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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern sehingga banyak 

dipengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi. Pengaruh globalisasi dan modernisasi 

ini telah menyentuh hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya dalam 

bidang ekonomi saja, tetapi juga bidang sosial budaya. Pola pikir masyarakat dalam 

menjalani kehidupannya juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan 

tersebut. Hal ini mengakibatkan perubahan nilai serta gaya hidup di kalangan 

masyarakat dari anak-anak, remaja maupun orang dewasa.
1
 

Terlebih dengan anak muda atau remaja yang memiliki cara berbeda dalam 

berpakaian, memilih makanan dan minuman yang disantap serta cara berkomunikasi. 

Sebagian besar remaja dengan perubahan luar biasa yaitu kelompok yang sedang 

menjalani pendidikan seperti mahasiswa yang berada di berbagai perguruan tinggi.
2
 

Pada umumnya mahasiswa digolongkan dalam kelompok masa remaja akhir yang 

berada pada rentang usia 18 sampai 22 tahun dan menuju dewasa. Masa remaja 

adalah masa pembentukan identitas. Remaja merasakan pertentangan antar sikap, 

nilai, ideologi, dan gaya hidup, selain itu remaja juga tidak punya tempat berpijak 

______________ 
 

1
Retno Budi Wahyuni. Gaya Hidup Remaja Kelas Menengah Kota Pekalongan, Journal of 

Educational Social Studies Vol. 5, No. 2, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016), hal. 97. 

 
2
Ibid. Hal. 98. 



 

 

 

2 

 

yang bisa memberinya rasa aman kecuali hubungan mereka dengan teman- 

temannya.
3
 

 Mahasiswa seharusnya belajar dan menjadi insan yang menuntut ilmu di 

jenjang perguruan tinggi. Selain itu kegiatan membaca, menulis, meneliti, berdiskusi 

dan berorganisasi merupakan aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa. 

Mahasiswa juga sebagai kaum muda yang memberikan perubahan ke arah yang lebih 

baik bagi masyarakat sekitarnya dan dapat dikategorikan sebagai agent of change.
4
 

Mahasiswa adalah individu yang belajar di jenjang perguruan tinggi. Belajar, 

menuntut dan mencari ilmu idealnya merupakan aktivitas rutinitas seorang 

mahasiswa. Aktivitas membaca, meneliti, berdiskusi, menulis dan berorganisasi 

merupakan kegiatan yang lazim dilakukan mahasiswa. Mahasiswa belajar pada 

jenjang perguruan tinggi untuk mempersiapkan dirinya bagi suatu keahlian jenjang 

pendidikan tinggi meliputi pendidikan diploma, sarjana, magister atau spesialis.
5
  

Kepribadian individu berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. 

Kepribadian tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan semisal lingkungan tempat 

tinggal, lingkungan kampus, maupun lingkungan di dalam masyarakat. Kepribadian 

seseorang juga dapat disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat 

sehingga menimbulkan dampak globalisasi informasi, mode, serta menjamurnya 

______________ 
 

3
Sarwono, S. W. Psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 21. 

 
4
Dewi Nofita Sari. Perbedaan Gaya Hidup Mahasiswa Ditinjau Dari Status Ekonomi Dan 

Jenis Kelamin Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas 

Mulawarman, Jurnal: Psikoborneo Vol. 2, No. 2, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2014), hal. 

130. 

 
5
Ibid. Hal. 127. 
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berbagai macam perangkat media massa dan elektronik, seperti televisi, internet, dan 

alat-alat komunikasi yang mengakibatkan perubahan serta pola atau gaya hidup 

masyarakat.
6
 

Menurut Adler bahwa gaya hidup merupakan cara yang unik dari setiap orang 

dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan orang itu dalam 

kehidupan tertentu dimana seorang individu berada. Perilaku gaya hidup hedonisme 

yang tampak di kalangan mahasiswa saat ini, disamping adanya perubahan dari 

kehidupan masyarakat modern, diyakini pula adanya perubahan pada proses 

perkembangan individu. Hal ini ditandai dengan keinginan untuk mandiri dan 

mencari konsep diri.
7
 

Gaya hidup hedonisme berasal dari kata hedon berarti kesenangan (pleasure). 

Hedonisme muncul pada abad awal sejarah filsafat sekitaran tahun 433 SM. 

Hedonisme menurut fisuf Yunani bernama Epikuros (341-270 SM) yaitu tindakan 

manusia yang mencari kesenangan adalah kodrat alamiah, meskipun demikian 

hedonisme Epikuros sangatlah luas karana tidak hanya mencakup pada badani saja, 

melainkan kesenangan rohani juga seperti kebebasan jiwa dari keresahan. Prinsip 

aliran tersebut menganggap bahwa sesuatu dianggap baik jika sesuai dengan 

kesenangan yang didapatkannya, sebaliknya sesuatu yang mendatangkan kesusahan, 

______________ 
 

6
Dyah Ayu Noor Wulan dan Sri Muliati Abdullah, Prokrastinasi Akademik dalam 

Penyelesaian Skripsi, Jurnal: Sosio-Humaniora, Vol. 5, No. 1, (Mei 2014), hal. 58. 

 
7
Novita Trimartati. Studi Kasus Tentang Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa Bimbingan dan 

Konseling Universitas Ahmad Dahlan, Jurnal: Psikopedagogia, Vol. 3, No. 1, (Yogyakarta: Universitas 

Ahmad Dahlan, 2014), hal. 20. 
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penderitaan atau tidak menyenangkan dinilai tidak baik. Individu yang menganut 

aliran hedonis menganggap atau menjadikan kesenangan sebagai tujuan hidupnya.
8
 

Kelompok hedonisme cenderung akan membelanjakan uangnya, kelompok ini 

juga cenderung konsumtif dan berbeda dengan kelompok utilitarian yaitu kelompok 

yang berbelanja sesuai manfaat atau keperluannya saja. Kelompok hedonisme ini juga 

mempunyai ciri-ciri suka akan tantangan, sangat ekstrovet, optimis, suka bergaul, dan 

banyak membelanjakan uangnya agar memenuhi keinginannya untuk identitas diri 

dan aktualisasi diri.
9
  

Mayoritas pelaku hedonis adalah para generasi muda yang memiliki status 

sosial-ekonomi menengah ke atas. Ini terlihat dari kebutuhan-kebutuhan material 

(finansial) yang menopang aktivitas individu yang hedonis yang jelas membutuhkan 

dana ekstra. Mulai dari pemilihan pakaian yang bermerek, properti, dan kendaraan, 

dengan fasilitas dukungan finansial dari orangtua yang mencukupi namun kurang 

disertai dengan perhatian secara psikologis, mengakibatkan remaja mencari sumber 

kedekatan psikologis lain dari komunitas yang dimilikinya.
10

 

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunukasi UIN Ar-Raniry adalah remaja 

yang belajar di jenjang perguruan tinggi dan datang dari berbagai daerah, suku, etnis 

dan standar ekonomi yang berbeda-beda mulai dari kelas bawah, kelas menengah dan 

______________ 
 
8
Praja dan Damayantie, 2013.Potret Gaya Hidup Hedonisme di Kalangan Mahasiswa. Jurnal 

Sosiologi. Vol. 1.(3), hal. 148. 

 
9
Widjaja Bernard T. Life Style Marketing. (Jakarta: Gramedia Pustaka. 2009) Utama, hal. 47. 

 
10

Fatia Nur Azizah. Kontrol Diri Dan Gaya Hidup Hedonis Pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Jurnal: Empati, Vol. 4, No. 4, (Semarang: Universitas 

Diponegoro, 2015), hal. 159. 



 

 

 

5 

 

kelas atas. Banyak mahasiswa yang lanjut ke perguruan tinggi karena keinginan 

sendiri, dorongan orang tua dan bahkan dari kerabat dekat. Mahasiswa memiliki 

peranan yang sangat besar terhadap bangsa, karena mahasiswa merupakan sosok 

penerus bangsa dan generasi-generasi yang membuat bangsa ini akan memiliki 

perubahan kearah yang lebih baik.
11

 

Mahasiswa memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas diri guna 

menciptakan kecerdasan ilmu pengetahuan, emosional dan spiritual yang diperoleh 

melalui proses belajar baik melalui pendidikan formal maupun lingkungan sekitarnya. 

Untuk meningkatkan kualitas hidup yang baik, para remaja sebaiknya memilih sikap, 

perilaku serta cara berkomunikasi yang sewajarnya seperti yang dianjurkan dalam 

Islam agar tidak berlebihan, karena hal-hal yang berlebihan akan berdampak negatif 

dalam kehidupan. Pada saat remaja tidak dapat memenuhi keinginannya untuk 

memiliki sesuatu sesuai dengan keinginannya maka akan berdampak kepada 

kesehatan fisik maupun psikis individu karena kehidupannya cenderung mengikuti 

hawa nafsu demi kesenangan semata tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang 

akan terjadi akibat perbuatannya tersebut. Allah telah melarang hambanya untuk 

hidup secara berlebihan dan melampaui batas, karena hal tersebut tidak baik kepada 

individu sehingga dapat menimbulkan penyakit hati yaitu riya’ dengan memamerkan 

segala yang dimilikinya kepada orang lain. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-A’raf 

[7]: 31 yang berbunyi: 

______________ 
 

11
http://repositori.usu.ac.id/2014/07/12/Perilaku Hedonisme di Kalangan Mahasiswa. 

http://repositori.usu.ac.id/2014/07/12/Perilaku
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بَنِٓي َءادََم ُخذُواْ ِزينَتَُكۡن ِعندَ ُكّلِ َهۡسِجٖد َوُكلُواْ وَ  ََل يُِحبُّ  ۥَوََل تُۡسِرفُٓواْْۚ إِنَّهُ  ۡشَربُواْ ٱ۞يََٰ

  ١٣ ۡلُوۡسِرفِينَ ٱ
 
Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. 

(Q.S Al-A’raf [7]: 31)
12

 

 
Ayat ini telah ditafsirkan oleh banyak mufassir dengan berbagai macam 

pendapat. Seperti Imam asy-Syaukani mengatakan dalam tafsirnya, Fathul Qadir. 

Bahwa ayat ini mengandung perintah dari Allah SWT untuk makan dan minum serta 

melarang hamba-Nya untuk berlebihan (boros). Sikap berlebihan yaitu, melakukan 

suatu hal bukan karena unsur dari kebutuhan, seperti makan dilakukan ketika kenyang 

atau membelanjakan hartanya bukan untuk kebutuhan.
13

 

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwa mahasiswa Prodi 

BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang memiliki gaya hidup 

hedonisme cenderung menghabiskan tenaga, waktu bahkan material demi 

mendapatkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu seperti memilih tempat makan 

yang mewah dan mentraktir semua teman, membeli peralatan make up dengan jumlah 

yang begitu banyak, mengoleksi baju branded yang sebenarnya tidak terlalu 

diperlukan dalam menunjang keberhasilan dalam belajar bahkan ada yang 

______________ 
 

12
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Menteri Agama RI, 2015), 

hal. 207. 

 
13

Imam Asy-Syaukani. Tafsir Fathul Qadir Jilid 4, Terjemahan Amir Hamzah Fachruddin, 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal. 55. 
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mendatangi tempat karaoke dan café-café sampai larut malam sehingga gaya hidup 

seperti ini dapat mengganggu dan merusak kelancaran mahasiswa tersebut dalam 

menjalankan pendidikannya sampai selesai.
14

 

Dampak gaya hidup hedonisme bagi mahasiswa Prodi BKI Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi dapat merusak psikis mahasiswa ketika keinginannya tidak terpenuhi 

karena faktor ekonomi orangtua, hal tersebut dapat memicu perilaku negatif yang 

ditunjukkan oleh mahasiswa tersebut sebagai bentuk psikologis yang terganggu 

karena emosi, rasa tidak nyaman, gelisah atau minder dengan teman sebayanya. 

Perilaku yang ditimbulkan karena gangguan psikis seperti berkata kasar kepada orang 

tua, menghancurkan barang-barang sebagai bentuk pelampiasan emosi atau 

merampas milik orang lain dengan mencuri atau memaksa seseorang untuk 

memberikan barang yang ingin dimilikinya. 

Peran orangtua sangat penting terutama dalam menanamkan nilai-nilai 

keagamaan untuk menciptakan prinsip hidup sesuai ajaran Islam dengan selalu 

bertawakal kepada Allah dan senantiasa bersyukur dengan apa yang telah dimiliki 

tanpa harus berlebih-lebihan. Orangtua sebaiknya selalu memperhatikan kegiatan 

yang dilakukan oleh mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung, selain 

itu juga perlunya kontrol terhadap mahasiswa baik secara langsung maupun tidak 

langsung supaya tidak menyalahartikan kebebasan yang diberikan ketika berada pada 

jarak jauh. 

______________ 
 

14
Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Nisa selaku mahasiswa Prodi BKI di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021. 
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Pengaruh peranan orangtua mendidik dan membimbing anaknya sangatlah 

besar dalam kehidupan putra dan putri mereka, agar terhindar dari perilaku merusak 

diri karena terlalu berlebihan dalam mencari kesenangan hidup dengan berbagai cara 

tanpa memikirkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh baik untuk dirinya 

sendiri, orangtua maupun orang lain yang ikut terlibat dalam perilaku hedonis. Pada 

titik inilah orangtua yang mendukung dan mendorong komunikasi positif, rasional, 

dan interaktif sebelum menerapkan disiplin moral yang tegas dan konsisten kepada 

anak.  

Orangtua juga dianjurkan memberikan gambaran tentang kondisi kehidupan 

yang sedang dijalaninya dengan memberikan pengertian kepada anak tentang status 

ekonomi keluarganya, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat serta proses 

interaksi yang dijalani pada lingkungan sekitar. Hal ini dapat membantu anak 

memahami dirinya sendiri dan keadaan keluarganya sehingga anak tidak memilih 

gaya hidup yang melampaui batas yang dimiliki oleh dirinya maupun orangtua. 

Kemudian anak juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk menjalankan 

prinsip hidup Islami setelah mendapatkan bimbingan dan didikan dari orangtua 

maupun orang terdekatnya agar menaati segala ketentuan ajaran Islam sehingga dapat 

dijadikan sebagai motivasi hidup yang berkualitas di dunia dan akhirat. 

Gaya hidup hedonisme dapat membentuk mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Prodi BKI memiliki sikap mental yang rapuh, mudah putus asa, 

cenderung enggan bersusah payah, selalu ingin mengambil jalan pintas dan tidak suka 

bekerja keras. Orang yang terjebak dalam gaya hidup hedonisme akan mengambil sisi 



 

 

 

9 

 

kehidupan yang menyenangkan saja. Sementara hal yang dianggap menyengsarakan 

dihindari. Mahasiswa Prodi BKI yang menganut gaya hidup hedonisme lebih 

mementingkan untuk mengejar kesenangan. Banyak waktu, tenaga, dan pikiran yang 

mahasiswa gunakan untuk mengejar kesenangan yang diinginkan. Berdasarkan 

permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul: Bentuk-Bentuk Gaya Hidup Hedonisme pada Mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry (Studi Deskriptif Analisis Mahasiswa 

Prodi BKI). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk gaya hidup hedonisme yang dijalani oleh mahasiswa 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry? 

2. Apa saja faktor yang mendorong mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry memiliki gaya hidup hedonisme? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang terdapat 

dalam penelitian ini, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian yang bermaksud untuk 

mengetahui: 

1. Bentuk gaya hidup hedonisme yang dijalani oleh mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. 
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2. Faktor yang mendorong mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry memiliki gaya hidup hedonisme. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang terdapat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu 

manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang masalah gaya hidup hedonisme pada kalangan 

mahasiswa maupun remaja. 

b. Penelitian ini berguna untuk melihat kesesuaian antara kondisi yang 

terdapat di lapangan mengenai mahasiswa yang cenderung hidup dengan 

gaya hedonisme terhadap teori yang berkaitan dengan gaya hidup tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi orang manusia agar 

tidak terpengaruh pada gaya hidup hedonisme khususnya mahasiswa 

fakultas Dakwah dan Komunikasi dan mengerti bagaimana bentuk-bentuk 

gaya hidup hedonisme. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

informasi, wacana, pemikiran, khususnya bagi mahasiswa dalam 

menyikapi gaya hidup hedonisme. 



 

 

 

11 

 

b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada individu, orangtua maupun 

masyarakat agar dapat mengontrol dan memperhatikan dirinya, 

keluarganya maupun kelompok masyarakat supaya terhindar dari gaya 

hidup hedonisme secara berlebihan yang berdampak pada fisik maupun 

psikis pelakunya. 

 

E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian 

Penjelasan konsep diperlukan untuk menghindari kekeliruan dalam 

memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan definisi operasional sebagai 

berikut: 

1. Gaya Hidup Hedonisme 

Salam mengemukakan pendapat bahwa gaya hidup hedonis menganggap 

bahwa segala sesuatu akan dianggap baik jika hal tersebut telah sesuai dengan 

kesenangan yang akan diperoleh.
15

 

Pengertian gaya hidup hedonis lainnya juga diungkapkan oleh Wells dan 

Tigert bahwa gaya hidup hedonis adalah pola hidup seseorang sebagai proses 

penggunaan uang dan waktu yang dimiliki dalam aktivitas, minat dan pendapat 

(opini) yang bersangkutan.
16

 

______________ 
 
15

Ardilla Saputri. Religiusitas dengan Gaya Hidup Hedonisme: Sebuah Gambaran pada 

Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Jurnal: Psikologi, Vol. 12, No. 2, (Banda Aceh: Universitas 

Syiah Kuala, 2015), hal. 60. 

 
16

Riska Dwi sarlina, Hubungan Antara Konsep Diri dengan Kecenderungangaya Hidup 

Hedonis pada Remaja. Jurnal: Psikologi, hal. 52. 

 



 

 

 

12 

 

Gaya hidup hedonisme yang peneliti maksud adalah pandangan hidup yang 

dianggap oleh para remaja khususnya bagi kalangan mahasiswa dengan mencari 

kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan 

yang menyakitkan demi menciptakan kesenangan dan kenikmatan dalam hidupnya 

dengan berbagai sikap, gaya berbicara maupun pola tingkah laku yang ditunjukkan 

kepada orang lain. 

 

2. Mahasiswa  

Siswoyo berpendapat bahwa mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu 

yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta 

atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai 

memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan 

kerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat 

merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang 

merupakan prinsip yang saling melengkapi.
17

 

Mahasiswa yang peneliti maksud adalah mahasiswa yang melakukan 

perkuliahan pada Universitas Islam Ar-Raniry Kota Banda Aceh yang memilih 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan berbagai jurusan. 

 

 

______________ 
 
17

Lisa Dwi Lastary & Anizar Rahayu. Hubungan Dukungan Sosial dan Self Efficacy dengan 

Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Perantau Yang Berkuliah Di Jakarta. Jurnal: Ikraith-Humaniora, 

Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2018), hal. 17. 
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F. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan 

Penelitian sebelumnya yang relevan dapat dijadikan acuan untuk melakukan 

penelitian sehingga dapat melengkapi referensi dalam pengembangan penelitian ini. 

Maka peneliti mencari dan mempelajari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian ini, serta menjadi bahan 

pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu 

yang terkait adalah sebagai berikut:  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Veby Nur Deryani, Mahasiswa 

Program Studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan universitas Negeri Yogyakarta 

pada tahun 2013 yang berjudul “Pengaruh Gaya Hidup Hedonisme Terhadap Perilaku 

Pembelian Impulsif pada Mahasiswa Jurusan PPB 2013 FIP UNY” Penelitian ini 

membahas tentang pengaruh gaya hidup hedonisme terhadap perilaku pembelian 

impulsif pada mahasiswa Jurusan PPB 2013 FIP UNY. 

Kedua, Skripsi yang diteliti oleh Ulfa Diana dan Yusrah Yahya mahasiswa 

dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar pada tahun 2014 yang berjudul 

“Pengaruh Gaya Hidup Hedonis Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Kartika XX-I 

Makassar” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Gaya Hidup Hedonis 

Terhadap Prestasi Belajar siswa SMA Kartika XX-I Makassar. 

Berdasarkan hasil  kajian terdahulu, dapat diketahui bahwa masalah-masalah 

yang terkait dengan gaya hidup hedonisme telah banyak dilakukan menurut sudut 

pandang masing-masing. Namum demikian, penelitian yang terkait dengan bentuk-
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bentuk gaya hidup hedonisme mahasiswa fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Ar-

Raniry belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa masalah 

ini perlu dan pantas dikaji lebih mendalam serta dibahas dalam penelitian sebagai 

sebuah karya ilmiah dengan fokus penelitian pada bentuk gaya hidup hedonisme yang 

terdapat pada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta faktor yang 

mendorong mahasiswa tersebut menjalani gaya hidup hedonisme. 
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL  

MAHASISWA DAN GAYA HIDUP HEDONISME 

 

A. Konseptual Mahasiswa 

1. Definisi Mahasiswa 

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu 

ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu 

bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, 

institut dan universitas.
1
 

Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang 

usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada 19 masa remaja 

akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas 

perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup.
2
 

Menurut Siswoyo mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang 

sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta 

atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai 

memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan 

kerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan 

______________ 
 

1
Damar A. Hartaji. Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah Dengan 

Jurusan Pilihan Orangtua, (Jawa Barat: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, 2012), 

hal. 5. 

 
2
Syamsu Yusuf. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: Rosdakarya, 

2012), hal. 27. 
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tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, 

yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.
3
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi 

mahasiswa adalah seorang peserta didik berusia 18 sampai 25 tahun yang 

terdaftar dan menjalani pendidikannnya di perguruan tinggi baik dari 

akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut maupun universitas. 

 

2. Peran Mahasiswa Sebagai Agent of Change  

Peran mahasiswa sebagai kaum intelektual sudah seharusnya 

mahasiswa mampu memainkan 4 (empat) peran pokok yaitu : agent of change, 

social control, iron stock dan moral force di masyarakat dengan tetap 

berpegang teguh pada kearifan lokal. Keempat peran tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Agen Perubahan (Agent of Change) 

Perubahan yang dimaksud tentu perubahan kearah yang positif dan 

tidak menghilangkan jati diri kita sebagai mahasiswa dan Bangsa Indonesia. 

Namun untuk mengubah sebuah system, hal utama yang harus dirubah terlebih 

dahulu adalah diri sendiri. Mahasiswa tidak hanya menjadi penggagas 

perubahan, melainkan menjadi objek atau pelaku dari perubahan tersebut. 

 

 

______________ 
 
3
Siswoyo. Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hal. 121. 
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b. Sosial Kontrol (Social Control) 

Mahasiswa menjadi panutan dalam masyarakat, berlandaskan dengan 

pengetahuannya, dengan tingkat pendidikannya, norma-norma yang berlaku 

disekitarnya, dan pola berfikirnya. Sikap kritis dan pro aktif untuk dimiliki oleh 

mahasiswa, jadi mahasiswa bukan hanya sebagai pengamat dan penilai atas 

suatu aktifitas yang kemudian disampaikan dengan pedas melalui orasi (demo) 

tapi partisipasi aktif dengan masyarakat dan sampaikan temuan dan ide- ide 

perbaikan dengan logis dan santun. Peran mahasiswa sebagai social control 

terjadi ketika ada hal yang tidak beres atau ganjil dalam masyrakat. Mahasiswa 

sudah selayaknya memberontak terhadap kebusukan-kebusukan dalam politik, 

birokrasi maupun kehidupan masyarakat yang selama ini dianggap lazim. 

c. Generasi Penerus Yang Tangguh (Iron Stock) 

Mahasiswa dapat menjadi Iron Stock, yaitu mahasiswa diharapkan 

menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak 

mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. 

Intinya mahasiswa itu merupakan aset, cadangan, harapan bangsa untuk masa 

depan. Tak dapat dipungkiri bahwa seluruh organisasi yang ada akan bersifat 

mengalir, yaitu ditandai dengan pergantian kekuasaan dari golongan tua ke 

golongan muda, oleh karena itu kaderisasi harus dilakukan terusmenerus. 

Dunia kampus dan kemahasiswaannya merupakan momentum kaderisasi yang 

sangat sayang bila tidak dimanfaatkan bagi mereka yang memiliki kesempatan. 
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d. Suri Tauladan (Moral Force) 

Mahasiswa dituntut untuk memiliki akhlak yang baik, karena 

mahasiswa berperan sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat. Segala 

tingkah laku mahasiswa akan diamati dan dinilai oleh masyarakat. Untuk itu 

mahasiswa harus pandai menempatkan diri dan hidup berdampingan di 

tengahtengah masyarakat.
4
 

Seorang agen perubahan dalam melaksanakan tugasnya memiliki 

peran-peran tertentu. Berikut ada 6 peranan agen perubahan dalam proses 

mengenalkan sebuah inovasi kepada klien yakni sebagai berikut:  

a. Mengembangkan Kebutuhan Perubahan Pada Klien 

 Seorang agen perubahan membantu klien menjadi sadar akan 

kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap sikap dan tingkah laku 

mereka. Setelah itu agen perubahan mengusulkan alternatif-alternatif baru 

untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, menjelaskan betapa pentingnya 

masalah tersebut diatasi dan diselesaikan serta meyakinkan klien bahwa 

mereka mampu menghadapi masalah tersebut. 

b. Menciptakan Hubungan Pertukaran Informasi  

Kebutuhan untuk melakukan perubahan juga diciptakan dengan saling 

memberikan informasi, seorang agen perubahan harus mengembangkan 

hubungan dengan para kliennya. Agen perubahan dapat meningkatkan 

______________ 
 

4
Habib Cahyono. Peran Mahasiswa Di Masyarakat, Jurnal: Jurnal Pengabdian 

Masyarakat Setiabudhi, (Banten: STKIP Setia Budhi Rangkasbitung, 2019), hal. 35. 
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hubungan dengan para kliennya dengan cara memiliki sikap yang terpercaya, 

kompeten, serta berempati terhadap kebutuhan dan permasalahan terhadap 

kliennya.  

c. Menganalisis Masalah Klien  

Agen perubahan bertanggung jawab untuk menganalisis permasalahan 

para klien untuk menentukan mengapa alternative yang ada sebelumnya tidak 

cocok dengan kebutuhan mereka. Disini tugas agen perubahan adalah mencoba 

untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi kliennya dan mencoba 

menemukan inovasi yang paling tepat. 

d. Menumbuhkan Niat Berubah Pada Klien  

Agen perubahan menyelidiki bermacam-macam kesempatan dari 

tindakan yang dapat mengantarkan klien mencapai tujuan mereka, agen 

perubahan mencari cara agar mereka tertarik dengan inovasi yang diciptakan 

agen perubahan tersebut.  

e. Menerjemahkan Niat Klien Ke Dalam Tindakan  

Agen perubahan mencoba untuk mempengaruhi sikap klien dalam 

menyesuaikan saran atau rekomendasi berdasarkan kebutuhan dari para 

kliennya. Agen perubahan melakukan secara akif dalam menstabilkan perilaku 

atau tingkah laku baru dikalangan klien tersebut.  

f. Mencapai Hubungan Yang Berulang-Ulang  

Tujuan akhir dari agen perubahan adalah untuk mengembangkan sikap 

dan memperbaharui diri (self renewing) dalam bagian dari klien. Ketika 
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perubahan telah terjadi dan stabil pada klien, maka seorang agen perubahan 

harus dapat mengembangkan kemampuan klien untuk menjadi seorang agent 

of change bagi dirinya sendiri.
5
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan peran mahasiswa 

sebagai individu yang memberi perubahan yaitu berperan sebagai agen 

perubahan (agen of change), sosial kontrol (social control), generasi penerus 

yang tangguh (iron stock) dan suri tauladan (moral force). 

 

3. Tugas Pokok Mahasiswa Sebagai Agent of Change 

Tugas yang dilakukan oleh agen perubahan atau yang biasa kita sebut 

dengan Agent of Change adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan keinginan perubahan didalam masyarakat. 

b. Menciptakan keinginan perubahan dikalangan klien lainnya.  

c. Menjalin dan membina hubungan dalam rangka melakukan 

perubahan.  

d. Mendiagnosa permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

e.  Melaksanakan perubahan atau menerjemahkan keinginan 

perubahan menjadi suatu tindakan yang nyata. 

f. Menjaga kestabilan perubahan yang bersifat positif.
6
 

 

______________ 
 

5
Rahma Juwita. Konsep Dan Peranan Agen Perubahan, Artikel : Online, (Padang: 

Universitas Negeri Padang, 2019), hal. 2. 

 
6
Ibid. Hal. 2. 
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Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa seorang murid memiliki etika 

dan tugas pokok dalam mencari ilmu. Ada tujuh bagian tugas yang wajib 

ditaati oleh murid agar ilmu yang didapatkan senantiasa berkah dan memberi 

manfaat kepada orang lain yaitu: 

a. Mendahulukan kesucian jiwa daripada kejelekan akhlak. Sebaiknya 

bagi peserta didik untuk menjauhi akhlak tercela. 

b. Mengurangi hubungan keluarga dan menjauhi kampung 

halamannya sehingga hatinya hanya terikat pada ilmu. 

c. Tidak bersikap sombong terhadap ilmu dan menjauhi tindakan tidak 

terpuji kepada guru, bahkan ia harus menyerahkan urusannya 

kepadanya. 

d. Menjaga diri dari mendengarkan perselisihan diantara manusia. 

Hati-hatilah dari bermusuhan, karena hal itu dapat menodai dirimu 

dan hanya menyianyiakan waktumu. hendaklah engkau menahan 

diri atau sabar terlebih menghadapi orang-orang bodoh. 

e. Mengambil ilmu terpuji selain mendalaminya hingga ia dapat 

mengetahui hakikatnya. 

f. Mencurahkan perhatian terhadap ilmu yang terpenting, yaitu ilmu 

akhirat. 
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g. Hendaklah tujuan murid itu ialah untuk mnghiasi batinnya dengan 

sesuatu yang akan mengantarkannya kepada Allah.
7
 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas bahwa tugas 

pokok mahasiswa sebagai agent of change adalah menciptakan perubahan 

dikalangan masyarakat melalui ilmu yang dimiliki, mensucikan jiwa dan 

memelihara diri dari akhlak yang tercela, fokus terhadap pembelajaran yang 

diberikan oleh guru, memecahkan segala permasalahan dalam kehidupan 

dengan cara yang baik serta menjaga kestabilan perubahan yang bersifat 

positif. 

 

4. Prinsip Mahasiswa Sebagai Agent of Change 

Pemantapan prinsip hidup bagi seorang individu yang memiliki 

tanggung jawab dengan membawa perubahan pada segala aspek kehidupan 

sehingga dapat memberikan manfaat kepada dirinya sendiri maupun orang lain 

dan lingkungan sekitar. Maka individu perlu mengetahui asal dan proses 

penciptaan manusia yang terdapat dalam firman Allah agar mereka tidak 

berlebih-lebihan hidup dimuka bumi serta menyombongkan diri dengan 

menyadari asal penciptaannya. Hakikat penciptaan manusia terdapat dalam Al-

Qur’an surat Al-Mu’minun: 12-14 yang berbunyi: 

______________ 
 

7
Nurul Lailiyah. Etika Mencari Ilmu Kajian Kitab Washoyaa Al Abaa’ Lil Abnaa’ 

Karya Muhammad Syakir Perspektif Pendidikan Islam, Jurnal: Ilmuna, Vol. 1, No. 2, 

(Jombang: 2019), hal. 104. 
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لَقَذۡ  ًَۡۡ نَا نَۡٱَخلَق  نَسَٰ ِ ۡۡۡل  ِۡطيٖن ن ّۡمِ لَٖت ُۡسلََٰ ٢١ِۡمن ۡۡ ِكيٖن ۡمَّ ۡقََزاٖر ۡفِي فَٗت ۡنُط  وُ نََٰ َۡجعَل  نَاۡۡثُم٢١َّۡۡثُمَّ َخلَق 

فَتَۡٱ ۡۡلنُّط  نَا ۡفََخلَق  عَلَقَتَۡٱَعلَقَٗت ۡۡل  نَا ۡفََخلَق  غَٗت غَتَۡٱُمض  ُمض  ۡۡل  نَا  ٌ ٗماۡفََكَس مَۡٱِعَظَٰ ِعَظَٰ قًاۡۡل  َۡخل  وُ نََٰ ۡأَنَشأ  ٗماۡثُمَّ لَح 

ۡفَتَبَاَرَكۡ ُۡٱَءاَخَزَۚ َسُنّۡۡللَّ ِلِقينَۡٱأَح  َخَٰ ٢١ۡۡۡل 
Artinya:  12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu 

sari pati (berasal) dari tanah. 

13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) 

dalam tempat yang kokoh (Rahim). 

14. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu 

segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal 

daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu 

Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk 

yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang 

Paling Baik. (Q.S. Al-Mu’minun: 12-14) 

 
Al-Maraghi berpendapat bahwa di dalam mudghah mengandung 

beberapa unsur, diantaranya terdapat bahan-bahan yang membentuk tulang dan 

daging. Bahan makanan yang dicerna oleh manusia juga mengandung kedua 

unsur tersebut dan merupakan sumber terbentuknya darah. Setelah melalui 

beberapa tahapan di atas, Allah kemudian menjadikan makhluk yang berbentuk 

lain, yakni bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga non fisik sebagaimana telah 

dijelaskan surat Al-Mu’minum. Sehingga dikatakan bahwa manusia adalah 

makhluk yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi jasmani dan rohani.
8
 

Uraian tentang proses kejadian manusia, dapat ditemukan nilai-nilai 

pendidikan yang perlu dikembangkan dalam proses Pendidikan yang dapat 

dipegang sebagai prinsip hidup seorang muslim yaitu: 

______________ 
 

8
Mahirah B. Prinsip Dasar Islam Tentang Manusia, Jurnal: Online, Vol. VII, No. 2, 

(Makassar: UIN Alauddin, 2018), hal. 427. 
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a. Salah satu cara yang dipergunakan oleh Al-Qur’an dalam 

mengantarkan manusia untuk menghayati petunjuk-petunjuk Allah 

adalah dengan cara memperkenalkan jati diri manusia itu sendiri, 

bagaimana asal kejadiannya dan darimana datannya. Hal ini sangat 

perlu diingatkan oleh manusia melalui proses pendidikan, sebab 

gelombang hidup dan kehidupan seringkali menyebabkan manusia 

lupa diri. 

b. Ayat tentang proses kejadian manusia tersebut secara implisit 

mengungkapkan pula kehebatan, kebesaran dan keagungan Allah 

SWT. Dalam menciptakan manusia, sebagaimana ditujukan pula 

oleh Allah pada ayat-ayat lain tentang kebesaran dan kehebatan-

Nya dalam menciptakan alam semesta ini. Filsafat Pendidikan 

dalam Islam antara lain diarahkan kepada peningkatan iman, 

pengembangan wawasan atau pemahaman serta penghayatan secara 

mendalam terhadap tanda-tanda keagungan dan kebesaran-Nya 

sebagai Sang Maha Pencipta. 

c. Manusia memiliki beberapa potensi, fitrah dan hikmah yang hebat 

dan unik, baik lahir maupun batin, bahkan pada setiap anggota 

tubuhnya yang dapat dikembangkan menuju kemajuan peradaban 

manusia. Pendidikan dalam Islam antara lain diarahkan pada 

perkembangan rohani dan jasmani manusia secara harmonis, serta 

pengembangan manusia secara terpadu. 
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d. Proses kejadian manusia yang tertuang dalam al-Qur’an tersebut 

ternyata semakin diperkuat oleh penemuan-penemuan ilmiah, 

sehingga lebih memperkuat keyakinan manusia dan kebenaran al-

Qur’an sebagai wahyu dari Allah SWT, bukan bikinan atau ciptaan 

Muhammad SAW. Maka Pendidikan Islamlah yang mengarahkan 

kepada pengembangan semangat ilmiah untuk mencari dan 

menemukan kebenaran ayat-ayat-Nya.
9
 

Penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip hidup 

seorang individu atau mahasiswa sebagai agent of change yaitu menghayati 

petunjuk Allah agar menyadari jati diri sebagai seorang muslim, meningkatkan 

iman, pengembangan wawasan dan penghayatan terhadap kebesaran Allah 

dalam penciptaan manusia sehingga dengan kehadiran dirinya dapat 

memberikan manfaat kepada orang lain serta memelihara keharmonisan 

jasmani dan rohani individu dengan aktivitas dan kegiatan yang diridhai Allah. 

 

5. Bentuk Motivasi Mahasiswa Sebagai Agent of Change 

Mahasiswa yang memiliki ciri sebagai individu yang membawa 

perubahan bagi diri sendiri maupun orang lain akan memiliki motivasi untuk 

menjalankan tugasnya sebagai peserta didik dalam perguruan tinggi. Motivasi 

tersebut akan mendorong individu ke arah positif. Menurut Ambro Enre 

______________ 
 
9
Ibid. Hal. 428. 
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Abdullah seseorang yang memiliki motivasi dalam diri maka akan tampak 

pada diri individu beberapa hal berikut: 

a. Melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. 

b. Melakukan sesuatu dengan sukses. 

c. Mengerjakan sesuatu dan menyelesaikan tugas-tugas yang 

memerlukan usaha dan keterampilan. 

d. Ingin menjadi penguasa yang terkenal atau terpandang dalam suatu 

bidang tertentu. 

e. Mengerjakan sesuatu yang sangat berarti atau penting. 

f. Melakukan suatu pekerjaan yang sukar dengan baik. 

g. Menyelesaikan teka-teki dan sesuatu hal yang sulit. 

h. Berusaha melakukan sesuatu yang lebih baik daripada orang lain.
10

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas bahwa seorang 

individu yang memiliki motivasi dalam dirinya akan melakukan suatu hal 

dengan baik, menggunakan peluang hidup untuk mencapai kesuksesan, gemar 

melakukan suatu hal yang sulit dan mencari jalan keluar terhadap hal-hal yang 

dianggap sulit serta mengerjakan suatu hal yang penting dan dapat memberi 

manfaat untuk dirinya maupun orang lain. 

 

______________ 
 

10
Marina Dwi Mayangsari. Motivasi Berprestasi Mahasiswa Ditinjau Dari 

Penerimaan Orangtua, Jurnal: Ecopsy, Vol. 1, No. 1, (Banjarbaru: Universitas Lambung 

Mangkurat, 2013), Hal. 22. 
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B. Konseptual Gaya Hidup Hedonisme  

1. Definisi Gaya Hidup Hedonisme 

Amstrong mengatakan bahwa gaya hidup hedonis adalah suatu pola 

hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup, seperti lebih banyak 

menghabiskan waktu diluar rumah, lebih banyak bermain, senang pada 

keramaian kota, senang membeli barang mahal yang disenanginya, serta selalu 

ingin menjadi pusat perhatian. Gaya hidup antara individu satu dengan yang 

lainnya akan berbeda. Gaya hidup menunjukkan bagaimana seseorang 

mengatur kehidupan pribadinya, kehidupan masyarakat, perilaku di depan 

umum, dan upaya membedakan statusnya dari orang lain melalui lambang-

lambang sosial.
11

 

Menurut Solomon gaya hidup hedonis adalah perilaku atau kebiasaan 

seorang individu untuk menghabiskan waktunya hanya untuk bersenang-

senang bersama teman sepermainan dan ingin menjadi pusat perhatian di 

lingkungannya.
12

  

Gaya hidup hedonis yaitu gaya hidup yang cenderung mencari atau 

menjadikan kesenangan atau kenikmatan menjadi tujuan dalam hidupnya dan 

menghindari hal-hal yang menyakitkan. Menghabiskan banyak waktu di luar 

______________ 
 
11

Novita Trimartati. Studi Kasus Tentang Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa 

Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan, Jurnal: Psikopedagogia, Vol. 3, No. 1, 

(Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2014), hal. 21. 

 
12

Masnida Khairat, dkk. Hubungan Gaya Hidup Hedonis Dengan Perilaku Konsumtif 

Pada Mahasiswi, Jurnal: Psikologi Islam (Al-Qalb), Jilid 10, No. 2, (Padang: UIN Imam 

Bonjol, 2018), hal. 134. 
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rumah, menganggap bahwa sumber kebahagiaan adalah mencari kesenangan 

dan kenikmatan.
13

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi gaya hidup hedonisme 

adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup 

dengan menghabiskan banyak waktu di luar rumah, senang berada di tempat 

yang ramai serta suka membeli barang mahal sehingga membawa individu ke 

hal yang negatif jika tidak dapat mengontrol diri dari gaya hidup tersebut. 

 

2. Aspek-Aspek Gaya Hidup Hedonisme 

Gaya hidup berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi. 

Semakin bertambahnya zaman semakin canggih teknologi, maka semakin 

berkembang pula penerapan gaya hidup oleh manusia dalam kehidupan sehari-

hari. Aspek-Aspek gaya hidup hedonisme menurut Reynold antara lain: 

a. Kegiatan (Activities) 

Tindakan nyata seperti banyak menghabiskan waktu diluar rumah, lebih 

banyak membeli barang-barang yang kurang diperlukan, pergi ke pusat 

perbelanjaan dan kafe. Walaupun tindakan ini dapat dipahami, tetapi kegiatan 

ini tidak dapat diukur secara langsung. 

 

 

 

______________ 
 
13

Ibid. Hal. 133. 
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b. Minat (Interest) 

Minat akan muncul ketika seseorang menginginkan suatau hal seperti 

pada fashion, makanan, benda-benda mewah, tempat kumpul sehingga jadi 

pusat perhatian. 

c. Opini (Opinion) 

Opini secara lisan atau tertulis diberiakan sebagai respon terhadap 

situasi stimulis dimana semacam “pertanyaan” diajukan. Opini digunakan 

untuk mendeskripsikan pemikiran, harapan, dan evaluasi dalam perilaku 

seseorang termasuk ke dalam gaya hidupnya.
14

 

Lina dan Rasyid berpendapat bahwa aspek perilaku konsumtif sehingga 

menimbulkan gaya hidup hedonis adalah sebagai berikut: 

a. Aspek pembelian impulsif, yaitu aspek pembelian yang didasarkan 

pada dorongan dalam diri individu yang muncul tiba-tiba. 

b. Aspek pembelian tidak rasional, yaitu aspek pembelian yang 

dilakukan bukan karena kebutuhan, tetapi karena gengsi agar dapat 

dikesankan sebagai orang yang modern atau mengikuti mode. 

c. Aspek pembelian yang berlebihan, yaitu aspek pembelian suatu 

produk secara berlebihan yang dilakukan oleh konsumen.
15

 

______________ 
 

14
Novita Trimartati. Studi Kasus Tentang Gaya Hidup Hedonisme…, hal. 22. 

 
15

Masnida Khairat, dkk. Hubungan Gaya Hidup Hedonis…, hal. 134. 
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Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas bahwa aspek-

aspek gaya hidup hedonisme terdiri dari aspek kegiatan (activities), minat 

(interest), opini (opinion), aspek pembelian impulsif, aspek pembelian tidak 

rasional dan aspek pembelian yang berlebihan.  

 

3. Bentuk-Bentuk Gaya Hidup Hedonisme 

Ada beberapa bentuk gaya hidup hedonisme yang terdapat dalam 

kehidupan individu yaitu antara lain sebagai berikut: 

a. Hedonisme Psikologis  

Hedonisme psikologis yaitu menganggap manusia sebagai yang 

menginginkan kesenangan. Secara naluri, manusia memang memiliki sifat 

menghindari rasa sakit dan derita. 

b. Hedonisme Evaluatif  

Konsep hedonisme evaluative yaitu hanya kesenangan yang berharga 

dan rasa sakit atau ketidak senangan dianggap sesuatu yang tidak pantas untuk 

diterima.
16

 

Bentuk dari gaya hidup hedonisme dapat ditimbulkan melalui fisik 

maupun psikologis para penggemarnya, berikut bentuk gaya hidup hedonisme 

pada kalangan generasi muda yaitu: 

______________ 
 
16

Maryam Ismail. Hedonisme dan Pola Hidup Islam, Jurnal: Islamic Resources, Vol. 

16, No. 2, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2019), hal. 198. 
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a. Hedonisme perilaku, yaitu terjadi karena adanya perubahan perilaku 

pada masyarakat yang hanya menghendaki kesenangan. 

b. Hedonisme kognitif, yaitu timbulnya cara berfikir yang berlebihan 

untuk membeli sesuatu sehingga dapat menimbulkan pikiran 

irasional ketika dirinya tidak mampu memenuhi kenginan tersebut. 

c. Hedonisme non selektif, yaitu sikap dan perilaku yang ditunjukkan 

oleh remaja yang sifatnya konsumtif terhadap sesuatu tanpa 

mempertimbangkan secara selektif manfaat dan kemudharatan yang 

ditimbulkan ketika terus menerus mengikuti keinginannya untuk 

memiliki sesuatu.
17

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

bentuk-bentuk gaya hidup hedonisme terdiri dari hedonisme evaluative, 

hedonisme psikologis, hedonisme perilaku, hedonisme kognitif dan hedonisme 

non selektif. 

    

4. Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Hidup Hedonisme 

Kotler menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya 

hidup seseorang ada dua faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

individu (internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal). Faktor internal 

diantaranya sebagai berikut: 

______________ 
 

17
Ritma Resita. Perilaku Hedonisme Remaja Di Mall Panakukkang Makassar, Skripsi 

Dipublikasikan secara Online, (Makassar: UIN Alauddin, 2016), hal. 10. 
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a. Sikap 

Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan 

untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek diorganisasi melalui 

pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. 

b. Pengalaman dan Pengamatan 

Pengalaman dapat mempengaruhi pengamtan sosial dalam tingkah 

laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakaannya di masa lalu dan 

dapat dipelajari, memalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman.  

c. Kepribadian 

Kepribadian adalah konfigurasi karakter individu dan cara berperilaku 

yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. 

d. Konsep Diri 

Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri.  

e. Motif 

Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa 

aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang 

motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka 

akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup 

hedonis. 
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f. Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana seseorang Memilih, mengatur, dan 

menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti 

mengenai dunia.  

Adapun faktor eksternal yang menyebabkan terciptanya gaya hidup 

hedonisme dijelaskan sebagai berikut:  

a. Kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang 

memberikan pengaruh langsung langsung atau tidak langsung 

terhadap sikap dan perilaku seseorang. 

b. Keluarga. Keluarga memegang peran terbesar dan terlama dalam 

pembentukan sikap dan perilaku individu.  

c. Kelas Sosial. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif 

homogeny dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang 

tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam 

setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang 

sama.  

d. Kebudayaan. Kebudayaan meliputi pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hokum, adat istiadat, dan kebiasaankebiasaan yang 

diperoleh individu sebagai anggota masyarakat.
18

 

______________ 
 

18
Joulanda Tambingon, dkk. Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Di Kota Manado, Jurnal : online, Vol. 1, No. 1, (Manado: Universitas Sam 

Ratulangi, 2017), hal. 3.  
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Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

gaya hidup hedonisme meliputi faktor internal yaitu sikap, pengalaman dan 

pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. Sedangkan faktor 

eksternalnya meliputi kelompok referensi, keluarga, kelas sosial dan 

kebudayaan. 

  

5. Upaya Kontrol Diri Terhadap Gaya Hidup Hedonisme 

Chaplin mengemukakan bahwa kontrol diri merupakan sebuah 

kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mengarahkan perilaku dirinya 

dalam bertindak atau mengambil keputusan. Harahap menyatakan bahwa 

kontrol diri merupakan kemampuan dan kepekaan dalam melihat situasi 

dilingkungan sekitar untuk membuat diri nya mampu menyesuaikan dengan 

situasi tersebut.19 

Menurut Averill kontrol diri yang terdapat dalam diri manusia sebagai 

benteng yang menstabilkan gaya hidup terbagi menjadi tiga aspek yaitu: 

a. Kontrol perilaku (behavioral control) adalah kemampuan seseorang 

dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 

______________ 
 

19
Hatha Wira Dharma dan Somanya. Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Gaya 

Hidup Hedonis Pada Amahasiswa Di Yogyakarta, Jurnal: Online, (Yogyakarta: Universitas 

Mercu Buana), hal. 4. 



 

 

 

 

35 

 

b. Kontrol kognitif (cognitive control) yaitu kemampuan seseorang 

untuk mengurangi tekanan dengan cara menganalisis suatu kedaaan 

yang dianggap tidak menyenangkan. 

c. Kontrol keputusan (decisional control) adalah kemampuan 

seseorang untuk mengambil sebuah keputusan sesuai dengan apa 

yang dirinya yakini.
20 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kontrol diri agar tidak terjerumus ke dalam gaya hidup hedonisme dapat 

dilakukan dengan kontrol perilaku (behavioral control), kontrol kognitif 

(cognitive control) dan kontrol keputusan (decisional control). 

 
6. Perspektif Gaya Hidup Hedonisme Dalam Al-Qur’an 

Gaya hidup hedonisme bisa muncul dalam kehidupan seorang muslim 

ketika tujuan hidupnya hanya memperturutkan hawa nafsunya dan tujuannya 

ingin meraih kesenangan sesaat di dunia ini saja. Hedonisme jelas bertentangan 

dengan ajaran Islam. Hedonisme tidak mempercayai adanya hari pembalasan, 

karena kesenangan sudah dapat dinikmati di dunia tidak perlu menunggu di 

kehidupan berikutnya yang belum jelas.
21

 

Islam memberi peluang kepada manusia untuk menata kehidupan dunia 

dengan kemapanan materi. Tapi ingat, dunia bukan tujuan akhir. Dunia adalah 

______________ 
 
20

Ibid. Hal. 5. 

 
21

Maryam Ismail. Hedonisme dan Pola Hidup Islam…, hal. 198. 
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ladang amal untuk menentukan masa depan seseorang di akhirat kelak. Surga 

atau neraka adalah pilihan yang kita tentukan di dunia berdasarkan amal. 

Firman Allah menegaskan bahwa janganlah sekali-kali kehidupan dunia 

memperdaya kamu. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an surat Luqman: 33 yang 

berbunyi: 

َٰٓأَيَُّيا ًَۡۡتَّقٌُاْۡٱۡلنَّاصُۡٱۡيََٰ ۡ اْۡٱَربَُّكم   ٌ َش لَِذهِۡۡخ  ًَ اِلذٌَۡعنۡ ًَ ِشيۡ ۡيَج  ٗماَّۡلَّ  ٌ اِلِذهِۡۡۦيَ ًَ َۡجاٍسَۡعنۡ ٌَ لٌُدٌُۡى  ٌ ََّلَۡم ۡۦًَ

ذَۡۡ َشيۡ  ع  ًَ ۡ ۡنِ ََّ ِۡٱاَۚ نَُّكُمّۡۡللَّ ۡفَََلۡتَغُزَّ
ّٞۖ ةُۡٱَحّق  ٌَٰ َحيَ يَاٱۡل  ََّلۡيَغُۡۡلذُّن  نَُّكمۡبًَِۡ ِۡٱزَّ غَُزًرُۡٱّۡللَّ ١١ۡۡۡل 

 
Artinya:  “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu 

hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong 

anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya 

sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah 

sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan 

(pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) 

Allah”. (Q.S. Luqman: 33) 

 
 
Firman Allah dalam Al-Qur’an juga menegaskan bahwa kehidupan 

dunia adalah senda gurau dan permainan. Oleh sebab itu manusia harus hati-

hati dengan ornamen kehidupan dunia. Bagi orang yang bertaqwa kehidupan 

akhirat itu lebih baik sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-An’am: 

32 yang berbunyi: 

َما ةُۡٱًَۡ ٌَٰ َحيَ َٰٓۡٱۡل  يَا لَلذَّاُرۡۡلذُّن  ًَ ۡ ّٞۖ  ٌ لَي  ًَ ۡ ۡلَِعب  َِٰٓخَزةُۡٱنَِّلَّ ِقلٌُ ََۡۡۡل  ۡأَفَََلۡتَع  َّقٌُ َََۚ ۡلِّلَِّذيَنۡيَت ز  ١١َۡۡخي 

 
Artinya:  “Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda 

gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi 
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orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya.” 

(Q.S. Al-An’am: 32)
22

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas bahwa gaya 

hidup hedonisme dalam perspektif Al-Qur’an sangat dilarang karena seorang 

muslim tidak dibenarkan hidup secara berlebihan dan terpedaya dengan hawa 

nafsu duniawi yang bersifat sementara. Hal ini terdapat dalam firman Allah 

yaitu Q.S. Luqman: 33 dan Q.S. Al-An’am: 32. 

 

 

 

______________ 
 

22
Ibid. Hal. 199. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) merupakan 

studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara 

langsung. Pada penelitian lapangan (Field Research) kajian bersifat terbuka, tidak 

terstruktur dan fleksibel karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus 

kajian.
1
 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

suatu pendekatan yang mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu 

atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. 

Pendekatan kualitatif berkaitan dengan fenomena atau kejadian yang terjadi pada 

kehidupan manusia.
2
 Pendekatan kualitatif dalam penelitian berkaitan dengan 

penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Penelitian dalam situasi 

seperti itu adalah fungsi dari wawasan dan kesan peneliti sehingga dibutuhkan 

teknik wawancara yang berfokus pada fenomena sosial yang diteliti, teknik 

proyektif dan wawancara secara mendalam.
3
 

 

______________ 
 

1
Farida Nugrahani. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan dan 

Bahasa, (Surakarta, 2014), hal. 49. 

 
2
Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron. Metode Penelitian Kualitatif, 

(Semarang: Pressindo, 2019), hal. 2. 

 
3
Ibid. Hal. 4. 
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Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis (descriptive analytical method). Teknik deskriptif analisis mengarahkan 

penelitian untuk mendeskripsikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian 

secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
4
 

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

terjun langsung ke lapangan yaitu mendatangi tempat penelitian pada Universitas 

Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan pendekatan penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analisis (descriptive 

analytical method) berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan 

perilaku informan sehingga penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan gejala, 

kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan secara akurat dan sistematis. 

 
B. Subjek Penelitian Dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sebelum menentukan data yang akan dijadikan subjek penelitian, terlebih 

dahulu dikemukakan tentang populasi. Definisi populasi menurut Sugiyono adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu untuk dipelajari oleh peneliti dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Namun pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah 

populasi, akan tetapi dinamakan dengan social situation yang terdiri dari tiga 

______________ 
 
4
Nurul Zuriah. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), hal. 47. 



 

 

 

40 

 

elemen yaitu tempat (place), pelaku (actors) dan aktivitas (activity) yang 

berinteraksi secara sinergis.
5
  

Populasi yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa yang terdapat pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh yang terdiri dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) yang 

memiliki mahasiswa sebanyak 112 orang dengan jumlah mahasiswa 19dan 93 

mahasiswi, kemudian Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) berjumlah 119 

orang yang terdiri dari 16 mahasiswa dan 103 mahasiswi, sedangkan Prodi 

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) memiliki mahasiswa sebanyak 54 dengan 

jumlah mahasiswa 13 dan mahasiswi 41, selanjutnya Prodi Manajemen Dakwah 

(MD) memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 77 dengan jumlah mahasiswa 15 dan 

mahasiswi 62. Jumlah populasi yang terdapat pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry sebanyak 63 mahasiswa dan mahasiswi berjumlah 

399, total populasi sebanyak 462 mahasiswa. Populasi yang penulis tentukan 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Penentuan populasi diarahkan kepada semua mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi untuk mendapatkan data akurat terkait 

dengan gaya hidup hedonisme. 

2. Populasi yang ditentukan di atas merupakan jumlah mahasiswa 

Angkatan tahun 2017. 

 

______________ 
 
5
Ibid.hal. 215. 
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M. Amirin berpendapat bahwa subjek penelitian adalah sumber tempat 

memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang 

atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.
6
  

Menentukan siapa yang dipilih menjadi subjek penelitian, penelitian 

kualitatif menggunakan kriteria yaitu mereka sudah cukup lama dan intensif 

menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian, mereka 

terlibat penuh dalam bidang atau kegiatan tersebut dan mereka memiliki waktu 

yang cukup  untuk dimintai informasi.
7
 Penentuan subjek penelitian yang akan 

diolah dari jumlah populasi harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampel 

yang tepat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Definisi purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan kriteria tertentu.
8
  

Penulis mengambil sampel berdasarkan populasi yang ditentukan di atas 

dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih Prodi Bimbingan 

Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh angkatan 2017 yang berjumlah 121 orang yang terdiri dari 16 mahasiswa dan 

105 mahasiswi. Dari jumlah mahasiswa BKI tersebut, penulis mengkhususkan 

mahasiswa yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian sebanyak 15 (lima belas) 

______________ 
 

6
Tatang M. Amirin. Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

1995), hal. 92. 

 
7
Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal. 62. 

 
8
Ibid. hal. 85. 
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mahasiswa terdiri dari 10 (sepuluh) mahasiswa perempuan dan 5 (lima) mahasiswa 

laki-laki dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Mahasiswa yang memiliki gaya hidup hedonisme. 

2. Mahasiswa yang dijadikan sebagai informan berasal dari Angkatan 

2017. 

3. Mahasiswa yang akan dijadikan sebagai informan bersedia untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan serta memahami topik yang 

diwawancarai peneliti. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data kualitatif 

dapat digunakan teknik triangulasi yaitu data dapat dikumpulkan melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi secara bersamaan.  

1. Observasi 

Sukmadinata menyatakan bahwa observasi (observation) atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut bisa 

berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa belajar, kepala sekolah yang sedang 

memberikan pengarahan, personil bidang kepegawaian yang sedang rapat, dan 

sebagainya. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun nonpartisipatif. 
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a. Observasi Partisipatif (Participatory Observation) yaitu pengamat 

ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut 

sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan.  

b. Observasi Nonpartisipatif (Nonparticipatory Observation) 

pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan 

mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.
9
 

Pengumpulan data penelitian yang penulis gunakan dalam mengamati 

objek penelitian adalah menggunakan observasi nonpartisipatif dimana penulis 

tidak berperan atau terlibat langsung dalam kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

oleh objek penelitian. 

 

2. Wawancara 

Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa wawancara ialah tanya jawab 

lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara 

yaitu untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. 

 

______________ 
 

9
Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu 

Group, 2020), hal. 123. 
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Ada beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan oleh peneliti, di 

antaranya adalah:  

a. Wawancara Terstruktur  

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah 

dipersiapkan terlebih dahulu. 

b. Wawancara Tidak Terstruktur  

Wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang 

dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara, tetapi dilakukan 

dengan dialog bebas dengan tetap berusaha menjaga dan mempertahankan 

fokus pembicaraan yang relevan dengan tujuan penelitian.
10

 

c. Wawancara Semi Terstruktur 

Wawancara semi terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis 

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya, dalam 

melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan informan.
11

 

Wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

semi terstruktur. Wawancara ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat 

______________ 
 

10
Ibid. hal. 75. 

 
11

P. Joko Subagyo. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), hal. 39. 
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menemukan permasalahan penelitian yang sedang dikaji secara lebih terbuka, 

sehingga informan yang diwawancarai dapat diminta pendapat atau ide-ide yang 

dapat dikembangkan dalam permasalahan kajian penelitian sehingga proses 

pengumpulan data di lapangan lebih bersifat fleksibel dan tidak kaku. 

 

3. Dokumentasi 

Sugiyono mengemukakan bahwa dokumentsi dalam pengumpulan data 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnyakarya seni, 

yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif.
12

 

Dokumen yang penulis dapatkan di lapangan berupa dokumentasi pada saat 

peneliti melakukan wawancara dengan informan, visi dan misi UIN Ar-Raniry, 

sejarah berdirinya UIN Ar-Raniry serta hal-hal lain yang dapat mendukung 

kelengkapan data penelitian di lapangan. 

 

 

______________ 
 
12

Ibid. hal. 240. 
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D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Proses pengolahan dan analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan 

melalui tahapan: reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau 

verifikasi, agar lebih jelas penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstrakasi. 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-

pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan 

kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat 

melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang 

diperoleh dari hasil penggalian data.
13

 

Peneliti merangkum data yang telah didapatkan di lapangan secara terus 

menerus dengan mengambil hal-hal pokok yang diperlukan dalam kajian penelitian 

untuk menhasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. 

 

 

 

 

 

 

______________ 
 

13
Sandu Siyoto. Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 

2015), hal. 122. 
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2. Penyajian Data 

Miles dan Hubermen berpendapat bahwa penyajian data adalah 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi 

yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini 

dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian 

kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa 

mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini 

peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok 

permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok 

permasalahan.
14

 

Penyajian data yang peneliti dapatkan di lapangan setelah merangkum dan 

memilih inti dari pembahasan penelitian (reduksi data), maka langkah selanjutnya 

peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif yaitu memberikan gambaran secara 

sederhana tanpa mengurangi inti dari masalah yang diteliti dalam bentuk narasi 

atau bahasa yang mudah dipahami. 

3. Kesimpulan atau Verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. 

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah 

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan 

______________ 
 
14

Ibid. Hal. 123. 
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dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa 

dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek 

penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam 

penelitian tersebut.
15

 

Pada tahapan ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang 

didapatkan di lapangan dengan tujuan melihat makna dari setiap data yang telah 

dikumpulkan serta melihat kesesuaian data yang diperoleh dari subjek penelitian 

dengan konsep dasar yang terdapat dalam kajian penelitian sehingga kebenaran 

data dapat diverifikasi dengan baik. 

______________ 
 

15
Ibid. Hal. 124. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beralamat di Lr. Ibnu Sina, No. 2 

Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dengan jarak 

±8,3 Km dari pusat Kota Banda Aceh. Sedangkan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry terletak di tengah bangunan. Arah depan Fakultas 

Dakwah berseberangan dengan bangunan Biro Akademik, sedangkan pada 

bagian kanan fakultas berseberangan dengan Perpustakaan Induk dan arah 

kirinya berseberangan dengan Fakultas Syari’ah. Kemudian bagian belakang 

fakultas berseberangan dengan gedung Inspektorat.
1
 

 

1. Sejarah Berdirinya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi merupakan salah satu dari Sembilan 

fakultas yang terdapat di lingkungan UIN Ar-Raniry. Fakultas ini didirikan pada 

tanggal 3 Oktober 1968 dan merupakan Fakultas Dakwah pertama yang terdapat 

pada IAIN se-Indonesia. Kehadiran Fakultas Dakwah tidak dapat dipisahkan 

dari salah seorang pemimpin Aceh Prof. Ali Hasjmy yang pernah menjabat 

sebagai rektor IAIN Ar-Raniry dan Dekan Fakultas Dakwah selama tiga periode 

(1968-1971, 1971-1975 dan 1975-1977). Dari tokoh pendiri kota Pelajar 

Darussalam inilah lahir ide mendirikan Fakultas Dakwah. Ide ini berawal dari 

______________ 
 

1
Hasil Observasi mengenai Letak Geografis Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021. 
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pemahamannya terhadap sumber pokok ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan hadits 

yang menyebutkan bahwa dakwah merupakan tugas pokok yang harus 

dilakukan oleh seluruh umat Islam.
2
 

 

2. Visi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 

“Menjadi fakultas yang unggul dalam mengembangkan ilmu dakwah 

dan komunikasi serta ilmu-ilmu sosial berbasis keislaman”.
3
 

 

3. Misi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 

a. Menciptakan sarjana yang memiliki kompetensi akademik dan 

profesional serta berakhlak mulia. 

b. Mengembangkan riset dalam bidang ilmu dakwah dan ilmu-ilmu 

sosial berbasis keislaman. 

c. Mentransformasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan untuk 

mencerdaskan masyarakat dalam memperkuat Syariah Islam menuju 

masyarakat yang maju dan mandiri.
4
 

 

 

 

 

______________ 
 

2
Hasil Dokumentasi yang peneliti ambil pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. 

 
3
Hasil Dokumentasi yang peneliti ambil pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. 

 
4
Hasil Dokumentasi yang peneliti ambil pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. 
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B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Peneliti mengumpulkan data di lapangan terkait dengan gaya hidup 

hedonisme pada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh serta faktor yang mendorong mahasiswa tersebut memilih gaya 

hidup hedonisme. Hal ini dijelaskan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian 

yang telah didapatkan di lapangan melalui observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi, maka kedua rumusan masalah di atas dapat dijabarkan hasil 

penelitiannya sebagai berikut. 

 

1. Bentuk Gaya Hidup Hedonisme Yang Dijalani Oleh Mahasiswa 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Nisa selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Gaya hidup hedonisme boleh saja selama menggunakan uang sendiri tanpa 

berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu. Saya membeli sesuatu barang 

branded atas dasar mencari kepuasan akan kualitas barang tersebut sehingga 

jika dipakai akan tahan lama, jadi saya tidak perlu membeli barang yang sama 

untuk jangka waktu lebih lama, kemudian hal tersebut saya lakukan untuk 

memberikan apresiasi kepada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas kuliah 

dan mendapatkan hasil yang baik. Mengenai menghabiskan waktu di luar saya 

sangat jarang melakukannya kecuali pada acara-acara tertentu seperti reunian 

bersama teman sekolah atau teman majelis. Selain itu saya menghabiskan waktu 

di luar rumah apabila dalam keadaan jenuh. Saya merasa terganggu dengan 

perilaku hedonis untuk membeli suatu barang yang tidak diperlukan, namun 

saya menguranginya. Orangtua saya tidak mengetahui perilaku hedonis yang 

saya lakukan, karena hal tersebut masih wajar dan tidak berlebihan”.
5
 

 

______________ 
 

5
Hasil wawancara dengan Nisa selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021. 
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Wawancara yang peneliti lakukan dengan Isma selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Saya berpendapat bahwa gaya hidup hedonisme tidak masalah asalkan 

tidak merugikan orang lain. Saya memilih gaya hidup hedonis agar dipuji orang 

lain dengan begitu membuat saya senang dan juga saya sering mempostingnya 

di media sosial. Saya juga sering menghabiskan waktu di rumah dengan duduk 

di cafe-cafe atau tempat nongkrong lainnya seperti ke pantai, mendaki gunung 

dan ke tempat wisata atau berbelanja, hal tersebut saya lakukan hampir setiap 

harinya. Orangtua saya mengetahui gaya hidup yang saya jalani, mereka tidak 

mempermasalahkan selama hal yang saya lakukan tidak mengganggu aktivitas 

belajar di kampus. Saya tidak merasa terganggu dengan fashion yang saya 

miliki saat ini karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan 

sehari-hari. Akan tetapi banyak dari kalangan temen-temen tidak menyukai 

gaya hidup yang saya jalani”.
6
 

 
 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Syita selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Menurut saya perilaku hedonisme boleh saja asalkan tidak melalaikan 

kewajiban seseorang dalam belajar dan meraih prestasi di perguruan tinggi. 

Saya pernah membeli sesuatu yang mahal agar penampilan saya lebih modern 

dan lebih percaya diri. Saya juga menghabiskan waktu di luar bersama teman-

teman seperti berolahraga, jalan-jalan dan berbelanja. Kehidupan yang saya 

jalani tidak mengganggu proses belajar sama sekali, ketika saya nongkrong di 

cafe bersama temen-temen juga sering membawa laptop untuk mengerjakan 

tugas kampus. Orangtua mengetahui kehidupan saya, ketika saya konsumtif 

terhadap barang yang mahal selama itu menjadi keperluan yang digunakan 

sebagai sarana penunjang pendidikan mereka menyetujuinya. Tidak ada hal 

yang negatif yang saya rasakan selama menjalani kehidupan hedonis selama hal 

tersebut menggunakan uang sendiri serta tidak mengganggu aktivitas belajar di 

kampus”.
7
 

______________ 
 

6
Hasil wawancara dengan Isma selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021. 

 
7
Hasil wawancara dengan Syita selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021. 
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Wawancara yang peneliti lakukan dengan Rura selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Gaya hidup hedonisme selama untuk menyenangkan diri sendiri masih 

wajar asalkan tujuannya bukan untuk memamerkan kepada orang lain. Saya 

pernah membeli tas dan pakaian mahal karena saya sangat menyukai model 

fashionnya, hal tersebut membuat saya puas karena memiliki barang yang sudah 

lama diinginkan. Saya juga sering menghabiskan waktu dengan berkumpul 

bersama teman-teman sampai lupa waktu. Terkadang saya juga terganggu 

dengan gaya hidup hedonis karena dapat mengganggu kuliah. Sehingga saya 

memilih jalan-jalan ketika merasa lelah dan butuh refreshing dengan aktivitas 

kampus dengan tugas-tugas kuliah yang menumpuk”.
8
 

 
 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Nadya selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Kehidupan hedonisme boleh saja asalkan tidak membohongi orangtua 

untuk membeli sesuatu atau mengoleksi sesuatu. Saya pernah membeli sesuatu 

barang meski nominalnya mahal karena barang tersebut cocok dengan selera 

dan keinginan saya. Saya membeli barang mahal bukan semata-mata untuk 

menunjukkan kepada orang lain, akan tetapi saya lebih melihat kepada kualitas 

barang. Terkadang di awal bulan saya suka belanja dan makan-makan bersama 

teman, bahkan suka kalap belanja baju dan barang lain yang tidak tertera di 

daftar belanjaan. Saya juga menghabiskan waktu untuk jalan-jalan ke luar kota 

atau provinsi untuk untuk mencari kesenangan diri. Orangtua saya mengetahui 

perilaku hedon yang saya miliki, terkadang mereka mengingatkan saya agar 

ketika saya telah berlebihan dalam belanja. Dampak negatif dari perilaku hedon 

yaitu sulit untuk menyimpan uang”.
9
 

 

 

______________ 
 

8
Hasil wawancara dengan Rura selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021. 
 

9
Hasil wawancara dengan Nadya selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. 
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Wawancara yang peneliti lakukan dengan Putri selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Menurut saya kehidupan hedonisme tidak masalah asalkan orang tersebut 

mampu. Tujuan memilih perilaku hedonis untuk mencapai kepuasan dan tidak 

ketinggalan zaman. Saya juga sering menghabiskan waktu di tempat-tempat 

nongkrong popular. Orangtua saya mengetahui kebiasaan yang saya lakukan 

dan mereka menyetujuinya selama tidak mengganggu aktivitas kampus. 

Dampak negatif dari kehidupan hedonis yaitu keseringan minta jajan kepada 

orangtua sebelum waktu pengiriman uang bulanan”.
10

 

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Puan selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Menurut saya kehidupan hedonisme wajar saja kalau mereka mampu dari 

segi finansial maupun fisiknya. Saya pernah menghabiskan uang untuk membeli 

tas dan sepatu dengan harga yang mahal sebagai bentuk penghargaan diri (self 

reward). Tujuan saya menjalani hidup hedonis agar saya merasa bangga dengan 

diri sendiri dan nyaman dengan barang pilihan saya sendiri. Perilaku hedonis 

yang saya jalani sama sekali tidak mengganggu kegiatan saya di kampus. 

Orangtua juga mengetahui perilaku dan gerak gerik saya sehari-hari, karena hal 

sekecil apapun saya akan cerita dan memberitahu kepada orangtua. Orangtua 

saya juga mengingatkan bahwa jangan sering membeli barang berlebih-

lebihan”.
11

 
 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Safi selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

______________ 
 

10
Hasil wawancara dengan Putri selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. 

 
11

Hasil wawancara dengan Puan selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. 
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“Gaya hidup hedonisme menurut saya boleh jika ada uang, tapi kalau tidak 

memiliki uang jangan dipaksakan. Saya pernah membeli barang mahal atas 

dasar mencari kepuasan dan kesenangan diri. Saya juga pernah menghabiskan 

waktu di luar rumah berkumpul bersama teman sampai lupa waktu untuk 

pulang. Saya biasanya pergi ke pantai dan shopping. Belum pernah 

mengganggu aktivitas kuliah karena perilaku hedonis. Orangtua tidak 

mengetahui perilaku hedonis yang saya miliki karena mereka di kampung. 

Dampak negatif dari kehidupan hedonisme yaitu membohongi orangtua untuk 

meminta uang tambahan dengan alasan keperluan kampus”.
12

 

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Atun selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Menurut saya gaya hidup hedonis tidak masalah asalkan menggunakan 

uang sendiri. Saya pernah membeli barang yang tidak diperlukan, zaman 

sekarang membeli sesuatu sesuai keinginan bukan menurut kebutuhan karena 

masih single belum ada tanggung jawab. Tujuan berperilaku hedonis untuk 

menyenangkan diri sendiri. Saya tidak terlalu sering keluar berkumpul dengan 

teman, akan tetapi lebih sering berbelanja dan jalan-jalan. Tanggapan orangtua 

saya biasa saja karena saya membeli kebutuhan fashion menggunakan uang 

hasil kerja saya sendiri, sedangkan kebutuhan kampus orangtua yang 

memberikan uangnya. Dampak negatif dari perilaku hedonis yaitu saya tidak 

dapat menabung uang hasil kerja yang saya dapatkan perbulannya karena telah 

saya habiskan untuk berbelanja”.
13

 

 

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Fia selaku mahasiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan bahwa: 

“Kehidupan hedonisme boleh saja apabila sudah memiliki pendapatan 

sendiri, akan tetapi jika masih menggunakan uang orangtua sebaiknya 

berpenampilan dan membeli barang dengan harga terjangkau. Tujuan dari 

______________ 
 

12
Hasil wawancara dengan Safi selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. 

 
13

Hasil wawancara dengan Atun selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021. 
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memiliki barang yang diinginkan walaupun mahal untuk kepuasan diri sendiri. 

Saya merasa santai dengan tugas dan aktivitas kampus tanpa harus terganggu 

dengan perilaku hedonis. Apabila telah jenuh dengan tugas kampus saya 

memilih jalan-jalan untuk refreshing. Orangtua mengetahui gaya hidup yang 

saya jalani. Dampak negatif dari perilaku hedonis apabila terlalu berlarut-larut 

untuk mencari kesenangan diri yaitu lupa waktu, telat melaksanakan ibadah 

hingga belajar pun malas”.
14

 
 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan M. Hiqkal Syah selaku 

mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

mengatakan bahwa: 

“Gaya hidup hedonisme lakukan saja jika mampu karna hidup hanya sekali 

untuk menikmatinya. Saya pernah berbelanja barang branded seperti pakaian, 

sepatu, tas yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai kebutuhan. Selain itu sering 

keluar malam untuk bermain game, bahkan saya jarang pulang ke kos. 

Tanggapan orangtua dinasehati agar jangan terlalu lalai. Dampak dari perilaku 

hedonis yaitu lebih boros, buang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, 

lalai sehingga waktu untuk belajar disia-siakan”.
15

 
 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Imamul Masakin Taufiq 

selaku mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh mengatakan bahwa: 

“Jangan memaksakan diri mengikuti gaya hidup hedonis jika tidak mampu. 

Perilaku hedonis yang saya lakukan untuk kesenangan semata dan merasa lega 

setelah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Pernah tidak pulang ke rumah 

duduk di cafe dan tempat-tempat yang bagus hingga pagi hari, main game 

hingga lupa waktu. Orang tua mengetahui perilaku saya dan responnya biasa 

saja. Saya merasa emosi jika hal yang saya inginkan tidak terpenuhi. Kemudian 

______________ 
 

14
Hasil wawancara dengan Fia selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021. 

 
15

Hasil wawancara dengan M. Hiqkal Syah selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. 
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saya jadi pemalas untuk melakukan sesuatu karena terlalu asyik dengan 

game”.
16

 

 

 

Hasil observasi yang saya lakukan banyak mahasiswa Prodi BKI Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang duduk di warung kopi, cafe dan 

tempat-tempat yang lagi viral baik diketahui melalui sosial media maupun 

informasi dari teman. 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Nadaruwis Duana Situmorang 

selaku mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh mengatakan bahwa: 

“Tidak masalah mengikuti perilaku hedonis asalkan meggunakan uang 

sendiri. Saya pernah membeli chip untuk main game, hal itu saya lakukan untuk 

kesenangan semata. Saya juga sering menghabiskan waktu di luar dan mencari 

tempat-tempat baru untuk refreshing. Dampak negatif dari perilaku hedonis 

yaitu terlalu banyak menghabiskan uang ke hal-hal yang kurang bermanfaat dan 

juga pemborosan dalam hal finansial maupun waktu”.
17

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Husnul Zikri bin Muhamad 

selaku mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh mengatakan bahwa: 

“Tidak Masalah mengikuti gaya hidup hedonisme selama menggunakan 

uang sendiri. Tujuannya perilaku hedonis untuk mencapai kesenangan diri. Saya 

sering tidak pulang ke rumah karena nongkrong hingga pagi hari, terkadang 

mendaki gunung bersama teman-teman. Orangtua saya mengetahui perilaku 

______________ 
 

16
Hasil wawancara dengan Imamul Masakin Taufiq selaku mahasiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. 

 
17

Hasil wawancara dengan Nadaruwis Duana Situmorang selaku mahasiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021. 
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yang saya jalani, apabila saya sudah berlebihan diingatkan oleh mereka. 

Dampak negatifnya terkadang orang julid ketika saya memiliki barang baru”.
18

 

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Fia selaku mahasiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan bahwa: 

“Tanggapan saya terhadap perilaku hedonisme boleh selama tidak 

merugikan orang lain. Tujuan perilaku hedonisme adalah untuk bersenang-

senang. Aktivitas yang terkait dengan hedonisme seperti jalan-jalan, pergi ke 

pantai dan berolahraga. Orangtua saya tidak mengetahui perilaku hedonis yang 

saya miliki. Dampak negatifnya saya terlalu boros”.
19

 

 

 

2. Faktor Yang Mendorong Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry Memiliki Gaya Hidup Hedonisme 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Nisa selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Faktor yang menyebabkan saya mengikuti gaya hidup hedonisme karena 

teman. Banyak teman saya yang berpenampilan modis dan populer. Upaya yang 

saya lakukan agar tidak terjerumus kepada perilaku hedonis yang berlebihan 

yaitu dengan mengingat kerja keras orangtua sehingga saya tidak boleh boros 

menggunakan uang ke hal yang tidak dibutuhkan. Orangtua saya berpesan harus 

taat peraturan dan menjaga diri serta selalu berbuat hal yang positif”.
20

 

 

 

______________ 
 

18
Hasil wawancara dengan Husnul Zikri bin Muhamad selaku mahasiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021. 

 
19

Hasil wawancara dengan Ikhwan Fitra selaku mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021. 

 
20

Hasil wawancara dengan Nisa selaku mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021. 
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Wawancara yang peneliti lakukan dengan Isma selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Alasan saya memilih gaya hidup hedonisme karena uang yang saya miliki 

cukup untuk berbelanja barang yang mahal seperti peralatan fashion, pakaian 

serta salon. Saya merasa gaya hidup yang saya jalani sebanding dengan bajet 

yang dimiliki. Perasaan saat saya menjalani kehidupan hedonisme lebih percaya 

diri dan menjadi kebanggaan tersendiri buat saya. Keluarga saya tidak pernah 

membatasi gerak dan keinginan saya untuk memiliki sesuatu asalkan hal 

tersebut masih bersifat positif”.
21

 

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Syita selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Saya terdorong memilih kehidupan hedonis untuk menyenangkan hati 

karena hal yang saya inginkan telah terpenuhi seperti jalan-jalan ketika saya 

merasa jenuh di rumah sehingga membuat semangat dan fikiran saya refresh 

kembali. Bajet yang saya miliki sebanding dengan gaya hidup yang saya jalani, 

oleh karena itu saya tidak merasa terbebani. Tindakan yang saya lakukan supaya 

tidak terlalu boros dan mengikuti trend yaitu dengan menabung. Orangtua saya 

juga membatasi gerak dan pergaulan yang saya pilih agar tidak terjerumus ke 

dalam hal yang negatif. Motivasi positif terhadap gaya hidup yang saya jalani 

untuk memberi apresiasi kepada diri sendiri agar belajar lebih giat dan semangat 

untuk mendapatkan hasil yang baik”.
22

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Rura selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

______________ 
 

21
Hasil wawancara dengan Isma selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021. 

 
22

Hasil wawancara dengan Syita selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021. 
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“Saya terdorong memilih gaya hidup hedonis agar saya sepadan dengan 

teman-teman saya, saya juga sering mengikuti gaya hidup selebritis Instagram 

terkait dengan fashionable. Tindakan yang saya lakukan agar tidak terdorong 

lebih jauh ke dalam kehidupan hedonisme yaitu mengimbangi keuangan dengan 

barang yang dibeli. Kalau terlalu mahal saya tunda dulu untuk membelinya. 

Teman saya sering menasehati agar tidak terlalu boros, ada juga sebagian dari 

mereka yang merasa iri dan julid. Mengenai orangtua memberi batasan agar 

saya tidak bergaul dengan teman yang akan mempengaruhi ke hal negatif. Saya 

sangat bersyukur dan bahagia dengan kehidupan yang saya jalani”.
23

 

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Nadya selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Gaya hidup hedonisme hadir dengan sendirinya, kemudian keuangan yang 

saya miliki mendukung gaya hidup tersebut. Saya juga dapat menyalurkan hobi 

yaitu dengan mengkoleksi barang yang saya suka. Saya tahu batasan dalam 

berperilaku hedonis dan juga tidak pernah membohongi orangtua ketika 

meminta uang yang digunakan untuk berbelanja. Orangtua saya memberi 

kebebasan dalam bergaul selama masih taat kepada Allah dan tidak melakukan 

hal yang dilarang agama. Gaya hidup yang saya jalani memberi dampak positif 

bagi kehidupan saya dengan merasa lebih percaya diri dengan berpenampilan 

rapi ketika pergi ke kampus dan tempat-tempat lain”.
24

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Putri selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Faktor yang mendorong saya memiliki gaya hidup hedonis agar terlihat 

trend dan modis. Bajet yang saya miliki sebanding dengan gaya hidup yang 

saya jalani sehingga hal tersebut sudah biasa saya jalani. Sejauh ini belum ada 

tindakan khusus yang saya lakukan untuk menghindari perilaku hedonis, karena 

______________ 
 

23
Hasil wawancara dengan Rura selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021. 

 
24

Hasil wawancara dengan Nadya selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. 
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hal yang saya lakukan masih wajar dan tidak melampaui batas. Saya merasa 

nyaman dengan kehidupan yang saya jalani sekarang ini dan juga tidak merasa 

terbebani”.
25

 

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Puan selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Hal yang membuat saya berperilaku hedonis ketika melihat barang baru, 

saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbelanja. Uang yang saya miliki 

sebanding dengan gaya hidup yang saya jalani. Perasaan saya biasa saja, tanpa 

terbebani dengan sesuatu yang saya beli selama hal tersebut masih wajar dan 

tidak merugikan diri sendiri. Orangtua saya tidak mengetahui dengan gaya 

hidup yang saya jalani, karena uang bulanan yang mereka kirim diserahkan 

langsung kepada saya untuk mengelola keuangan untuk waktu satu bulan. 

Menganai bergaul dan memilih teman orangtua saya tidak membatasinya 

selama saya tidak melanggar aturan dan berbuat sesuatu yang negatif. Saya 

merasa kuliah dan aktivitas belajar tidak terganggu dengan gaya hidup yang 

saya jalani”.
26

 

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Safi selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Faktor yang mendorong kehidupan hedonisme disebabkan karena 

lingkungan sekitar dan juga teman. Terkadang uang dengan perilaku hedonis 

tidak seimbang sehingga saya harus meminta uang tambahan lagi ke orangtua. 

Kalau sudah keseringan seperti itu saya sadar diri dan mengurangi 

menghabiskan uang ke hal yang tidak terlalu penting. Orangtua saya membatasi 

gerak dan pergaulan saya supaya tidak terjerumus ke hal yang tidak baik”.
27

 

______________ 
 

25
Hasil wawancara dengan Putri selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. 

 
26

Hasil wawancara dengan Puan selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. 
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Wawancara yang peneliti lakukan dengan Atun selaku mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan 

bahwa: 

“Faktor yang mempengaruhi kehidupan hedonis adalah lingkungan sekitar 

dan teman sebaya. Keuangan yang saya miliki untuk memenuhi keinginan 

hedonisme sebanding terkadang juga merasa kurang dengan uang yang dimiliki. 

Orangtua saya tidak melarang asalkan saya berteman dengan teman yang baik. 

Saya merasa percaya diri dan mudah bersosialisasi ketika membeli barang baru 

dan berpenampilan sesuai selera dan keinginan saya”.
28

 

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Fia selaku mahasiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengatakan bahwa: 

“Tidak ada dorongan dari pihak lain atas perilaku hedonis yang saya miliki, 

semua saya lakukan untuk kepuasan diri sendiri saja. Upaya yang dilakukan 

untuk mengurangi perilaku hedonis yaitu menahan diri untuk membeli sesuatu 

yang tidak penting. Orangtua tidak membatasi saya dalam bergaul, mereka 

hanya menasehati agar selalu menjaga diri. Ketika saya berpenampilan 

hedonisme dapat membuat saya lebih percaya diri”.
29

 

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan M. Hiqkal Syah selaku 

mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

mengatakan bahwa: 

“Faktor perilaku hedonis yang saya miliki disebabkan oleh keadaan dan 

teman. Keuangan dan perilaku hedonis yang saya miliki sebanding walaupun 

uang tersebut masih dikasih oleh orangtua. Saya merasa lega, bahagia dan 

senang kalau orang-orang disekitar saya melihat kehidupan hedonisme yang 

                                                                                                                                                                   
27

Hasil wawancara dengan Safi selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. 

 
28

Hasil wawancara dengan Atun selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021. 

 
29

Hasil wawancara dengan Fia selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021. 
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saya miliki, namun masih dalam taraf wajar. Perilaku hedonisme dapat 

menumbuhkan kepercayaan diri dan dapat dijadikan motovasi positif untuk giat 

dalam berusaha untuk mendapatkan penghasilan secara finansial. Dampak 

negatifnya saya terlalu hura-hura sehingga kurang memfokuskan diri untuk 

belajar”.
30

 

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Imamul Masakin Taufiq 

selaku mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh mengatakan bahwa: 

“Perilaku hedonis yang saya ikuti karena dorongan dari teman dan 

lingkungan sekitar. Gaya hidup dengan finansial yang saya miliki tidak sesuai 

karena masih mengandalkan uang jajan dari orangtua. Perasaan saat mengikuti 

gaya hidup hedonis ada senang, menyesal dan juga gelisah sehingga saya harus 

mengontrol diri untuk tidak berperilaku secara berlebihan. Orangtua saya 

memberi kebebasan untuk bergaul dengan siapa saja”.
31

 

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Nadaruwis Duana Situmorang 

selaku mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh mengatakan bahwa: 

“Faktor pendorong gaya hidup hedonisme yaitu pengaruh teman dan 

lingkungan sekitar. Perasaan pada saat mengikuti perilaku hedonisme senang. 

Orangtua memberi kebebasan untuk saya dalam bergaul. Upaya yang saya 

lakukan agar tidak berperilaku hedonis secara berlebihan yaitu menahan diri 

agar tidak terlalu sering menggunakan uang ke hal yang tidak penting. Dampak 

positif perilaku hedonis yaitu memotivasi saya agar bisa mencari kerja untuk 

menghasilkan uang yang banyak”.
32

 

 

______________ 
 

30
Hasil wawancara dengan M. Hiqkal Syah selaku mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. 
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Hasil wawancara dengan Imamul Masakin Taufiq selaku mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. 
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Hasil wawancara dengan Nadaruwis Duana Situmorang selaku mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021. 
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Wawancara yang peneliti lakukan dengan Husnul Zikri bin Muhamad 

selaku mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh mengatakan bahwa: 

“Perilaku hedonis disebabkan oleh pertemanan. Keuangan dan gaya hidup 

yang saya miliki sesuai. Saya merasa senang ketika sesuatu yang saya inginkan 

tercapai. Upaya yang saya lakukan agar tidak memiliki perilaku hedonis secara 

berlebihan yaitu mencoba untuk sadar meskipun terulang kembali. Orangtua 

membatasi saya dalam bergaul. Dampak perilaku hedonis bagi saya positif 

sehingga membuat saya lebih percaya diri”.
33

 

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ikhwan Fitra selaku 

mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

mengatakan bahwa: 

“Perilaku hedonisme yang saya ikuti disebabkan oleh teman-teman. Gaya 

hidup dengan keuangan yang saya miliki sebanding karena saya memiliki 

pekerjaan sendiri. Upaya yang dilakukan agar perilaku hedonis tidak berlebihan 

dengan sadar diri dan ingat orangtua. Saya dibatasi oleh orangtua dalam 

bergaul. Mengenai perilaku hedonis orangtua tidak terlalu mengetahuinya. 

Dampak positif dari perilaku hedonisme yaitu termotivasi agar lebih giat 

bekerja supaya bisa belanja dan jalan-jalan dengan bebas”.
34

 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Bentuk Gaya Hidup Hedonisme Yang Dijalani Oleh Mahasiswa 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 

 

Gaya hidup hedonisme yang dijalani oleh para mahasiswi Fakultas 

Dakwan dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh berbeda-beda. Ada 

beberapa dari mereka yang menyukai dan memilih gaya hidup komsumtif pada 

______________ 
 

33
Hasil wawancara dengan Husnul Zikri bin Muhamad selaku mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021. 
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Hasil wawancara dengan Ikhwan Fitra selaku mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021. 
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peralatan fashion seperti memilih baju, tas, sepatu, jam tangan serta jilbab 

dengan motif yang sedang modern dan popular. Ada beberapa dari mereka yang 

menghabiskan uangnya untuk jalan-jalan dan berkumpul bersama teman di 

tempat-tempat yang lagi booming dibicarakan oleh publik melalui media sosial 

atau di kalangan para mahasiswa seperti cafe-cafe, tempat wisata dan tempat 

hiburan lainnya. Ada juga beberapa diantara mereka memilih hidup biasa saja 

tanpa membeli barang atau jajan sesuatu secara berlebihan sebelum 

mendapatkan kerja dan menghasilkan uang sendiri tanpa mengandalkan uang 

orangtua sehingga mereka memilih untuk tetap fokus belajar dan mengikuti 

aktivitas kampus, karena sebagian orangtua mereka hanya memiliki ekonomi 

menengah sehingga akan merasa terbebani jika konsumtif terhadap barang yang 

nominal harganya terlalu tinggi. 

Setelah dilakukan penelitian tujuan mahasiswi memilih hidup hedonisme 

kebanyakan dari mereka untuk mencari kesenangan dan memuaskan diri sendiri 

sebagai sebuah penghargaan diri (self reward) ketika mendapatkan nilai bagus 

atau telah menyelesaikan suatu tugas kuliah demi menghilangkan kejenuhan dan 

lelah setelah mengerjakan aktivitas kampus. Ada sebagian dari mahasiswa yang 

memilih gaya hidup hedonisme untuk menyalurkan hobi seperti mengoleksi 

sesuatu barang, menjelajahi tempat wisata yang berada di luar kota atau provinsi 

untuk mencari kesenangan, pengalaman dan suasana baru seperti mendaki 

gunung demi mencari kesenangan semata. 
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Tanggapan orangtua mahasiswa terhadap perilaku hedonisme yang 

ditunjukkan oleh anak mereka berbeda pula, ada orangtua mendukung anaknya 

untuk membeli suatu barang dan berpenampilan sesuai yang dinginkan selama 

mereka tidak menyalahi ajaran Islam, tidak mengganggu fokus serta waktu 

belajar dan mengerjakan tugas-tugas kampus sehingga anaknya tetap berprestasi 

dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai mahasiswa. Ada orangtua yang 

menasehati anaknya untuk tidak berperilaku secara berlebih-lebihan karna hal 

tersebut akan berdampak negatif jika dilakukan secara terus menerus. 

Mengenai keterbukaan mahasiswa kepada orangtua bisa dikatakan 60% 

diantara mereka transparan dan saling berkomunikasi kepada keluarganya 

terhadap kebiasaan dan hal-hal yang mereka lakukan pada saat berada jauh 

dengan orang tuanya. Ada Sebagian dari mereka tidak diketahui oleh orang 

tuanya terkait dengan gaya hidup hedonisme sehingga hal tersebut berdampak 

negatif dengan membohongi orangtua dengan meminta uang tambahan, padahal 

uang tersebut digunakan untuk membeli suatu barang yang diinginkannya bukan 

membeli keperluan dan kebutuhan yang menyangkut dengan pendidikan dan 

kepentingan kuliahnya. 

Dampak negatif yang pernah dirasakan oleh para mahasiswa ketika 

terlalu mengikuti gaya hidup hedonisme dengan mengikuti trend dan 

terpengaruh dengan moderenisasi mereka tidak dapat mengatur waktu dengan 

baik, tidak menggunakan uang yang diberikan oleh orangtua sesuai dengan 

kepentingan dirinya sehari-hari seperti biaya makan, transportasi dan fasilitas 
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untuk belajar pada saat melaksanakan perkuliahan. Akibat dari perilaku 

hedonisme juga berdampak terhadap psikis seseorang seperti merasa minder, 

tidak percaya diri serta kesal apabila belum mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh juga cenderung boros, tidak dapat mengelola keuangan dengan 

baik karena terlalu sering berbelanja dan uang yang niatnya untuk ditabung 

justru dihabiskan ke hal yang tidak penting dan mendesak untuk segera 

dipenuhi. 

Perilaku hedonisme juga memiliki dampak positif pada kalangan 

mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry apabila dilakukan 

pada tempat dan kondisi yang benar seperti berpenampilan rapi dan menarik 

pada saat berkuliah guna menumbuhkan semangat, percaya diri serta leluasa 

dalam melakukan sosialisasi terhadap teman sebaya dan lingkungan sekitarnya 

sehingga memberi aura positif bagi orang yang memandangnya sehingga 

terciptanya kenyamanan dan nilai estetika yang dapat dicontoh sebagai 

cerminan mahasiswa yang berdedikasi dan berpendidikan tinggi secara moral 

dan penampilan. 

Mengenai bentuk gaya hidup hedonisme memiliki kesesuaian antara 

yang terjadi di lapangan dengan teori dimana bentuk gaya hidup hedonisme 

yang diadopsi oleh mahasiswa Prodi BKI terdiri dari bentuk gaya hidup 

hedonisme psikologis, gaya hidup hedonisme kognitif dan gaya hidup 
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hedonisme perilaku.
35

 Sedangkan dampak dari perilaku hedonis terdiri dari 

dampak positif dan negatif. Walaupun dalam teori disebut bahwa perilaku 

hedonis memiliki dampak positif, namun kondisi yang terjadi di lapangan 

sangat banyak menimbulkan hal-hal yang negatif tanpa disadari oleh individu 

sendiri. 

 

2. Faktor Yang Mendorong Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry Memiliki Gaya Hidup Hedonisme 

 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa 

ada beberapa faktor yang mendorong mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry terpengaruh terhadap perilaku hedonisme 

disebabkan oleh faktor internal dan ekternal. Dimana setiap individu memiliki 

persepsi dan pengalaman hidup yang berbeda dalam berperilaku, berkomunikasi 

serta menyikapi tentang gaya hidup hedonisme. Ada sebagian orang 

beranggapan bahwa gaya hidup yang dijalaninya biasa saja padahal pada 

penilaian orang lain dirinya cenderung hidup mewah dan selalu 

memperhatiakan penampilan diri. Ada mahasiswa lainnya yang beranggapan 

bahwa perilaku hedonis itu bisa dirasakan apabila dirinya menghabiskan waktu 

untuk travelling dan mencari bakat diri yang akan dikembangkan untuk 

mencapai kepuasan hidup. 

______________ 
 

35
Ritma Resita. Perilaku Hedonisme Remaja Di Mall Panakukkang Makassar, Skripsi 

Dipublikasikan secara Online, (Makassar: UIN Alauddin, 2016), hal. 10. 
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Faktor internal yang mendorong mahasiwa menjalani gaya hidup 

hedonisme adalah pribadi individu itu sendiri yang menyukai kehidupan 

modern, populer dan ingin memiliki penampilan berbeda dengan orang lain, 

sehingga dirinya dapat menampilkan keunikan dan ciri khas diri melalui style 

dan fashionnya. Kemudian faktor persepsi yang dapat mengubah sikap dan 

tingkah laku seseorang. Ketika mahasiswa memiliki persepsi yang salah seperti 

menjalani gaya hidup hedonisme bertujuan untuk memamerkan kepada orang 

lain atau untuk membanggakan diri bahwa mampu mengikuti gaya hidup 

modern kepada orang lain, hal tersebut akan berdampak negatif bagi dirinya 

karena senang terhadap pujian tanpa memikirkan konsekuensi dari perbuatan 

yang berlebihan. 

Faktor internal lainnya yang menyebabkan perilaku hedonisme juga 

berdasarkan pengalaman dan pengamatan mahasiswa tentang suatu hal seperti 

pernah membeli barang atau berpergian ke suatu tempat yang dengan 

pengalaman tersebut membuat mahasiswa Prodi BKI ingin mengulang kembali 

perilaku tersebut karena menyenangkan. Sedangkan pengamatan didapatkan 

oleh mahasiswa Prodi BKI sebagai faktor pendorong untuk berperilaku hedonis 

melalui media sosial, teman sebaya maupun lingkungan sekitar. 

Faktor eksternal disebabkan oleh lingkungan sekitar dan teman, 

sehingga secara tidak langsung membuat mahasiswa mengikuti gerak gerik, 

cara berkomunikasi, persepsi, gaya penampilan bahkan wawasan yang hampir 

mengikuti temannya apabila mahasiwa tersebut tidak memiliki prinsip dan 
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tujuan hidup sehingga memiliki target yang harus dicapai baik dari segi prestasi, 

ekonomi, pendidikan maupun kecerdasan dalam berfikir dan bertindak. 

Faktor eksternal lainnya yaitu dukungan keluarga yang mengizinkan 

anaknya membeli sesuatu yang sebenarnya mereka ketahui tidak terlalu penting 

dan dibutuhkan oleh anak, sehingga membuat anak nyaman dalam kehidupan 

yang dijalaninya. Tanpa kontrol dari orangtua anak akan terus menerus 

melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa memikirkan layak atau 

tidak dirinya berpenampilan berlebihan berdasarkan keuangan yang dirinya 

miliki. Oleh karena itu orang tua perlu membatasi anaknya dalam yang 

berperilaku konsumtif agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. 

Faktor yang menyebabkan gaya hidup hedonisme pada mahasiswa 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi BKI memiliki kesesuaian yang terjadi 

di lapangan dengan yang terdapat di teori. Faktor pendorong perilaku 

hedonisme tersebut meliputi faktor internal yang terdiri dari sikap, pengalaman 

dan pengamatan, kepribadian, konsep diri serta persepsi. Sedangkan faktor 

eksternal terdiri dari kelompok referensi, keluarga, kelas sosial dan 

kebudayaan.
36

 

 

______________ 
 

36
Joulanda Tambingon, dkk. Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Di Kota Manado, Jurnal : online, Vol. 1, No. 1, (Manado: Universitas Sam 

Ratulangi, 2017), hal. 3. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari hasil penelitian dan analisis data 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bentuk gaya hidup hedonisme yang dijalani oleh mahasiswi Prodi 

Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-

Raniry tergolong ke dalam tiga bentuk gaya hidup hedonis yaitu gaya hidup 

hedonis psikologis, gaya hidup hedonis kognitif dan gaya hidup hedonis 

perilaku. 

2. Faktor yang mempengaruhi gaya hidup hedonisme pada mahasiswi Prodi 

BKI disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Adapun faktor internal terdiri dari faktor kepribadian, faktor pengalaman dan 

pengamatan, konsep diri serta persepsi. Sedangkan faktor eksternal terdiri 

dari kelompok referensi, keluarga, kelas sosial dan kebudayaan. 

 

B. Saran  

Ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan sebagai kontribusi bagi 

penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

Pertama, Bagi ketua Prodi BKI hendaknya mengadakan ekspo, seminar, 

wokshop maupun pelatihan dalam bidang pengembangan dan penyaluran bakat 

mahasiswa BKI bernuansa dakwah Isam seperti menumbuhkan kesadaran, 
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pengalaman dan pengamatan mereka tentang dakwah sehingga mahasiswa BKI tidak 

terlalu disibukkan dengan gaya hidup hedonisme yang mereka miliki. 

Kedua, hendaknya mahasiswi Prodi BKI dapat menciptakan kreatifitas dan 

kegiatan produktif melalui hobi dan bakat yang dimiliki dalam berfashion sehingga 

menghasilkan secara finansial seperti melakukan program menjahit, menyulam atau 

menggambar skets mode pakaian. Kemudian melakukan perjalanan wisata ke 

tempat-tempat bersejarah untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman baru. 

Ketiga, hendaknya bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terkait 

dengan gaya hidup hedonis meminta keterangan langsung kepada orangtua dan 

orang terdekat mahasiswa untuk mengetahui tingkat perilaku hedonis yang dimiliki 

oleh mahasiswa baik dari segi material, fashion, cara berkomunikasi, persepsi dan 

keadaan  psikologis mahasiwa. 
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