiatan seperti nongkrong di coffeeshop atau sekedar hangout (Rahmalisa, 

2015).  Seharusnya mahasiswa dapat menjadi generasi penerus yang memiliki 

loyalitas tinggi terhadap kemajuan bangsa terutama dalam dunia pendidikan 

(Fatimah, 2013). 

Mahasiswa adalah Individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat 

perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta dan lembaga pendidikan lainnya 

yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa termasuk pada remaja akhir 

atau akan memasuki dewasa awal yang biasanya adalah suatu titik awal dimana 

orang muda memasuki masa dewasa ditentukan oleh pilihan-pilihan seperti 

harus melanjutkan akademik, karir, pasangan dan indentitas diri (Siswoyo dalam 

Lastry & Rahayu, 2018). Lebih lanjut Hurlock (1992) menyatakan bahwa masa 

dewasa adalah masa awal seseorang menyesuaikan diri terhadap pola-pola 

kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. 



2 
 

 
 

Modernisasi saat ini menjadi pemicu gaya hidup hedonisme pada 

mahasiswa, gaya hidup hedonisme menimbulkan kecenderungan munculnya 

tingkah laku individu melalui interaksi sosial guna mendapatkan kesenangan dan 

kebebasan untuk mencapai kesenangan dan kepuasan dalam hidup. Perilaku 

hedonis dapat dilihat dari bagaimana cara individu memaknai sebuah aktivitas 

atau perilaku, misalnya meminum kopi di coffeeshop dapat membuat individu 

merasa lebih tenang. Hal itu dapat menjadi perilaku hedonis tersendiri bagi 

individu tersebut yang memaknai bahwa minum kopi dapat menjadi kenikmatan 

duniawi (Iqbal, 2018). Rook (dalam Kelly, 2015) menyebutkan perilaku impulsif 

buying juga merupakan gaya hidup hedonis. Impulsif buying adalah perilaku 

seseorang di mana orang tersebut tidak merencanakan sesuatu dalam 

berbelanja. 

Pada saat awal perkuliahan banyak mahasiswa yang akan mengikuti 

pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan dosen dengan baik, serta 

menghadiri jam perkuliahan. Ketika sudah mengenal dunia perkuliahan mereka 

mulai mencari-cari hal baru sehingga dapat mengubah tingkah laku, cara berfikir, 

dan gaya hidup. Kemudian mahasiswa yang hedonis ini lahir dari bibit-bibit apatis 

dan biasanya kurang memperdulikan seputar kegiatan yang berada dilingkungan 

kampus (Iqbal, 2018). 

Kebiasaan yang dilakukan oleh mahasiswa ini hanyalah kuliah pulang-

kuliah pulang, dan ketika mereka menemukan teman dengan tingkah laku yang 

sama mereka cenderung menjadi teman dekat, ketika mereka jenuh dengan 

aktivitas yang hanya kuliah pulang-kuliah pulang, maka muncullah ide-ide untuk 

bersenang-senang dan menghilangkan kejenuhan. Kemudian perilaku hedonis 

tersebut lama-kelamaan akan berdampak dengan adanya kecenderungan untuk 
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hidup enak, mewah, dan serba berkecukupan tanpa harus bekerja keras, dengan 

mengendalikan kiriman dari orang tuanya (Iqbal, 2018). 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 10 November 

2018 juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Iqbal. Mahasiswa 

merasakan dampak dari gaya hidup hedonis yaitu harus mengurangi uang 

makan dan bahkan subjek tidak makan siang selama belum mendapatkan 

kiriman dari orang tuanya kembali, dalam bidang akademis subjek juga merasa 

kesulitan untuk mengejar ketinggalan karena subjek sering meninggalkan jam 

perkuliahan hanya untuk sekedar berkumpul di café/coffeeshop bersama teman-

temannya. 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang tergambarkan pada 

aktivitas, minat, dan opini individu tersebut (Kotler dan Armstrong, 2001). Mowen 

dan Minor (2001) memandang gaya hidup sebagai ungkapan golongan sosial 

tertentu yang dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan rumah tangga, 

pekerjaan, dan jenis rumah mereka. Adler (dalam Alwisol, 2014) mendefinisikan 

gaya hidup sebagai cara yang unik dari setiap individu dalam berjuang mencapai 

tujuan khusus yang telah ditentukan oleh individu itu sendiri kedalam kehidupan 

tertentu dimana dia berada. 

Hedonisme ditemukan pertama kali oleh filsuf Yunani bernama Aristippos 

(433-335 SM), yang mengatakan bahwa hal terbaik bagi manusia adalah 

kesenangan. Aristippos menekankan bahwa kesenangan harus dimengerti 

sebagai kesenangan aktual, bukan dari kesenangan masa lampau. Akan tetapi, 

ada batas untuk mencari kesenangan. Aristippos mengakui perlu adanya 

pengedalian diri, dimana pengendalian diri tidak sama dengan meninggalkan 

kesenangan (Bertens, 2013). Salam (2000) mengatakan Hedone adalah 
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kesenangan (pleasure) yang menganggap bahwa sesuatu itu baik, sesuai 

dengan kesenangan yang didatangkan. Orang-orang yang hedonis, 

menganggap atau menjadikan kesenangan sebagai tujuan hidupnya. Mereka 

biasanya hidup “boros” dan memburu kesenangan tanpa memperhitungkan 

haram-halalnya. 

Susanto (dalam Azizah dan Indrawati 2015) menyatakan atribut gaya hidup 

hedionisme meliputi lebih senang menghabiskan waktu diluar rumah, seperti 

mall, cafe/coffeeshop, dan restoran cepat saji (fast food), serta memiliki jumlah 

barang dengan merek prestisius. Gaya hidup hedonisme sangat erat kaitannya 

dengan mahawiswa jaman sekarang. Fenomena tersebut menjadi proses 

adaptasi yang dilalui oleh sebagian mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan 

sosialnya. 

Rahmalisa, (2015) melakukan wawancara dengan sejumlah mahasiswa 

pengunjung coffeeshop. Kebanyakan mahasiswa mengatakan bahwa mereka 

biasanya dapat tiga atau empat kali mengunjungi coffeshop. Survey yang 

dilakukan oleh Martha & Setyawan (2010) pada 44 mahasiswa 75% sering 

menghabiskan waktu di mall, dan 50% menghabiskan waktu di cafe/coffeeshop. 

Survei yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9 November 2018 melalui 

Instagram Story dengan jumlah responden 188 mahasiswa. Peneliti membuat 

pernyataan “Berapa intensitas responden mengunjungi di cafe/coffeeshop dalam 

satu minggu? dan berapa intensitas responden membeli barang hanya karena 

menarik perhatian mata dan hanya karena tempatnya yang menarik untuk 

dikunjungi?” dari pernyataan di atas 109 mahasiswa menjawab mereka sering 

mengunjungi cafe/coffeeshop rata-rata tiga kali dalam satu minggu dan bahkan 

ada yang enam kali dalam satu minggu menggunjungi cafe/coffeeshop. 
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Mahasiswa tersebut juga sering membeli barang yang hanya menarik pandangan 

tanpa mereka membutuhkannya. Kemudian 79 mahasiswa hanya mengunjungi 

cafe/coffeeshop hanya satu kali dalam satu minggu dan mereka tidak tertarik 

dengan barang-barang yang tidak memiliki kegunaan bagi mereka. 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada dua responden pada tanggal 

10 November 2018 di Moment Cafe dan di Universitas Katolik Soegijapanata. 

Peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda dari kedua responden. Wawancara 

pada responden A yang dilakukan di moment cafe Semarang mengakui bahwa 

responden gampang terpengaruh untuk membeli barang-barang yang bukan 

menjadi kebutuhannya. Responden juga menyampaikan bahwa ia mengunjungi 

coffeeshop lima kali dalam satu minggu, bahkan bisa tiga kali dalam satu hari. 

Responden mengakui dari kebiasaan mengunjungi coffeshop, mengakibatkan 

responden beberapa kali tidak mengikuti kelas dan mengakibatkan responden 

kesulitan dalam mengejar materi perkuliahan.  

Sedangkan wawancara dengan responden B yang dilakukan di Unika 

Soegijapranata Semarang menyatakan bahwa responden tidak terlalu suka dan 

hanya pergi ke coffeeshop saat ada keperluan. Responden juga menyampaikan 

bahwa ia selalu mempertimbangkan apabila ingin membeli barang sesuai 

dengan kebutuhannya. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada subjek A & B terdapat 

beberapa perbedaan. Subjek A lebih sering menghabiskan waktu diluar rumah 

terutama di coffeshop hanya untuk sekedar nongkrong dengan temen-temannya. 

subjek A juga sering kali dibujuk oleh teman-temannya untuk membolos kuliah. 

Sehingga subjek A pun merasa kesulitan mengejar ketertinggalan materi. 

Sedangkan subjek B lebih sering menghabiskan waktu dikostan untuk 
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mengerjakan tugas kuliah, dan hanya mengunjungi coffeeshop hanya untuk 

sekedar rapat fakultas. Subjek B pun lebih bisa safemoney dan mendapatkan 

IPK yang baik.  

Tambingon, Tasik & Purwanto (2018), mengungkapkan dampak negatif 

dari gaya hidup hedonisme adalah kebiasaan jarang mengikuti perkuliahan, tidak 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, berhutang untuk memenuhi 

segala keinginannya dan melupakan kebutuhannya. Dampak buruk jangka 

panjang dari gaya hidup hedonisme yaitu ketika seseorang tidak ingin menerima 

proses dan hanya penginginkan hasil yang mudah dan cepat, kurangnya rasa 

saling menghargai, tidak jujur dan kurangnya kepedulian pada sesama.  

Kasali (dalam Tambingon, Tasik & Purwanto 2018) mengatakan bahwa 

orang yang memiliki gaya hidup hedonis memiliki beberapa kegiatan yaitu lebih 

mengarahkan segala aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup dengan 

bepergian diluar rumah dan membeli barang-barang untuk memenuhi 

kesenangannya. Kecenderungan gaya hidup hedonisme memiliki banyak 

penyebab, salah satunya kontrol diri. Wenar dan Kerig (2000) menjelaskan 

kontrol diri sebagai bentuk pengendalian diri individu terhadap perilakunya, 

sehingga dapat memenuhi harapan sosial. Kontrol diri sebagai kecenderungan 

kepribadian yang relatif stabil yang memberikan dampak positif bagi diri sendiri 

maupun lingkungan sosial. 

Menurut Cattell (dalam Chaplin, 2000) kepribadian atau personality adalah 

segala sesuatu yang memungkinkan satu penafsiran dari apa yang akan 

dilakukan seseorang dalam satu situasi tertentu. Sejalan dengan yang 

disampaikan oleh Averill (dalam Sarafino, 1990) mengatakan bahwa kemampuan 

individu untuk melakukan penilaian terhadap suatu peristiwa dengan melihat dari 



7 
 

 
 

berbagai sisi positif dan negatif.  Suseno (2015) juga mengatakan bahwa 

perlunya menguasai diri dan bersikap bijaksana dalam memenuhi segala 

keinginan-keinginan yang timbul untuk mencapai kebahagian yang diinginkan 

oleh individu yang memiliki gaya hidup hedonisme. Azizah dan Indrawati (2015) 

menjelaskan salah satu faktor yang sangat berperan dalam menentukan gaya 

hidup seseorang adalah kepribadian. Kontrol diri, kepercayaan diri, dan cara 

pemecahan masalah merupakan bagian dari kepribdian. 

Kepribadian merupakan karakteristik berpikir, merasa dan berprilaku, untuk 

menyesuaikan dirinya dalam menghadapi situasi yang berada dalam lingkungan 

sosialnya (Borba, 2008). Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa kontrol 

diri merupakan bagian dari kepribadian atau personality. Sedangkan kontrol diri 

itu sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan perasaan, 

pikiran maupun tindakan agar dapat menahan dorongan dari dalam dirinya, 

maupun dorongan dari luar sehingga mampu bertindak baik dan benar (Borba, 

2008). 

Menurut Chaplin (2000) kontrol diri adalah kemampuan untuk membimbing 

tingkah laku sendiri dan kemampuan untuk membatasi tingkah laku impulsif. Dari 

hal tersebut masih ada kesenjangan antara kenyatan dan harapan. Harapannya 

mahasiswa dapat terus meningkatkan kualitas dirinya dan mampu bertanggung 

jawab dan tidak terlibat dalam gaya hidup hedonisme. Namun pada kenyataanya 

gaya hidup hedonisme masih banyak dijumpai pada mahasiswa. Dengan 

demikian peneliti pada penelitian kali ini berfokus pada hubungan antara kontrol 

diri dengan gaya hidup hedonisme pada mahasiswa di Semarang. 

Calhoun dan Acocella (dalam Ghufron dan Risnawita, 2017) 

mendefinisikan kontrol diri sebagai pengaturan proses-proses fisik, psikologis, 
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dan perilaku seseorang, dengan kata lain serangkaian proses yang membentuk 

dirinya sendiri. Goldfriend dan Merbeum (dalam Ghufron dan Risnawita, 2017) 

juga mendefinisikan kontrol diri sebagai kemampuan untuk menyusun, 

membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat 

membawa individu kearah konsekuansi positif. 

Mahasiswa adalah harapan tinggi suatu bangsa, mahasiswa diharapkan 

bisa menjadi generasi penerus yang memiliki loyalitas tinggi terhadap kemajuan 

bangsanya. Namun pada kenyataannya mahasiswa jaman sekarang cenderung 

mengangung-agungkan kesenangan dan kenikmatan dalam hidupnya, dan 

banyak mahasiswa yang berorientasi pada gaya hidupnya (Fatimah, 2013).  

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azizah dan Indrawati (2015) 

dengan jumlah 70 subjek Mahasiswa Fakultas Ekonomika Universitas 

Diponegoro diperoleh hasil bahwa kontrol diri menberikan pengaruh terhadap 

gaya hidup hedonisme sebanyak 23%.  Pada penilitian yang dilakukan oleh 

Fatimah (2013) dengan jumlah subjek 140 mahasiswi di Surakarta dengan usia 

17-21 tahun di Surakarta. Menunjukkan bahwa rata-rata subjek memiliki kontrol 

diri yang sedang dengan rata-rata empirik sebesar 76,57%. Hasil ini ditunjukkan 

dengan 47,85% kontrol diri sedang dan 52,14% kontrol diri yang tinggi. Dengan 

ini kontrol diri dapat dijadikan penentu muncul atau tidaknya gaya hidup 

hedonisme pada mahasiswa. Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa gaya hidup hedonis banyak dilakukan oleh mahasiswa sedangkan di sisi 

lain gaya hidup hedonis memiliki dampak negatif. 

Menurut Azizah & Indrawati (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi 

kontrol diri yang dimiliki oleh mahasiswa maka semakin rendah gaya hidup 

hedonisnya, semakin rendah kontrol diri yang dimiliki oleh mahasiswa maka 
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semakin tinggi gaya hidup hedonisnya. Berdasarkan uraian tersebut peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Antara Kontrol Diri 

Dengan Gaya Hidup Hedonisme Pada Mahasiswa di Semarang”. Penelitian 

sebelumnya tentang gaya hidup hedonisme dikaitkan dengan shopping lifestyle 

oleh Aresa (2017), Perilaku konsumtif oleh Ardiana (2016), Perilaku membeli 

oleh Krissetia (2016), Self Esteem oleh Saraswati (2016) dan Kepercayaan diri 

oleh Yuliani (2016). 

Peneliti melakukan penelitian ini pada salah satu perguruan tinggi swasta 

diSemarang karena banyak ditemukan mahasiswa yang memiliki gaya hidup 

hedonisme dan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan 

penelitian adalah, “apakah ada hubungan antara kontrol diri dengan gaya hidup 

hedonisme mahasiswa”. 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara 

kontrol diri dengan gaya hidup hedonisme pada mahasisiwa. 

1.4.  Maanfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi pada: 

1. Manfaat teoritis 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan pada psikologi perkembangan, kepribadian dan psikologi 

sosial  terkhusus yang berkaitan dengan kontrol diri dengan gaya hidup 

hedonisme pada mahasiswa. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 

menjadi acuan mahasiswa untuk memperbaiki kontrol diri pada 

mahasoswa terkait dengan gaya hidup hedonis.  


