
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Pengertian Gaya Hidup

Gaya hidup didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasikan oleh

bagaimana orang menghabiskan waktu (aktivitas), apa yang mereka anggap

penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan

tentang diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya (pendapat) .

Menurut Kottler (dalam Sakinah, 2002:78) dijelaskan bahwa, Gaya hidup

menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan

lingkungannya Hal ini berarti gaya hidup adalah perpaduan antara kebutuhan

ekspresi diri dan harapan kelompok terhadap seseorang dalam bertindak

berdasarkan pada norma yang berlaku. Oleh karena itu banyak diketahui

macam gaya hidup yang berkembang di masyarakat sekarang misalnya gaya

hidup hedonis, gaya hidup metropolis, dan lain sebagainya.

Pendapat lain dari Plummer (1983:131) aya hidup adalah cara hidup

individu yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu

mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam hidupnya

(ketertarikan) dan apa yang mereka pikirkan tentang dunia sekitarnya .

Pendapat ini berarti bahwa gaya hidup adalah hal yang paling berpengaruh
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pada sikap dan perilaku seseorang dalam hubungannya dengan 3 hal utama

dalam kehidupan yaitu pekerjaan, persahabatan, dan cinta.

Sarwono (1989:14) menyatakan bahwa alah satu faktor yang

mempengaruhi gaya hidup adalah konsep diri . Memang benar apa yg

dikatakan Sarwono, konsep diri sangat berpengaruh pada gaya hidup

seseorang, seperti apa kita menggambarkan diri kita maka gaya hidup yang

harus kita jalani adalah sesuai dengan gambaran kita tersebut, misalnya orang

yang memiliki konsep diri sebagai tokoh agama maka gaya hidup yang

dijalani biasanya sederhana dan penuh dengan rasa syukur, atau orang yang

memiliki konsep diri sebagai atlit olahraga maka biasanya gaya hidup sehat

yang dijadikan prinsipnya.

Hawkins (dalam Nugroho, 2002:74) yang mengatakan bahwa ola hidup

yang berhubungan dengan uang dan waktu dilaksanakan oleh seseorang

berhubungan dengan keputusan . Maksudnya adalah orang yang sudah

mengambil suatu keputusan langkah selanjutnya adalah tindakan. Orang yang

sudah mengambil keputusan untuk mencari kesenangan dari uang yang

dimiliki seperti melakukan aktivitas nyata untuk berbelanja di mall atau

supermarket, tentu saja memberi nilai tambah dari pada berbelanja di toko

biasa. Adapun penggunaan waktu dengan gaya hidup merupakan kreativitas

individu dalam memanfaatkan waktu yang ada untuk kegiatan yang

bermanfaat atau kegiatan untuk bersenang-senang.

Menurut SRI International (1989) alah satu contoh segmentasi psikografis

adalah VALS 2. Dalam VALS 2 (Values & Life Style) terdapat dua dimensi

yang menjadi titik beratnya, yaitu self orientation dan resources . Dari
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definisi di atas dapat dimengerti bahwa resources yang dimaksudkan bukanlah

semata-mata materi, tetapi dalam arti yang luas yang mencakup sarana dan

kapasitas psikologis, fisik, dan demografis. Dalam perilaku konsumsi yang

didorong oleh self orientation terdapat tiga kategori yaitu prinsip, status dan

tindakan. Self orientation yang bertumpu pada prinsip, berarti keputusan untuk

membeli berdasarkan karena keyakinannya, sehingga keputusannya untuk

membeli bukan hanya karena ikut-ikutan atau sekedar untuk mengejar gengsi.

Boleh dikatakan tipe ini lebih rasional sedangkan yang bertumpu pada status,

keputusannya dalam mengkonsumsi didominasi oleh apa kata orang. Produk-

produk bermerek menjadi pilihannya. Bagi yang bertumpu kepada tindakan,

keputusan dalam berkonsumsi didasari oleh keinginannya untuk beraktivitas

sosial maupun fisik, mendapatkan selingan atau menghadapi resiko.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gaya hidup adalah pola

hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, opininya

dan dimensi self orientation gaya hidup mencakup tiga kategori yaitu prinsip,

status, dan tindakan.

2. Bentuk-Bentuk Gaya Hidup

Bentuk-bentuk gaya hidup menurut Chaney (dalam Idi Subandy,1997:56) ada

beberapa bentuk gaya hidup, antara lain : iklan gaya

hidup, public relations dan journalisme gaya hidup, gaya hidup mandiri, dan

gaya hidup hedonis

Dari definisi di atas dapat dijelaskan sesuai dengan keadaan yang terjadi

dalam masyarakat Indonesia yaitu :
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a. Industri Gaya Hidup.

Dalam abad ini, penampilan-diri itu justru mengalami estetisisasi, "estetisisasi

kehidupan sehari-hari" dan bahkan tubuh/diri pun justru mengalami

estetisisasi tubuh. Tubuh/diri dan kehidupan sehari-hari pun menjadi sebuah

proyek, benih penyemaian gaya hidup. "Kamu bergaya maka kamu ada!"

adalah ungkapan yang mungkin cocok untuk melukiskan kegandrungan

manusia modern akan gaya. Itulah sebabnya industri gaya hidup untuk

sebagian besar adalah industri penampilan.

b. Iklan Gaya Hidup

Dalam masyarakat berkembang seperti Indonesia, berbagai perusahaan, para

politisi, individu-individu semuanya terobsesi dengan citra. Di dalam era

globalisasi informasi seperti sekarang ini, yang berperan besar dalam

membentuk budaya citra dan budaya cita rasa adalah gempuran iklan yang

menawarkan gaya visual yang kadang-kadang mempesona dan memabukkan.

Iklan merepresentasikan gaya hidup dengan menanamkan secara halus arti

pentingnya citra diri untuk tampil di muka publik. Iklan juga perlahan tapi

pasti mempengaruhi pilihan cita rasa yang kita buat.

c. Public Relations dan Jurnalisme Gaya Hidup

Pemikiran masyarakat dalam dunia promosi sampai pada kesimpulan bahwa

dalam budaya berbasis-selebriti para selebriti membantu dalam pembentukan

identitas dari para konsumen kontemporer. Dalam budaya konsumen, identitas

menjadi suatu sandaran. Generasi baru seperti sekarang ini dianggap terbentuk
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melalui identitas yang diilhami selebriti seperti cara mereka berselancar di

dunia maya (Internet), cara mereka gonta-ganti busana untuk jalan-jalan. Ini

berarti bahwa selebriti dan citra mereka digunakan momen demi momen untuk

membantu konsumen dalam pencarian identitas.

d. Gaya Hidup Mandiri

Kemandirian adalah mampu hidup tanpa bergantung mutlak kepada sesuatu

yang lain. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengenali kelebihan dan

kekurangan diri sendiri, serta berstrategi dengan kelebihan dan kekurangan

tersebut untuk mencapai tujuan. Nalar adalah alat untuk menyusun strategi.

Bertanggung jawab maksudnya melakukan perubahan secara sadar dan

memahami bentuk setiap resiko yang akan terjadi serta siap menanggung

resiko dan dengan kedisiplinan akan terbentuk gaya hidup yang mandiri.

Dengan gaya hidup mandiri, budaya konsumerisme tidak lagi memenjarakan

manusia. Manusia akan bebas dan merdeka untuk menentukan pilihannya

secara bertanggung jawab, serta menimbulkan inovasi-inovasi yang kreatif

untuk menunjang kemandirian tersebut.

e. Gaya Hidup Hedonis

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.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk dari suatu gaya hidup

dapat berupa gaya hidup dari suatu penampilan, melalui media iklan,

modeling dari artis yang diidolakan, gaya hidup yang hanya mengejar

kenikmatan semata sampai dengan gaya hidup mandiri yang menuntut

penalaran dan tanggung jawab dalam pola perilakunya.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Gaya Hidup.

Gaya hidup seseorang dapat dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh individu

seperti kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan atau mempergunakan barang-

barang dan jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.

Amstrong (dalam Nugraheni, 2003:15) menyatakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi gaya hidup seseorang adalah sikap, pengalaman, dan

pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, persepsi, kelompok referensi,

kelas sosial, keluarga, dan kebudayaan

Dari pendapat di atas dapat dikelompokan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi gaya hidup yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu

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

Faktor internal yaitu sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep

diri, motif, dan persepsi dengan penjelasannya sebagai berikut:

a. Sikap

Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk

memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui
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pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa

tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan

lingkungan sosialnya.

b. Pengalaman dan pengamatan.

Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku,

pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya di 1masa lalu dan dapat

dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil

dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu

objek.

c. Kepribadian.

Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku

yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.

d. Konsep Diri

Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri.

Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk

menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek.

Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap

suatu objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan

perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya.

e. Motif.
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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.

f. Persepsi.

Persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan

menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti

mengenai dunia.

Adapun faktor eksternal dijelaskan sebagai berikut :

a. Kelompok referensi.

Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung

atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang

memberikan pengaruh langsung adalah kelompok di mana individu tersebut

menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang

memberi pengaruh tidak langsung adalah kelompok di mana individu tidak

menjadi anggota di dalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut

akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.

b. Keluarga.

Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap

dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk

kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.



19

c. Kelas sosial.

Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen 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. Ada dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam

masyarakat, yaitu kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan sosial artinya

tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan, prestise hak-haknya serta

kewajibannya. Kedudukan sosial ini dapat dicapai oleh seseorang dengan

usaha yang sengaja maupun diperoleh karena kelahiran. Peranan merupakan

aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila individu melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu

peranan.

d. Kebudayaan.

Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral,

hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai

anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari

dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan

dan bertindak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi gaya hidup berasal dari dalam (internal) dan dari luar

(eksternal). Faktor internal meliputi sikap, pengalaman dan pengamatan,

kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. Adapun faktor eksternal

meliputi kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan.
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4. Tinjauan Umum Pengertian Hedonis

Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan

kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Bagi para penganut paham ini,

bersenang-senang, pesta-pora, dan pelesiran merupakan tujuan utama hidup,

entah itu menyenangkan bagi orang lain atau tidak. Karena mereka

beranggapan hidup ini hanya sekali, sehingga mereka merasa ingin menikmati

hidup senikmat-nikmatnya. Di dalam lingkungan penganut paham ini, hidup

dijalani dengan sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa

batas.

Dalam kamus Collins Gem (1993:97 edonisme adalah

doktrin yang menyatakan bahwa kesenangan adalah hal yang paling penting

dalam hidup, atau hedonisme adalah paham yang dianut oleh orang-orang

yang mencari kesenangan hidup semata- . Dari pendapat Collin Gem di

atas gaya hidup hedonisme sama sekali tidak sesuai dengan tujuan pendidikan

bangsa kita.

Tujuan pendidikan Negara kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

(pembukaan UUD 1945, alinea 4). Tujuannya tentu bukan untuk menciptakan

bangsa yang hedonis, tetapi bangsa yang punya spiritual, punya emosional

peduli pada sesama dan tidak mengutamakan diri sendiri.

Adalah filsuf Epicurus (341-270 SM) yang mempopulerkan paham

hedonisme, suatu paham yang menganggap kesenangan dan kenikmatan

materi adalah tujuan yang paling utama dalam hidup. Filsafatnya

dititikberatkan pada etika yang memberikan ketenangan batin. Kalau manusia
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mempunyai ketenangan batin, maka manusia mencapai tujuan hidupnya.

Tujuan hidup manusia adalah hedone (kenikmatan, kepuasan). Ketenangan

batin diperoleh dengan memuaskan keinginannya. Manusia harus dapat

memilih keinginan yang memberikan kepuasan secara mendalam. Hedonisme

suatu tujuan utama memicu dan memacu pemanfaatan alam dan atau

melakukan aktivitas hidup yang jauh dari dimensi spiritual (moralitas).

Kesadaran akan nilai-nilai etika dan moralitas yang rendah dalam mencapai

tujuan hidup memberikan kepuasan sesaat, dan dampak negatif yang

berjangka panjang.

Menurut filsuf Aristipus of Cyrine (435-366 SM), esungguhnya kesenangan

merupakan rasa dari watak yang lemah lembut dan merupakan tujuan yang

sebenarnya dari kehidupan . Pendapat di atas harus dimengerti dengan baik,

jangan sampai terjerumus dalam arti yang sempit, maksudnya adalah semua

kesenangan nilainya sama, tetapi berbeda dalam tingkat lamanya, kesenangan

harus dikendalikan oleh akal. Pengendalian melalui mekanisme pemikiran

(akal) tidak lain adalah keadaan yang didasarkan atas upaya penyesuaian

antara keinginan sebagai tujuan dengan penyesuaian melalui pendekatan

moral/etika terhadap nilai-nilai sosial dan spiritual. Keadaan demikian

menjamin tercapainya keseimbangan antara tujuan material dan spiritual,

sehingga secara individual tercapai kepuasan batin yang sempurna.

Menurut Aristoteles (384-322 SM), Tujuan terakhir perbuatan manusia dan

yang diinginkan oleh semua manusia adalah kebahagiaan (eudaimonia) .
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Pendapat ini juga harus disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku

dalam masyarakat. Kebahagian yang tertinggi bagi manusia terletak dalam

perwujudan dan kesempurnaan dari perbuatan itu sendiri. Menurut Aristoteles,

ada dua macam keutamaan, yaitu keutamaan akal (dianoetikai) dan keutamaan

etis (etikai). Keutamaan akal menyangkut cara berfikir yang tepat, yang

nilainya lebih tinggi daripada keutamaan etis. Keutamaan ini terdiri dari lima

hal yaitu phronesis atau dasar kesusilaan, tehne atau kecapan seni, episteme

atau ilmu pengetahuan, nus atau pengertian asas dan sophia atau kearifan.

Akal, rasa, kehendak berperan dalam perbuatan susila. Akal memberikan

norma terhadap perbuatan yang tepat dan susila, kehendak menetapkan pilihan

yang baik dan rasa menyesuaikan kepada kehendak dan akal sehingga

manusia merasa senang terhadap perbuatan yang dilakukan. Keutamaan

kesusilaan terletak diantara dua kutub yang saling berlawanan, yaitu hyperbole

dan eleipsis. Hyperbole ialah terlalu banyak, dan eleipsis terlalu sedikit.

Keutamaan yang terletak di tengah bersifat dinamis, senantiasa menuju

kesempurnaan yang lebih tinggi. Pertengahan yang tepat berarti kesesuaian

perbuatan dengan norma kesusilaan yang diberikan oleh akal.

5. Faktor-faktor Penyebab Hedonisme

Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan seseorang atau masyarakat

menjadi hedonis yaitu : faktor ekstern dan faktor intern.

a. Faktor ekstern

Derasnya arus industrialisasi dan globalisasi yang menyerang masyarakat

merupakan faktor yang tak dapat dielakkan. Nilai-nilai yang dulu dianggap
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tabu, kini dianggap biasa. Media komunikasi, khususnya media iklan memang

sangat bersinggungan dengan masalah etika dan moral. Melalui simbol-simbol

imajinatif media komunikasi massa jelas sangat memperhitungkan dan

memanfaatkan nafsu, perasaan, dan keinginan, pada saat ini para hedonis

mempromosikan berbagai macam tawaran kebutuhan manusia sampai

kehidupan dunia gemerlapan malam yang berbau pornoaksi lewat media

televisi, iklan dan media cetak lainnya.

Abu Al Ghifari mengatakan bahwa :
-media ini, tak jarang menjadikan seks

sebagai saran hiburan. Aurat untuk menarik massa yang tak layak
disembunyikan lagi. Kini daerah-daerah aman wanita sudah tak ada lagi
dari bidikan kamera film-film yang mempertontonkan bagian-bagian
yang vital, sehingga televisi tak lebih dari

Dalam hal ini seluruh media informasi yang ada turut serta ambil bagian

dalam menentukan paham hedonisme terjerat pada seseorang. Kadang karena

terdesak masalah kebutuhan ekonomi yang menuntutnya, maka masyarakat

metropolitan dapat terbawa arus hedonisme yang semakin konsumeristik.

b. Faktor intern

Sementara itu dilihat dari sisi intern, lemahnya keyakinan agama seseorang

juga berpengaruh terhadap perilaku sebagian masyarakat yang mengagungkan

kesenangan dan hura-hura semata. Kerohanian seseorang menjadi tolak ukur

dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi mereka yang suka mengejar

kesenangan.
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Jadi kesimpulannya adalah ada dua faktor penyebab hedonis yaitu faktor

eksternal yang didalamnya meliputi media komunikasi yang sedang

berkembang dan faktor internal yaitu lemahnya keyakinan seseorang dalam

agama.

6. Surat Keputusan Rektor Unila Nomor. 159/H26/PP/2008

Penyelenggaraan sistem pendidikan di Universitas Lampung sampai sekarang

dapat berjalan dengan baik dan lancar, ini semua tidak terlepas dari peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik yang menyangkut peraturan

akademik maupun non akademik. Salah satu diantaranya yang mengatur

masalah norma dan kode etik warga Universitas Lampung yaitu : S.K Rektor

Universitas Lampung No. 159/H26/PP/2008, dalam S.K tersebut terdiri dari 8

bab, yang masing-masing bab berisi : Bab I Ketentuan Umum yang terdiri dari

2 pasal dan 21 butir ketentuan, Bab II Norma dan Etika di Universitas

Lampung yang terdiri dari 2 pasal dan 8 ketentuan, Bab III Hak Warga

Universitas Lampung yang terdiri dari 3 pasal dan 40 ketentuan, Bab IV

Kewajiban Warga Universitas Lampung yang terdiri dari 3 pasal dan 15

ketentuan, Bab V Sanksi dan Penghargaan yang terdiri dari 2 pasal dan 11

ketentuan, Bab VI Komisi Disiplin dan Binap yang terdiri dari 4 ketentuan,

Bab VII tentang Ketentuan Peralihan, dan Bab VIII adalah Ketentuan

Penutup.

B. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai hubungan antara gaya hidup

yang hedonis pada mahasiswa PPKn FKIP angkatan 2007-2009 khususnya



25

dalam hal pandangan, sikap, cara berpakaian, dan berbicara di lingkungan

Unila terhadap pelanggaran kode etik Unila yang tertuang dalam Keputusan

Rektor Universitas Lampung No. 159/H26/PP/2008.

Bagan Kerangka Pikir

C. Hipotesis

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui

data yang terkumpul .

Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah :

Arah hubungan antara gaya hidup yang hedonis pada mahasiswa FKIP PPKn

angkatan 2007-2009 dengan pelanggaran kode etik Unila adalah positif, jika

Variabel X

Gaya hidup yang hedonis pada
mahasiswa FKIP PPKn
angkatan 2007-2009

- pandangan
- sikap
- cara berpakaian
- berbicara

Variabel Y

Pelanggaran kode etik
Universitas Lampung

Etika Mahasiswa Unila:
1. Berpakaian sopan,

bersih, dan rapi.
2. Berpotongan

rambut yang rapi.
3. Berperilaku sopan
4. Berbicara yang

sopan
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semakin tinggi gaya hidup hedonis pada mahasiswa, semakin tinggi pula

tingkat pelanggaran terhadap norma dan kode etik Unila ataupun sebaliknya .


