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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era keterbukaan dan modernitas sekarang ini memang harus 

diakui adanya kebudayaan yang mulai luntur akibat paham hedonisme 

yang mengaplikasikan bahwa segala kenikmatan atau kesenangan 

adalah baik. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pendidikan negara 

Indonesia yaitu  mencerdaskan kehidupan bangsa (pembukaan UUD 

1945, alinea 4), bukan untuk menciptakan bangsa yang hedonism tetapi 

bangsa yang punya spiritual, peduli pada sesama dan tidak 

mengutamakan diri sendiri. Banyak remaja yang berpotensi menjadi 

generasi yang hedonis yaitu generasi yang memandang kesenangan 

hidup dan kenikmatan materi sebagai tujuan yang utama.  

Pengaruh budaya hedonisme sangat begitu nyata di kalangan 

masyarakat terutama pada remaja. Pada saat remaja sedang terhimpit 

arus globalisasi dan mengalami krisis identitas mengenai baik atau 

buruk, salah atau benar, remaja sekarang akan mengenal dunia mereka 

melalui lingkungan sekitarnya. Remaja juga sangat antusias terhadap 

adanya hal-hal baru. Gaya hidup hedonis ini dapat dikatakan sangat 

menarik bagi remaja, mengingat budaya hedonisme mempunyai daya 

pikat yang sangat luar biasa, sehingga dalam waktu singkat banyak 

bermunculan fenomena-fenomena baru akibat faham ini.  

Fenomena yang muncul tersebut adalah, kecenderungan untuk 

lebih memilih hidup enak, mewah, dan berkecukupan tanpa harus 
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bekerja keras. Remaja hedonistis berfikir bagaimana hidup mereka dari  

kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati maunya masuk 

surga. Sebagian lagi berfikir bahwa hidup ini satu kali, dan setelah hidup 

kemudian mati. Setelah mati tidak ada lagi hidup, sehingga hidup satu 

kali harus benar-benar dinikmati. Jadi, segala hal yang berbau 

kesenangan, kemewahan, kenikmatan, dan kepuasan, harus dapat 

terpenuhi.  

Budaya hedonisme disini justru memberi dampak yang negatif 

pada remaja, seperti membawa remaja untuk tampil instant yang dapat 

mengakibatkan kemalasan pada diri remaja, tidak berbelit –belit dalam 

hal mendapatkan suatu kebahagiaan, karena dalam hal ini yang 

diutamakan adalah bukan proses, melainkan hasil yang dicapai. 

Menempuh segala cara yang mudah untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal membuat remaja tidak menghargai arti kerja keras dan 

tanggung jawab. Pemikiran tersebut diatas menyebabkan masuknya 

budaya hedonisme didalam remaja. 

Hal ini tidak sesuai dengan kondisi pada umumnya bahwa hidup 

tidak hanya bersenang-senang saja tetapi hidup mengajarkan seseorang 

untuk bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Dengan 

contoh nyata, bahwa segala sesuatu untuk mencapai kenikmatan, 

kepuasan dan kesenangan pasti diperlukan perjuangan terlebih dahulu, 

pada kenyataannya sebagian remaja hanya ingin mencari kesenangan 

dan kenikmatan saja tanpa pengorbanan dan kerja keras. Remaja hanya 

berminat pada hal-hal yang membuat diri mereka memperoleh 

kesenangan dan kenikmatan, sedangkan hal-hal yang berhubungan 
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dengan pengorbanan dan kerja keras tidak dipedulikan. Disini gaya 

hidup hedonis merupakan wujud ekspresi perilaku eksperimental yang 

dimiliki oleh remaja untuk mencoba suatu hal yang baru. 

Perilaku eksperimental tersebut masih dipandang wajar apabila 

tidak memunculkan pola perilaku yang lebih dominan pada kesenangan 

hidup daripada kegiatan belajar. Hedonisme sebagai fenomena dari gaya 

hidup sudah tercermin dari perilaku remaja sehari-hari. Mayoritas 

remaja sekarang saling berlomba dan berusaha untuk bisa hidup mewah, 

berfoya-foya di kafe, mall, tempat clubbing atau plaza.  

Hal tersebut merupakan bagian dari agenda hidup yang kemudian 

melupakan tugas utamanya yaitu belajar. Belum lagi saat remaja 

melakukan gaya hidup yang menjadi panutannya dirasa sangat tidak 

perlu karena aktivitasnya hanya membuang-buang uang saja. Mengingat 

tarif dan dana yang harus dikeluarkan tidak murah dan tidak sedikit 

untuk dapat menikmatinya, sehingga dapat dibayangkan berapa besar 

uang saku yang dihambur-hamburkan para remaja hanya untuk 

bersenang-senang dan berfoya-foya seperti pergi ke clubbing, shopping 

di mall atau plaza, tongkrong di kafe. Pada kenyataannya remaja belum 

bekerja dan kebanyakan hanya meminta dan meminta pada orang 

tuanya. Disini jelas sekali kalau aktivitas gaya hidup tersebut sangat 

merugikan para orang tua dari segi finansial. 

Banyak alasan mengapa remaja melakukan gaya hidup hedonis, 

beberapa di antaranya yaitu ingin mencari kesenangan, melepaskan 

tekanan dirumah, ingin style-nya up to date, gengsi, bahkan ada yang 

mengaku bahwa gaya hidup hedonis ini sudah menjadi bagian dari 
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dirinya (http: //www.republika.co.id). Berikut adalah kutipan beberapa 

remaja tentang gaya hidup hedonis: 

"..gw suka banget nongkrong. Ya nongkrong di cafe ampe pagi 
sambil ngerokok. Enak aja gitu,,apalagi kayaknya keren banget 
kalo cewek ngerokok. Sebenarnya dulu gw nggak demen ginian, 
ya ngrokok, nongkrong-nongkrong di cafe tapi kata temen-temen 
gw bilang daripada gw stress dirumah, hobby cuma berantem ma 
ortu mending gw pergi ke tempat yang asik aja sambil nyante-
nyante and ngrokok..awalnya gw ngerokok ya liat bokap gw, liat 
artis-artis juga pada ngerokok gt.. Eh...malah keterusen…ternyata 
pergi-pergi ketempat-tempat nongkrong asyik banget tapi 
besoknya gw nggak bisa ngampuz,,ngantuk. Palingan gw titip 
absen ma temen-temen gw. Gw Amel"(wawancara personal, 18 
September 2011). 
“..ak emang suka shopping, beli baju, asesoris, parfum, tas, 
sepatu. Rasanya ngga enak banget kalo ngga shopping ma 
belanja-belanja say. Ya ak nyadar si kalo ak shopping mesti 
ujung-ujungnya keluar duit banyak apalagi km tau kalo ak suka 
banget ma barang-barang branded..gila aja say..kalo ak beli 
barang-barang murahan duh..tengsin donk ak say…kita kan 
cewek yang dimana-mana cewek stylenya musti ok, musti up to 
date, musti wangi, musti ngrawat diri kita kalo ga mana ada 
cowok yang mau ma kita?? Masak kita mau kalah ma artis 
sih..Ajeng” (wawancara personal, 24 November 2011). 
“..mm..Ya menurut gue,,gue paling suka hidup gue cuma buat 
seneng-seneng doank..dan kayaknya itu tujuan idup gue beb. Gue 
ga mau idup gue datar-datar aja apalagi susah. Ya..Gue suka 
semuanya..ya clubbing, shopping, ngerokok, party, ngopi-ngopi 
di cafe sampe..u know’lah beb…(freesex). Tiap clubbing gue 
minum terus mabok terus nge-sex, apalagi lu tau gue hyper. Ngga 
clubbing pun gue demen nge-sex. Kalo ngga berangkat clubbing 
palingan gue nongkrong di cafe Parahita sambil ngerokok. 
Rasanya ngga enak kalo gue ngga nglakuin itu semua…Tugas 
akhir gue masih malah belum gue sentuh lagi, pusing beb mikir 
tugas akhir. Gue vakum buat udah 8 bulanan, otak gue belum 
bisa mikir beb. Apalagi sekarang gue cuma nganggur aja 
dirumah, aktivitas ngampuz udah ngga ada. Jadi frekuensi gue 
buat clubbing ato nongkrong jadi lebih meningkat. 1 minggu bisa 
ampe 4x beb..soal duit sih adalah beb…Aniz” (wawancara 
personal, 3 Desember 2011). 
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Berdasarkan berbagai komentar di atas, kebiasaan remaja berada 

ditempat-tempat seperti kafe, mall, tempat clubbing atau plaza menjadi 

faktor gaya hidup yang memotivasi remaja untuk bergaya hidup 

hedonis. Adanya pengaruh dari luar seperti remaja yang mendapat 

tekanan di rumah, saat bertengkar dengan orangtuanya, dituntut untuk 

menyelesaikan semua tugas-tugas sekolah atau kampus, membuatnya 

stres dan mencari pelarian di luar rumah dengan pergi ketempat-tempat 

yang mendatangkan kesenangan atau dipercaya bisa untuk melepas 

stres, seperti merokok, minum-minuman, mabuk, ke cafe atau shopping 

di mall. Remaja pergi ketempat-tempat yang diyakini dapat 

menyelesaikan masalah-masalah tersebut, bisa sendiri atau dengan 

teman-temannya. 

Hal ini diperkuat oleh paham hedonisme yang akhir-akhir ini 

telah menemui bentuknya dengan maraknya komunitas-komunitas 

perkotaan yaitu seperti komunitas homoseksual, remaja dugem, dan 

komunitas party lainnya yang merusak moralitas masyarakat. Gaya 

hidup hedonis semakin marak dengan bertebarannya cafe-cafe dan klub 

malam yang menjadi tempat nongkrong remaja masa kini. Remaja yang 

memiliki kecenderungan gaya hidup hedonis biasanya akan berusaha 

agar sesuai dengan status sosial hedon. Melalui gaya hidup yang 

tercermin dengan simbol-simbol tertentu, seperti merek-merek yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tingkat status sosial yang tinggi. Peristiwa itu 

disebabkan remaja mengalami hambatan sosial yang mengarah pada 

ketidakpercayaan diri dan ditandai dengan cenderung merasa terasing, 
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merasa tidak disayangi, tidak dapat mengekspresikan diri, dan terlalu 

lemah untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki (Buss, 1995, h.258). 

Fenomena tersebut menjadi proses adaptasi yang dilalui oleh sebagian 

remaja dalam memenuhi kebutuhan sosialnya dan memiliki 

kecenderungan bergaya hidup hedonis (Susanto, 2001, h.5). 

Kecenderungan gaya hidup hedonis adalah kecenderungan 

munculnya frekuensi tingkah laku individu melalui interaksi sosial 

seseorang yang berkaitan dengan penggunaan waktunya. Keadaan yang 

dianggap penting serta pemikiran tentang dirinya yang bertujuan untuk 

mendapatkan kenikmatan atau kegembiraan dengan mengabaikan 

norma. Kecenderungan disini adalah untuk hidup mewah, berfoya -foya, 

bersuka ria, dan bergaya hidup secara berlebih-lebihan. Kecenderungan 

tersebut sering diistilahkan sebagai suatu budaya hedonisme, yang 

mempunyai arti suatu budaya yang mengutamakan aspek keseronokan 

diri, misalnya, freesex, minum-minuman keras, berjudi, berhura-hura, 

berhibur di klub-klub malam, dan sebagainya.  

Berbagai bentuk perwujudan dari budaya hedonisme tersebut 

begitu mempesonakan dan menggiurkan bagi banyak remaja, dan dapat 

dikatakan menjadi suatu kebutuhan bagi remaja yang merasa dirinya 

sebagai remaja modern. Dalam hal ini remaja menemukan adanya 

pergaulan masyarakat kota besar yang mengarah pada pemenuhan 

kebutuhan hidup. Keadaan tersebut terjadi karena remaja merupakan 

individu yang paling mudah terpengaruh oleh perubahan serta berada 

pada tahap pencarian jati diri dan memiliki keinginan untuk mencoba-

coba gaya hidup yang baru (Susanto, 2001, h.6). 
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Menurut Adler, gaya hidup ditentukan oleh inferioritas yang 

khusus, gaya hidup merupakan kompensasi dan kekurang sempurnaan 

tertentu dan didasari pada kekuatan seseorang untuk menanggulangi 

inferioritas dan meraih superioritas (dikutip Suryabrata, 1993, h.222). 

Apabila anak memiliki kelemahan fisik, maka gaya hidupnya akan 

berwujud melakukan hal-hal yang akan menghasilkan fisik yang kuat 

(Hall & Lindzey, 1993). Berdasarkan penelitian, pertumbuhan yang 

terjadi di Indonesia tergolong tinggi, terutama di kota-kota besar, 

misalnya berdirinya gedung-gedung mall dan tempat-tempat clubbing. 

Banyak kenyamanan yang ditawarkan dari berdirinya mall dan tempat 

clubbing di kota-kota besar, dari sekedar untuk minum kopi,  bersantai, 

atau hanya untuk mejeng (Halim, 2008, h.128).  

Menurut survey Nielsen (dikutip Halim, 2008, h.129), pada tahun 

2010 jumlah orang di Indonesia yang membelanjakan uangnya di mall 

cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun 2008, lebih dari 

31,4% dalam waktu dua tahun terakhir, sementara dalam periode yang 

sama jumlah toko tradisional telah menurun 8,1% pertahun 

(http://www.tempointeraktif.com/), sedangkan pada bulan Agustus tahun 

2010 menunjukkan 93% konsumen yaitu remaja menganggap yang 

pergi ke mall dan tempat clubbing untuk mencari hiburan atau rekreasi. 

Mall dan tempat clubbing telah menjadi budaya warga kota, khususnya 

anak muda untuk menghindari stereotip kampungan (Martha dkk, 2009, 

h.2). 

Fenomena tersebut sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan 

sosialnya yang menjadi kebanggaan tersendiri dalam memandang 
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pemenuhan kebutuhan hidup karena penampilan dan harga diri 

merupakan keadaan yang penting bagi remaja dan penampilan itu 

sendiri merupakan bagian dari gaya hidup hedonis (Halim dkk, 2008, 

h.129). Menurut Salam (2002, h.222) hedon berarti kesenangan 

(pleasure). Prinsip aliran tersebut menganggap bahwa sesuatu dianggap 

baik jika sesuai dengan kesenangan yang didapatkannya, sebaliknya 

sesuatu yang mendatangkan kesusahan, penderitaan atau tidak 

menyenangkan dinilai tidak baik. Individu yang menganut aliran 

hedonis menganggap atau menjadikan kesenangan sebagai tujuan 

hidupnya. 

Susanto (2001, h.121) menyatakan bahwa atribut aliran gaya 

hidup hedonis meliputi lebih senang mengisi waktu luang di mall, kafe, 

tempat clubbing dan restoran-restoran makanan siap saji (fast food), 

serta memiliki sejumlah barang-barang dengan merek prestisius. 

Kecenderungan gaya hidup hedonis sangat erat kaitannya dengan 

remaja. Remaja yang memiliki kecenderungan gaya hidup hedonis 

biasanya akan berusaha agar sesuai dengan status sosial hedon, melalui 

gaya hidup yang tercermin dengan simbol-simbol tertentu, seperti 

merek-merek yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan segala 

sesuatu yang berhubungan serta dapat menunjukkan tingkat status sosial 

yang tinggi. Fenomena tersebut menjadi proses adaptasi yang dilalui 

oleh sebagian remaja dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Peristiwa 

tersebut disebabkan remaja mengalami hambatan sosial yang mengarah 

pada ketidakpercayaan diri dan ditandai dengan cenderung merasa 
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terasing, merasa tidak disayangi, tidak dapat mengekspresikan diri, dan 

terlalu lemah untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki. 

Dalam teori Loudon dan Bitta, faktor yang mempengaruhi gaya 

hidup adalah budaya, kelas sosial, kelompok rujukan atau kelompok 

acuan, keluarga, kepribadian (Loudon dkk, 1998). Salah satu faktor 

yang sangat berperan dalam menentukkan kecenderungan gaya hidup 

hedonis seseorang adalah kepribadian (Loudon dkk, 1993, h.121). 

Kondisi tersebut berkaitan dengan sikap terhadap clubbing. 

Menurut Sarnoft, sikap adalah kesediaan untuk bereaksi secara 

positif atau negatif dan mengurangi ketegangan yang dihasilkan oleh 

motif terhadap objek tertentu (Sarlito, 2000, h.159). Sedangkan clubbing 

merupakan kegiatan yang dilakukan di klub malam yang menyajikan 

hiburan berupa musik yang dimainkan oleh para “disc jockey” (Dj) 

(Andrew, 2004, h.2). Jadi kesimpulan sikap terhadap clubbing sendiri 

adalah kesediaan untuk bereaksi secara positif atau negatif untuk 

mengurangi ketegangan yang dihasilkan oleh motif terhadap clubbing 

yang clubbing itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan di klub 

malam.  

Mendengar kata clubbing, yang terlintas di kepala adalah suatu 

kegiatan di tempat yang gelap dengan warna-warni cahaya lampu, asap 

rokok yang memenuhi ruangan, suara hingar bingar musik dan live band 

atau para disc jockey (Dj), dance floor yang penuh dengan pengunjung 

yang sedang dancing dengan berbagai gaya sesuai dengan musik yang 

dimainkan live band atau disk jockey (Dj), meja bar dengan berbagai 

minuman beralkohol bahkan narkoba. Oleh karena itu clubbing sering 
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dipersepsikan sebagai hal yang negatif, karena memang menghabiskan 

uang, minum-minuman beralkohol sampai mabuk atau pulang pagi 

adalah suatu hal yang tidak ada gunanya (Nukew, 2005, h.2). 

Clubbing menawarkan banyak kebebasan, tidak hanya urusan 

pakaian, gaya rambut, musik tapi kadang-kadang juga diikuti dengan 

freesex, penyalahgunaan narkoba bahkan sampai mabuk-mabukan 

(Solihin, 2004, h.43). Sering juga terlihat beberapa pasangan remaja 

clubbers berpelukan erat sambil berciuman dengan mengikuti irama 

musik yang diiringi oleh disc jockey (Dj). Clubbers adalah istilah bagi 

mereka yang gemar clubbing di diskotik (Ruz, 2005). Bahkan tidak 

jarang, begitu pesta clubbing telah usai, pasangan remaja tersebut 

memutuskan untuk check in di kamar hotel (Herry, 2005, h.1).  

Syahri, direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

menjelaskan berdasarkan penelitian di Semarang, terdapat 1300 

responden remaja yang melakukan aktivitas clubbing dan pernah 

melakukan hubungan seks (dalam Koran Suara Merdeka, 2009). Selain 

penelitian di atas memang keberadaan clubbing juga dinilai meresahkan 

para orang tua, selain dapat merusak perkembangan remaja, clubbing 

dinilai merugikan para orang tua dari segi finansial, mengingat tarif 

yang tidak murah untuk dapat menikmati dunia gemerlap tersebut, 

sehingga dapat dibayangkan berapa besar uang saku yang dihambur-

hamburkan para remaja hanya untuk clubbing (Khasali, 2004, h.2). Hal 

ini diperkuat dalam sebuah seminar tentang clubbing, Rhenald Kasali 

mengatakan bahwa clubbing merupakan aktivitas yang membuang-

buang uang (Dimitrin, 2008).  
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Berdasarkan data yang diperoleh, adanya dampak dari clubbing 

pada kesehatan akut, khususnya, pada kecelakaan di perkotaan. 

Gambaran dari penelitian ini memiliki dampak langsung dari alkohol 

dan penyalahgunaan zat pada klub dan prevalensi kecil cedera jaringan 

lunak di antara clubbers. Berdasarkan data yang diperoleh, korban 

kekerasan yang dicatat telah mengkonsumsi alkohol cukup banyak 

adalah 24%. Remaja yang diserang dengan botol kaca atau wadah 

adalah 84 (19%) dan “tukang pukul” (penjaga pintu) yang merasa 

bertanggung jawab adalah 49 (11%). Dari remaja yang mengalami 

cedera, 57 (28%) mengalami luka-luka karena pecahan kaca dan 24 

(12%) jatuh di lantai bawah. Lima puluh satu (25%) dari pasien secara 

klinis mabuk alkohol. Sebanyak 87 pasien (11%) disajikan murni 

keracunan akibat dari alkohol atau narkoba. Secara nyata, keracunan 

klinis dengan alkohol menyumbang 55% (48), sisanya dikaitkan dengan 

penggunaan narkoba (Luke, dkk, 2007). 

Disini clubbing tidak selamanya menghasilkan keadaan yang 

negatif bagi remaja, clubbing juga dapat dimanfaatkan oleh remaja 

sebagai sarana untuk bersosialisasi dalam pergaulannya agar tidak 

dianggap kuper dalam pergaulannya, dan clubbing tidak akan menjadi 

salah apabila didasari pengetahuan dan remaja harus sadar dengan apa 

yang dilakukan dan bisa mempertanggung-jawabkannya. 

Menurut Havighrust (dalam Hurlock, 1996, h.10), bahwa 

individu yang ingin mencapai kebahagiaan pada masa remaja harus 

berhasil melaksanakan tugas perkembangan remajanya. Di antaranya 

adalah mencapai hubungan yang baru dan hubungan yang lebih matang 
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dengan teman sebayanya. Tugas perkembangan ini lebih menitik 

beratkan pada perluasan interaksi sosial yang membawa konsekuensi 

bagi remaja yang mempunyai keterampilan dalam berinteraksi sosial 

dengan kelompok teman sebayanya. 

Di sini kelompok teman sebaya memberikan sebuah dunia, 

tempat remaja dapat melakukan sosialisasi dalam suasana di mana nilai-

nilai yang berlaku bukanlah nilai-nilai yang diletakkan oleh orang 

dewasa, melainkan oleh teman-teman seusianya (Hurlock, 1996). 

Pengaruh teman-teman sebaya terhadap sikap, pembicaraan, minat, 

penampilan, dan tingkah laku lebih besar daripada pengaruh keluarga. 

Hal ini disebabkan, karena remaja lebih banyak berada di luar rumah 

bersama teman-teman sebaya sebagai kelompoknya. 

Sebagian remaja yang lain mampu memenuhi kebutuhan 

sosialnya melalui proses membina hubungan yang baik dengan teman 

sebayanya dan berkomunikasi dengan baik serta penyesuaian diri yang 

memadai. Penyesuaian diri terhadap dirinya sendiri melalui kemampuan 

individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan 

yang baik antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Remaja 

menyadari sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, kelebihan dan 

kekurangannya dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi 

dirinya tersebut. Bentuk penyesuaian diri remaja antara lain mampu 

menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, 

melepaskan diri dari orangtua, merealisasikan suatu identitas diri, dan 

bergaul dengan teman sebaya (Monks dkk, 1999, h.275). 
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Remaja yang dapat menyesuaikan diri dengan baik akan 

mempelajari berbagai keterampilan sosial dan mengembangkan sikap 

sosial yang menyenangkan terhadap orang lain. Kenyataan tersebut 

sesuai dengan salah satu tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh 

remaja yaitu dapat membina hubungan dengan teman sebaya baik 

sejenis maupun lawan jenis (Hurlock, 1999, h.209). Keadaan tersebut 

berarti bahwa keinginan remaja agar dapat memenuhi kebutuhan 

sosialnya, dilakukan melalui proses membina hubungan yang baik dan 

kemampuan menyesuaikan diri, tanpa harus mengkonsumsi 

kecenderungan gaya hidup hedonis dan bergaul dengan teman sebaya 

yang salah. 

Menurut Sigelman dan Shaffer (dalam Yusuf, 2000) terdapat dua 

aspek kepribadian remaja yang berkembang secara menonjol dalam 

pengalamannya bergaul dengan teman sebaya. Pertama social cognition 

yaitu di mana kemampuan yang berpengaruh kuat terhadap minatnya 

untuk bergaul atau membentuk persahabatan. Kedua adalah conformity 

yaitu motif untuk menjadi sama, sesuai, seragam dengan nilai-nilai, 

kebiasaan, kegemaran atau hobi, atau budaya teman sebayanya. Konsep 

konformitas yang dikemukakan Evert (dalam Monks dkk, 1999, h.278) 

bahwa besarnya pengaruh lingkungan atau kelompok tersebut sampai 

pada pemberian norma tingkah laku oleh kelompok. Bagi remaja yang 

memiliki kecenderungan kuat untuk masuk kelompok, maka pengaruh 

pemberian norma oleh kelompok tersebut akan berdampak pada 

timbulnya konformitas yang kuat. Kondisi demikian akan membuat 
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remaja cenderung untuk lebih menyesuaikan diri dengan norma 

kelompok agar mendapatkan penerimaan dan menghindari penolakan. 

Tiap-tiap anggota kelompok pasti ingin diterima dan 

diperlakukan sebagai anggota kelompok yang sama oleh anggota 

kelompok yang lain. Tiap anggota juga akan berusaha dan berperilaku 

sesuai dengan norma-norma kelompok yang berlaku. Keinginan ini 

berkembang untuk mengikuti apa saja yang dilakukan oleh mayoritas 

anggota yang diterima sebagai sesuatu yang benar (Robbins, 1996). Di 

dalam kelompok, terbentuk suatu persatuan dan rasa solidaritas yang 

kuat yang diikat oleh nilai dan norma kelompok yang telah disepakati 

bersama (Fatimah, 2006). Remaja melakukan hal tersebut agar 

mendapat pengakuan dari teman sebayanya, karena bagi para remaja 

atau mahasiswa frekuensi tertinggi yang dapat mendatangkan 

kebahagiaan adalah memperoleh hubungan yang baik dengan orang lain, 

dan diterima dalam kelompok (Mappiare, 1998, h.180). Penyesuaian 

terhadap kelompok itulah yang disebut dengan konformitas (Hidayat, 

2004, h.8). Dalam hal ini norma diperlukan oleh individu atau 

kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk melindungi diri dari 

ancaman pelanggaran hak dari orang atau kelompok. Oleh karena itu 

individu dan kelompok dalam masyarakat diharapkan untuk menaati 

norma-norma yang berlaku. Remaja biasanya memiliki standar norma 

tertentu yang sesuai dengan konfomitas kelompok mereka (Kotia dalam 

Sarwono, 2005). 

Konformitas merupakan perilaku atau kehendak untuk 

menyetujui pendapat kelompoknya. Konformitas menjadi suatu tuntutan 
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yang tidak tertulis dari kelompok teman sebaya terhadap anggotanya 

serta memiliki pengaruh yang kuat sehingga dapat menyebabkan 

munculnya sikap-sikap tertentu yang mengarah pada perilaku tertentu 

pada remaja, misalnya remaja seringkali menampilkan diri dengan 

pakaian yang aneh-aneh dan gerak-gerik yang tertentu seolah-olah ingin 

menunjukkan pada dunia luar bahwa remaja tersebut adalah anggota 

dari perkumpulan tertentu (Davidoft, 1991, h.154). 

Konformitas mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan 

remaja, seperti pilihan terhadap aktivitas di kampus atau sosial yang 

akan diikuti, penampilan, bahasa yang digunakan dan nilai-nilai yang 

dianut. Konformitas pada remaja merupakan pertanda bagi remaja 

dalam menjadi mandiri secara emosional dari orangtua dan menjadi 

individu yang benar-benar mandiri dengan memilih lingkungan 

emosionalnya. Konformitas dapat menentukan peran dalam membantu 

diri remaja menjadi pribadi yang lebih matang. Kadang-kadang remaja 

percaya bahwa mereka harus melakukan konformitas terhadap 

kelompok teman sebaya supaya popular dan remaja memanifestasikan 

kepercayaan ini dengan kepatuhan terhadap norma kelompok. Menurut 

Burlingame (dalam Wulaningtyas, 2003, h.4) keikutsertaan remaja 

dalam aktivitas kelompok hanya sekedar memberikan dukungan, yang 

terkadang tidak sesuai dengan keinginannya adalah supaya diakui 

keberadaannya. 

Bahaya atau perilaku negatif yang timbul sebagai salah satu 

implikasi karena adanya konformitas kelompok yang negatif semakin 

terwujud apabila pengisian waktu luang yang dilakukan tidak 
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dimanfaatkan secara produktif. Misalnya saat remaja-remaja yang 

nongkrong dengan kelompoknya, hal itu membuatnya lebih mempunyai 

kebebasan untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Agar remaja 

tidak ditolak oleh lingkungan sosialnya maka secara otomatis remaja 

menyetujui pendapat atau aktivitas yang dilakukan kelompoknya 

meskipun itu tidak sesuai dengan dirinya. Menurut Rammers dan Radler 

(dalam Wulaningtyas, h.6, 2003) pada dasarnya remaja akan sulit untuk 

menolak terhadap hal yang tidak disukainya ketika teman sebaya 

merayunya untuk melakukan hal tersebut. 

Inti dari permasalahan di sini adalah tugas remaja yang paling 

utama adalah belajar bukan hanya mencari kesenangan hidup secara 

terus-menerus, tetapi pada kenyataannya mayoritas remaja sekarang 

saling berlomba dan berusaha untuk bisa hidup mewah juga selalu 

melakukan aktivitas yang tidak berguna, seperti berfoya-foya di kafe, 

tempat clubbing atau plaza, shopping di mall, merokok bahkan ada yang 

melakukan freesex. Belum lagi remaja melakukan pemborosan yang 

aktivitasnya hanya menghambur-hamburkan uang orangtua mereka, 

yang pada kenyataannya mereka belum bekerja dan kebanyakan hanya 

meminta dan meminta pada orang tua mereka tanpa mau bekerja keras. 

Hal ini dapat dikaitkan dengan teori yang diambil bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi gaya hidup itu sendiri bisa dari faktor 

internal dan eksternal. Faktor internalnya seperti sikap, pengalaman dan 

pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, persepsi, sedangkan faktor 

eksternalnya meliputi kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan 

kebudayaan (Nugraheni, 2003). 
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Berdasarkan uraian di atas menimbulkan pertanyaan pada diri 

peneliti, apakah ada hubungan antara sikap terhadap clubbing dan 

konformitas teman sebaya dengan gaya hidup hedonis? Melihat keadaan 

itulah maka penulis merasa tertarik untuk meneliti hubungan tersebut. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara sikap terhadap clubbing dan konformitas teman sebaya 

dengan gaya hidup hedonis. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang psikologi, 

khususnya psikologi sosial dan psikologi kepribadian terutama 

mengenai, gaya hidup hedonis ditinjau dari sikap terhadap clubbing 

dan konformitas teman sebaya. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk 

mengurangi atau menekan gaya hidup hedonis remaja dalam 

kaitannya dengan sikap terhadap clubbing dan konformitas pada 

teman sebaya. 
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