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ABSTRAK 

 

GAYA HIDUP HEDONIS DI KALANGAN REMAJA 

(Studi Pada Komunitas Mobil LSC 81 Club) 

 

 

Oleh 

Ratu Aulia Rahmani Bernatta 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa saja alasan yang mendasari remaja di 

komunitas mobil LSC 81 Club bergaya hidup hedonis dan juga untuk mengkaji bentuk 

gaya hidup hedonis remaja yang bergabung di komunitas mobil LSC 81 Club. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk 

mengetahui gaya hidup hedonis di kalangan remaja yang bergabung di komunitas mobil 

LSC 81 Club. Informan dari penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang, yaitu remaja 

hedonis yang bergabung di komunitas mobil LSC 81 Club. Penentuan informan 

dilakukan secara purposive sampling, dengan menggunakan observasi, wawancara 

mendalam (indepth interview), dokumentasi dan studi pustaka sebagai teknik 

pengumpulan data. 

 

Setelah dilakukan penelitian ditemukan alasan yang mendasari serta bentuk gaya hidup 

hedonis remaja yang bergabung di komunitas mobil LSC 81 Club. Terdapat dua faktor 

yang mempengaruhi remaja bergaya hidup hedonis yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor internalnya yaitu mengharapkan pujian, memperoleh kepuasan diri, memperoleh 

eksistensi dalam lingkungan pergaulan, dan memperluas lingkungan pergaulan. 

Sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan pergaulan yang hedonis, pengaruh media 

massa dan media sosial, dan lingkungan keluarga. Selain itu, adapun untuk bentuk dari 

gaya hidup remaja hedonis yang ada di komunitas mobil LSC 81 Club yaitu diantaranya 

berpenampilan trendy, menghabiskan waktu luang/ waktu akhir pekannya diluar rumah, 

diskotik (Clubbing), touring (perjalanan), dan yang terakhir adalah hobi memodifikasi 

mobil. 

 

Kata Kunci: Hedonisme, Hedonis, Gaya Hidup, Remaja. 



 

ABSTRACT 

 

HEDONIS LIFESTYLE IN ADOLESCENT CIRCLE 

(Study in LSC 81 Club Car Community) 

 

 

By 

Ratu Aulia Rahmani Bernatta 

 

The purpose of this research are to know the basic reason of the adolescent in LSC 81 Club 

car community who has hedonis lifestyle and also to know the type of adolescent lifestyle 

who join in LSC 81 Club car community. This research done using kualitatif research method 

tu know hedonis lifestyle in adolescent circle who join in LSC 81 Club car community. 

Informant from this research are 5 person, they are adolescent who join in LSC 81 Club car 

community. Informant taking was done lay purposive sampling, using observation, interview 

indeptn, documentation, and study pustaka as collecting data technique. 

 
After the research was done, it was found that the deepen reson that serve as a basic and 

lifestyle type of adolescent hedonis who join in LSC 81 Club car community. There are two 

factor that influence those adolescent become hedonis, they are internal and eksternal factor. 

The internal factors are, wishing a praise, getting satisfaction, get existence in society 

environment, and the expand society environment. Mean while for the eksternal factors are 

hedonis society environment, media influence, and social media, family range. Besides that, 

for the LSC 81 Club car community lifestyle type are has trendy stylish, spending time or 

weekend time, outside the house, clubbing, touring, and the last is like to modify their car. 

 

Key Words : Hedonism, Hedonis, Lifestyle, Adolescent. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Modernisasi merupakan proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga 

masyarakat untuk dapat hidup sebagai tuntutan masa kini, yang pada setiap 

tahunnya akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini 

disebabkan oleh masuknya budaya luar kedalam suatu negara dan bercampurnya 

dua kebudayaan tersebut serta saling mempengaruhi diantara keduanya. Namun 

tidak semua negara terbuka dan bisa menerima kebudayan dari luar, dengan 

alasan mereka masih ingin mempertahankan adat istiadat nenek moyang yang 

mereka miliki. 

 

Modernisasi dewasa ini telah membawa pengaruh besar terhadap negara-negara di 

dunia termasuk Indonesia, dimana modernisasi sangat erat hubungannya dengan 

sebuah perkembangan masyarakat. Modernisasi sering disamakan dengan 

industrilisasi dan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya kini tradisi disamakan 

dengan ketinggalan zaman dan keterbelakangan, semua itu secara diam-diam 

mengandaikan bahwa modernisasi sebagai sebuah proses historis yang bertujuan 

jelas, tak terhentikan dan bersifat gobal yang akan berlangsung secara kurang 
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lebih sama di mana-mana masyarakat- masyarakat tradisional pun tidak akan 

mengelak darinya jangka waktu yang panjang (Muller, 2006: 83). 

 

Modernisasi sebagai sebuah gejala perubahan sosial tentunya sangat penting bagi 

sebuah masyarakat, terutama pada masyarakat yang mempunyai sifat terbuka 

terhadap suatu perubahan. Modernisasi dirasa penting karena menyangkut 

dampak yang akan terjadi dalam suatu masyarakat, baik positif ataupun negatif. 

Modernisasi erat hubungannya dengan globalisasi dimana pembaharuan yang 

akan terjadi dalam suatu masyarakat lebih besar, salah satunya terjadi karena 

masuknya teknologi. Salah satu contohnya ialah, melalui teknologi tersebut akan 

sedikit banyak membawa dampak yang progress bagi masyarakat, misalnya saja 

dengan adanya modernisasi maka secara tidak langsung teknologi akan mudah 

diserap oleh masyarakat, dan lebih cepat merubah pola pikir masyarakat untuk 

lebih maju (Rachmawati, 2008: 1). 

 

Melalui teknologi masyarakat akan dapat merubah pola fikirnya menjadi lebih 

maju dan lebih berkembang. Tetapi tidak sedikit dari masyarakat yang tidak dapat 

memanfaatkan perubahan dan perkembangan zaman ini dengan baik, sehingga 

dengan adanya kemajuan teknologi justru menimbulkan dampak buruk disuatu 

negara akibat transformasi budaya yang masuk dari luar, terutama bagi generasi 

mudanya, seperti halnya gaya hidup bebas para remaja.  

 

Hal ini yang dikhawatirkan dapat merusak generasi muda, karena pada dasarnya 

mereka belum bisa menyeleksi atau menyaring apa yang mereka lihat dan mereka 

dengar disekitar mereka. Terlebih lagi pada saat ini remaja di Indonesia telah 

disuguhkan dengan berbagai fasilitas-fasilitas teknologi modern seperti halnya 
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gadjet yang menyediakan berbagai aplikasi media sosial didalamnya. Sebut saja 

diantaranya : facebook, twitter, youtube, instagram, path dan lain sebagainya 

secara bebas. Jika fasilitas- fasilitas teknologi ini tidak dapat dimanfaatkan dan 

digunakan dengan sebaik-baiknya maka dampak negatiflah yang akan timbul dan 

mempengaruhi masyarakat.  

 

Hal yang dapat dijadikan contoh kecanggihan teknologi saat ini yang berkaitan 

dengan dunia otomotif yaitu dengan semakin maraknya iklan- iklan atau gaya 

hidup para artis yang disajikan di media massa ataupun media sosial seperti 

halnya majalah- majalah ataupun instagram. Yang sedang marak saat ini salah 

satunya yaitu mobil- mobil mewah yang menjadi salah satu bentuk koleksi para 

artis ataupun para kaum elit, disamping mereka juga menjadikan hobinya ini 

menjadi salah satu bentuk dari infestasi mereka. Namun para remaja pada saat ini 

memendang fenomena tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Yang mereka 

lihat bukan nilai infestasinya, namun bentuk gaya hidup yang memunculkan 

bentuk eksistensi diri dari seseorang dengan cara ikut- ikutan menggunakan 

barang- marang mewah seperti halnya mobil sebagai salah satu bentuk eksistensi 

diri bukan lagi menyangkut tentang kebutuhan seseorang. Hal ini pada akhirnya 

menyebabkan para remaja saat ini berbondong- bondong ataupun berlomba- 

lomba untuk dapat berperilaku seperti para artis ataupun para kaum elit agar 

mereka dapat diakui dan dapat diterima keberadaannya di kelas sosial tertentu. 

 

Seiring berkembangnya zaman, dengan adanya fasilitas- fasilitas teknologi 

mengakibatkan pergeseran budaya. Salah satunya ialah gaya hidup. Gaya hidup 

yang ditawarkan pada era modernisasi saat ini mulai ikut berkembang. Tingkatan- 
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tingkatan kelas sosial makin tampak jelas, mana yang berasal dari kalangan atas, 

menengah dan bawah. Gaya hidup serba mewah atau sering dikenal dengan istilah 

hedonis makin menjadikan masyarakat larut didalamnya, tak terkecuali para 

remaja. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi para remaja larut dalam 

kehidupan hedonis, antara lain lingkungan sekitar, teman sebaya dan pergaulan. 

 

Hedonis menurut Susanto dalam Wulandari (2014: 21) adalah sebagai sesuatu 

yang dianggap baik bila mengandung kenikmatan bagi manusia. Namun, kaum 

hedonis memiliki kata kesenangan menjadi kebahagiaan. Ciri khas gaya hidup 

hedonis ini pun adalah kebahagiaan diperoleh dengan mencari perasaan- perasaan 

menyenangkan dan sedapat mungkin menghindari perasaan- perasaan yang tidak 

enak . Contoh, makan akan menimbulkan kenikmatan jika membawa efek 

kesehatan, tetapi makan yang berlebihan akan menimbulkan penyakit. Dengan 

demikian keinginan- keinginan manusia harus dibatasi agar menimbulkan 

ketenangan untuk mencapai kenikmatan (Magnis Suseno dalam Sudarsih, 2007: 

1). 

 

Gaya hidup seperti inilah yang menjadi tujuan dari para remaja pada saat ini, 

mereka akan mencari dan berlomba-lomba untuk mencari kesenangan dan 

kebahagiaan serta menghindari diri dari perasaan yang tidak enak tanpa perduli 

dengan akibat yang akan timbul setelahnya. Gaya hidup seperti ini dipandang 

bebas dan berani. Hal inilah yang menjadi daya tarik sendiri bagi kalangan 

remaja. 

 

Kusumanugraha dalam Nugraheni (2003: 3) memberikan gambaran mengenai 

kecenderungan ciri khas gaya hidup hedonis pada remaja antara lain dengan selalu 
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mengerjakan aktivitas maupun minatnya dengan cara berkelompok. Colemen 

dalam Nugrahani (2003: 3) membuktikan dalam penelitiannya bahwa 

kecenderungan gaya hidup remaja saat ini mengarah pada gaya hidup hedonis. 

Hal tersebut dapat dilihat dari dominannya budaya anak muda yang senang pesta, 

bermobil, punya banyak teman yang senang hura-hura dan sebagainya.  

 

Seperti halnya para remaja hedonis yang bergabung di komunitas mobil. 

Bergabung dalam komunitas mobil yang secara tidak langsung mempengaruhi 

para remaja untuk berkehidupan mewah dan mengikuti arus pergaulan, lambat 

laun akan mengikuti gaya pergaulan orang-orang disekitarnya. Dunia otomotif 

yang selalu identik dengan kemewahan dan kebebasan menjadi daya tarik sendiri 

bagi para remaja. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada dasarnya pada usia 

remaja mereka belum bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, 

mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak.  

 

Banyak perilaku-perilaku bebas yang akan menyerang gaya hidup para remaja 

ketika mereka bergabung dalam suatu komunitas yang identik dengan gaya hidup 

bebas dan mewah, seperti halnya perilaku konsumtif, perilaku individualis, dan 

lain sebagainya. Terkait dengan hal tersebut, peneliti menangkap adanya gaya 

hidup hedonis di kalangan remaja pada komunitas mobil LSC 81 Club Lampung.  

 

Lapan Satu Club atau yang sering disebut dengan LSC merupakan salah satu 

komunitas mobil di provinsi Lampung yang terbentuk pada tanggal 8 Januari 

2009. Komunitas ini awalnya terbentuk dari kumpulan alumni SMP Al Kautsar 

yang bernama Lampung Selon Community. Seiring berjalannya waktu beberapa 

anggota Lampung Selon Community tersebut membentuk sendiri sebuah wadah 
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atau komonitas yang ditujukan untuk orang-orang yang memiliki minat, hobi dan 

bakat di dunia otomotif khususnya mobil dan motor. Inilah awal mula 

terbentuknya komunitas mobil Lapan Satu Club di provinsi Lampung.  

 

Tujuh tahun berdirinya LSC 81 Club Lampung telah menghasilkan berbagai 

macam kegiatan-kegiatan dan juga prestasi-prestasi, diantaranya kontes 

modifikasi mobil GECKO pada tahun 2013, modifikasi mobil XRULES pada 

tahun 2014 dan modifikasi mobil HIN Lampung pada tahun 2016. Kegiatan- 

kegiatan seperti ini sudah barang pasti akan menuntut para anggota LSC 81 Club 

Lampung untuk dapat mengeluarkan banyak biaya terutama untuk memodifikasi 

mobil- mobilnya. Seperti halnya salah satu anggota LSC 81 Club Lampung yang 

pernah mengeluarkan biaya hingga 800 juta rupiah untuk memodifikasi mobilnya, 

hal ini dilakukan semata-mata agar komunitas mobilnya dapat diakui 

eksistensinya di kalangan komunitas mobil di provinsi Lampung. 

 

Selain itu kegiatan- kegiatan yang rutin pula mereka lakukan yaitu kegiatan 

kumpul bareng setiap malam minggu, hal ini guna menjaga solidaritas para 

anggota LSC 81 Club Lampung. Tempat- tempat yang biasa digunakan untuk 

kegiatan kumpul bareng setiap malam minggu yaitu di beberapa cafe- cafe 

ternama ataupun di klub malam di kota Bandar Lampung. Salah satunya adalah 

Center Stage yang bertempat di Novotel Lampung. Tempat ini menyajikan 

berbagai macam bentuk fasilitas hiburan malam dan berbagaimacam jenis minum- 

minuman yang memiliki harga yang bervariatif, mulai dari harga 800 ribu rupiah 

hingga jutaan rupiah disediakan di Center Stage Lampung. Biasanya minuman 
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yang banyak dikonsumsi atau dibeli yaitu minuman sejenis chivas dan martel 

yang harganya berkisar 800 ribu rupaih hingga 2 juta rupiah untuk satu botolnya. 

 

Hal seperti ini merupakan salah satu ciri khas dari gaya hidup hedonis. Pengaruh 

dari lingkungan pergaulan serta kegiatan-kegiatan pada komunitas mobil tersebut 

lambat laun dapat berpengaruh pada para anggota yang bergabung dalam 

komunitas mobil tersebut. Mereka akan terbawa arus dalam gaya pergaulan dan 

perilaku komunitas mobil pada umumnya. Seperti halnya, penggunaan mobil 

sebagai identitas penting bagi mereka, rutinitas kegiatan atau perkumpulan 

ditempat yang high class (cafe), dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan menarik perhatian sehingga mereka dapat dipandang sebagai golongan atas 

ataupun supaya mereka dapat berada di dalam kelas sosial tertentu. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa adanya gaya hidup hedonis pada 

kalangan remaja terutama pada remaja yang bergabung pada komunitas mobil 

LSC 81 Club Lampung.  Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang 

menyebabkan peneliti tertarik untuk dapat meneliti tentang hal- hal yang 

mendasari para remaja di komunitas LSC 81 Club Lampung bergaya hidup 

hedonis dan bagaimana bentuk gaya hidup yang mereka lakukan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apa alasan yang mendasari remaja di komunitas mobil LSC 81 Club bergaya 

hidup hedonis? 

2. Bagaimana bentuk gaya hidup hedonis yang dilakukan oleh remaja di 

komunitas mobil LSC 81 Club. 

 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengkaji apa saja alasan yang mendasari remaja di komunitas mobil 

LSC 81 Club bergaya hidup hedonis. 

2. Untuk mengkaji bentuk gaya hidup hedonis remaja yang bergabung di 

komunitas mobil LSC 81 Club. 

 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan 

praktis bagi beberapa pihak diantaranya: 

1. Sisi Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah agar dapat dijadikan reverensi 

praktis untuk semua masyarakat khususnya dikalangan remaja tentang gaya 

hidup hedonis. 
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2. Sisi Teoritis 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah agar dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan sosial khususnya Sosiologi. Sisi Teoritis ini pun bermanfaat 

untuk mengembangkan ilmu Sosiologi khususnya bagi individu dan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam 

permasalahan-permasalahan sosial pada masyarakat yang erat dengan gaya 

hidup dan status sosial. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Gaya Hidup Hedonis 

1. Hedonisme dan Gaya Hidup Hedonis 

Hedonisme muncul pada awal sejarah filsafat sekitar tahun 433 SM. 

Hedonisme merupakan suatu paham tentang kesenangan yang kemudian 

dilanjutkan seorang filsuf Yunani bernama Epikuros (341- 270 SM). 

Menurutnya, tindakan manusia yang mencari kesenangan adalah kodrat 

alamiah. Meskipun demikian, hedonisme Epikuros lebih luas karena tidak 

hanya mencangkup kesenangan badani saja seperti kaum Aristippus, 

melainkan kesenangan rohani juga, seperti kebebasan jiwa dari keresahan 

(Praja dan Damayantie, 2013: 184). 

 

Demikian sejarah singkat awal mula munculnya istilah hedonisme yang 

kini makin marak di masyarakat dunia termasuk Indonesia. Hedonisme 

dalam pemahaman umum yang menggejala dalam masyarakat sudah 

menyimpang jauh dari ajaran hedonisme Epikuros. Epikuros membatasi 

bahwa kenikmatan adalah tiadanya rasa sakit pada jiwa dan raga. 

Kenikmatan yang sesungguhnya bagi Epikuros diperoleh dengan cara 

bijak dalam menyikapi keinginan- keinginan. Keinginan- keinginan yang 

menimbulkan efek ketidak nikmatan, mesti dibiarkan berlalu saja. 

Kenikmatan dalam pengertian yang terbatas. Kenikmatan dalam 

pemahaman umum bukan lagi kenikmatan yang terbatas tetapi 

kenikmatan yang sudah tidak ada lagi batasnya. Contohnya ialah, 

individualisme menggejala semakin radikal, juga ambisi merebut peluang 

untuk memperoleh keuntungan materi yang sebesar- besarnya. Dalam 

skala besar, hedonisme melahirkan suasana kompetitif yang keras dan 

persaingan tidak sehat. Kenyataan tersebut telah menyimpang jauh dari 

pemahaman kenikmatan menurut Epikuros (Sudarsih, 2007: 2). 

 

Hedonisme menurut anggapan umum identik dengan hidup enak dan 

foya- foya tanpa memperdulikan lagi akibat- akibatnya, termasuk bencana 
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pada masa depan. Hedonisme dalam pengertian ini akan mengancam 

masa depan umat manusia dan lingkungannya. Hedonisme menggejala 

sebagai sikap hidup yang memuja kenikmatan dan kebahagiaan dari sisi 

materi saja. Kenikmatan selalu dipandang sebagai suatu yang sifatnya 

jasmaniah saja. Nilai jasmaniahnya sebagai nilai utama. ( Sudarsih, 2007: 

1). 

 

 

Paham hedonisme ini pun melahirkan perilaku atau sikap yang dilakukan 

oleh seseorang yang memiliki paham hedonisme tersebut. Sikap ini 

disebut dengan sikap hedonis. Sudarsih (2007: 2) memaparkan sikap 

hidup hedonis dalam pemahaman umum yang menggejala dalam 

masyarakat, yakni sikap hidup yang cenderung foya- foya dan lebih 

berkonotasi materi. Kenikmatan diukur dari sisi materi dan masih 

berdasar dari kondisi lingkungan sekitar demi memuaskan keinginan 

untuk dapat berada dalam kelas atau status sosial tertentu. 

 

Menurut Chaney dalam Idi Subandy (1997: 56) gaya hidup hedonis 

adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan 

hidup, seperti banyak menghabiskan waktu diluar rumah, lebih banyak 

bermain, senang dengan keramaian kota, senang membeli barang mahal 

yang disukainya, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian, walaupun 

untuk mendapatkan berbagai hal tersebut harus dengan menghalalkan 

berbagaimacam cara. 

 

Eramadina dalam Almira (2016: 34) gaya hidup hedonis memiliki sifat 

dan karakteristik perilaku atau budaya yang menginginkan keseluruhan 

kehidupan penuh dengan kesenang-senangan yang bisa dirasakan dan 

memuaskan keinginan, sehingga tujuan akhir dari kehidupan ini adalah 
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kesenangan. Dalam perkembangannya gaya hidup hedonis cenderung 

menyerang remaja. Karena pada masa remaja, individu sedang dalam 

keadaan mencari jati diri. 

 

Sedangkan menurut Sujanto dalam Sudarsih (2007: 7) menjelaskan bahwa 

gaya hidup hedonis yang berorientasi pada kesenangan umumnya banyak 

ditemukan dikalangan remaja. Hal ini karena remaja mulai mencari 

identitas diri melalui penggunaan simbol- simbol status seperti mobil, 

pakaian, dan memiliki barang- barang lain yang dapat terlihat. 

 

 

Hedonis muncul dari faham hedonisme yang memandang kehidupan atas 

dasar kenikmatan dunia dan orientasi hidupnya adalah untuk mencari 

kenikmatan dan kebahagiaan duaniawi berupa materi sebanyak- 

banyaknya. Pada dasarnya perbedaan dari hedonisme dan hedonis ialah, 

hedonisme merupakan suatu paham hidup seseorang yang sudah 

mendarah daging dan tidak dapat dipisahkan pada diri seseorang yang 

sudah menganutnya. Tetapi hedonis ialah suatu sikap atau perilaku yang 

timbul atau muncul dari paham hedonisme. Jadi orang yang memiliki 

paham hedonisme sudah pasti berperilaku hedonis, tetapi tidak semua 

orang yang berperilaku hedonis memiliki paham hidup hedonisme. Dalam 

hal ini biasanya para remaja memiliki gaya hidup hedonis dikarenakan 

hanya sekedar ikut- ikutan atau meniru lingkungan sekitar mereka. 
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2. Ciri- Ciri Gaya Hidup Hedonis 

Ciri gaya hidup hedonis adalah kebahagiaan diperoleh dengan mencari 

perasaan- perasaan menyenangkan dan sedapat mungkin menghindari 

perasaan- perasaan yang tidak enak. Contohnya ialah, makan akan 

menimbulkan kenikmatan jika membawa efek kesehatan, tetapi makan yang 

berlebihan akan menimbulkan penyakit (Sudarsih, 2007: 1). Lebih lanjut 

Sudarsih (2007: 7) pada penelitiannya menyatakan, gaya hidup seseorang 

merupakan fungsi karakteristik atau sifat individu yang sudah dibentuk 

melalui interaksi lingkungan, orang yang semulanya tidak boros (hemat) 

menjadi pemboros setelah bergaul dengan orang- orang yang boros.  

 

Menurut Susanto dalam Sudarsih (2007: 7), menyatakan bahwa atribut 

kecenderungan gaya hidup hedonis meliputi lebih senang mengisi waktu 

luang di mall, cafe dan restoran- restoran makanan siap saji (fast food), serta 

memiliki sejumlah barang- barang dengan merk prestisius. Martha dalam 

Sudarsih (2007: 7) remaja yang memiliki kecenderungan bergaya hidup 

hedonis biasanya akan berusaha agar sesuai dengan status sosial hedonis, 

melalui gaya hidup yang tercermin dengan simbol- simbol tertentu, seperti 

merk- merk yang digunakan dalam kehidupan sehari- hari, dan segala sesuatu 

yang berhubungan serta dapat menunjukan tingkat staus sosial yang tinggi. 

 

Adapun ciri-ciri gaya hidup hedonis menurut Rahardjo dan Silalahi (2007: 

34) yaitu:  
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1. Memiliki pandangan gaya instan, elihat sesuatu perolehan harta dari hasil 

akhir bukan proses untuk membuat hasil akhir. Hal ini membawa ke arah 

sikap selanjutnya yaitu, melakukan rasionalisasi atau pembenaran dalam 

memenuhi kesenangan tersebut. 

2. Menjadi pengejar modernitas fisik. Orang tersebut berpandangan bahwa 

memiliki barang- barang berteknologi tinggi adalah kebanggaan. 

3. Memiliki relativitas kenikmatan di atas rata-rata yang tinggi. Relativitas 

ini berarti sesuatu yang bagi masyarakat umum sudah masuk ke tataran 

kenikmatan atau dapat disebut enak, namun baginya itu tidak enak. 

4. Memenuhi banyak keinginan- keinginan spontan yang muncul. Dalam 

penjabaran benteng penahan kesenangan yang sangat sedikit sehingga 

ketika orang menginginkan sesuatu harus segera dipenuhi. 

5. Ketika mendapat masalah yang dia anggap berat muncul anggapan 

bahwa dunia begitu membencinya. 

6. Berapa uang yang dimiliki akan habis dan atau tersisa sedikit dengan 

skala uang yang dimiliki berada di hidup orang menengah dan tidak ada 

musibah selama memegang uang tersebut. Untuk masalah makanan saja 

begitu kompleks dan jenisnya banyak belum termasuk pakaian, rumah, 

barang-barang mewah, dsb. 

 

 

Lebih lanjut Rahardjo dan Silalahi (2007:34) menerangkan ada beberapa bentuk 

ataupun karakteristik gaya hidup hedonis dikalangan remaja diantaranya: 
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1. Pada umumnya hidup dan tinggal di kota besar, dimana hal ini tentu saja 

berkaitan dengan kesempatan akses informasi, secara jelas akan 

mempengaruhi gaya hidup. 

2. Berasal dari kalangan berada dan memiliki banyak uang karena banyaknya 

materi yang dibutuhkan sebagai penunjang gaya hidup. 

3. Secara intens mengikuti perkembangan zaman/ trandy melalui majalah- 

majalah ataupun media sosial agar dapat mengetahui perkembangan zaman. 

4. Umumnya memiliki penampilan yang modis dan dandy. 

 

 

B. Tinjauan Tentang Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Menurut Gunarsa (2003: 4) remaja berasal dari kata Latin adolescentia, 

dari kepustakaan Belanda disebutkan bahwa adolescentia dimulai ketika 

tercapainya kematangan seksual secara biologis sesudah pubertas. 

Adolescentia dari kepustakaan bahasa Inggris menunjukan masa peralihan 

dengan diikuti oleh perubahan fisiologis dan perkembangan psikologis, 

yakni antara 12-21 tahun. Menyinggung batasan remaja, Sofyan Willis 

(1986:23) mengemukakan bahwa usia remaja berkisar antara usia 13 

sampai 21 tahun, dengan pembagian pubertas antara 13 sampai 15 tahun 

dan fase pubertas antara 16 sampai 19 tahun.  

 

Remaja adalah generasi yang menarik untuk dikaji karena banyak dan 

rumitnya persoalan yang ada didalamnya. Dalam perkembangannya, gaya 

hidup hedonis cenderung menyerang remaja. Karena pada masa remaja, 
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individu sedang dalam keadaan mencari jati diri (Eramadina dalam 

Almira, 2016: 35). Dimana remaja tersebut lebih mementingkan 

kesenangan dari pada melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. 

Eksistensi remaja saat ini dapat diwujudkan dengan memakai barang-

barang bermerk, mengunjungi mall, dengan menggunakan fasilitas-

fasilitas elit. Eksistensi kaum remaja hanya dihargai sebatas kepemilikan 

dan status semata (Bujang, 2009: 27) 

 

Berdasarkan sifat dan ciri perkembangannya, masa (rentang waktu) 

remaja ada tiga tahap menurut Widyastuti (2009: 178), yaitu: 

a. Masa Remaja Awal (10-12 tahun) 

1. Tampak dan memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya 

2. Tampak dan merasa ingin bebas 

3. Tampak dan memang lebih banyak memperhatikan keadaan 

tubuhnya dan mulai berfikir dan khayal (abstrak) 

b. Masa Remaja Tengah (13-15 tahun) 

1. Tampak dan merasa ingin mencari identitas diri 

2. Adanya keinginan untuk berkencan atau tertarik dengan lawan 

jenis 

3. Timbul perasaan cinta yang mendalam  

4. Mampu berfikir abstrak (berkhayal) makin berkembang berkhayal 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual 

c. Masa Remaja Akhir (16-19 tahun) 

1. Menampakkan pengungkapan kebebasan diri 

2. Dalam mencari teman sebaya lebih selektif 
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3. Memiliki citra (gambaran, keadaan, peranan) terhadap dirinya 

4. Dapat mewujudkan perasaan cinta 

5. Memiliki kemampuan berfikir khayal atau abstrak 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa remaja adalah masa yang 

ditandai dengan perubahan-perubahan cepat pada jasmani yang 

barsamaan dengan matangnya organ seks, yang selanjutnya diikuti oleh 

perkembangan psikis yang meliputi perubahan emosi dengan melepaskan 

diri dari ikatan orang tua ketika anak harus dapat berdiri sendiri. 

Perkembangan kecerdasan dan kepribadian terwujud dalam cara hidup 

untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Usia mereka berkisar antara 

13 sampai 21 tahun, dengan pembangunan masa remaja tingkat awal 

yaitu antara 13 samapai 15 tahun, sedangkan usia remaja dari 16 sampai 

19 tahun dan remaja akhir 20 sampai 21 tahun.  

 

 

 

2. Ciri-ciri Masa Remaja 

Periode masa remaja memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya 

dengan periode sebelum dan sesudahnya. Monks (2001: 11) menyatakan 

masa remaja merupaka periode peralihan, peralihan ini lebih dirasakan 

pada masa awal remaja. Masa awal remaja juyga dirasakan sebagai masa 

perubahan. 

 

Ciri-ciri remaja menurut Hurlock (1992:113), antara lain: 

1. Masa remaja sebagai periode yang penting yaitu perubahan-perubahan 

yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada 
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individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan 

selanjutnya. 

2. Masa remaja sebagai periode pelatihan. Peralihan dari masa kanak-

kanak kemasa dewasa. Menurut stutusnya, status remaja tidak jelas, 

keadaan seperti ini menimbulkan akibat remaja akan menggunakan 

waktu peralihan tersebut untuk mencoba-coba dan mengikuti gaya 

hidup yang berbeda dan yang mereka anggap lebih 

baik/menyenagkan. Selain itu pada masa ini remaja akan mulai 

menentukan pola-pola dalam dirinya, pola prilaku, pola pemikiran dan 

pola pergaulan yang sesuai dengan dirinya. 

3. Masa remaja sebagai periode perubahan, yaitu perubahan pada emosi, 

perubahan pada cara berfikir, minat, bentuk dan kondisi tubuh serta 

peran yang mereka ciptakan. Selain itu pada masa ini remaja mulai 

menginginkan kebebasannya. 

4. Masa remaja sebagai masa mecari identitas diri yang dicari oleh 

remaja berupa usaha untuk menjelaskan kepada orang-orang 

disekitanya tentang siapa dirinya dan apa peranannya di dalam 

masyarakat. 

5. Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan. Dikatakan 

demikian karena pada masa ini biasanya seseorang lebih sulit untuk 

diatur atau lebih sulit dalam menerima nasihat, pada masa ini biasanya 

remaja cenderung berprilaku kurang baik. Hal inilah yang menjadi 

ketkutan bagi para orang tua. 
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6. Masa remaja adalah masa yang tidak realistik. Remaja cenderung 

memandang kehidupan dari kacamata berwarna merah jambu, melihat 

dirinya dan orang-orang disekitarnya sesuai dengan keinginan dan 

harapan dirinya bukan dengan apa yang seharusnya dan sesuai dengan 

kenyataannya. 

7. Masa remaja sebagai masa dewasa. Remaja mengalami kebingungan 

atau kesulitas meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya dan 

didalam memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir atau sudah 

dewasa, yaitu dengan merokok, minum-minuman keras, 

menggunakan obat-obatandan terlibat dalam perilaku seks. 

Berdasarkan pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada masa 

remaja merupakan awal mula dimana penemuan dan perubahan baru dapat 

cepat ditangkap oleh remaja, sehingga mereka mudah sekali terpengaruh 

dengan hal-hal yang bersifat semu. 

 

 

C. Tinjauan Tentang Gaya Hidup Hedonis 

1. Faktor- Faktor Penyabab Terbentuknya  Gaya Hidup Hedonis 

Dikalangan Remaja 

 Praja dan Damayanti (2013: 189) menjelaskan secara umum ada dua 

faktor yang menyebabkan seorang atau masyarakat menjadi hedonis. Yaitu 

faktor eksternal yang meliputi media dan lingkungan sosial serta faktor 

internal yang meliputi keyakinan dalam beragama. Adapun penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 
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a. Faktor Internal 

Faktor internal yang berarti faktor penyebab terbentuknya gaya hidup 

hedonis yang berasal dari dalam diri orang tersebut, seperti salah satunya 

yaitu lemahnya keyakinan agama. Lemahnya keyakinan agama atau iman 

seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku sebagian masyarakat yang 

mengagungkan kesenangan dan hura- hura semata. Binzar Situmorang 

menyatakan bahwa, ”Kerohanian seseorang menjadi tolak ukur dalam 

kehidupan sehari- hari, khususnya bagi mereka yang suka mengejar 

kesenangan”. 

 

Lebih lanjut (Nugraheni, 2003: 11) menjelaskan dalam penelitiannya, 

terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi terbentuknya 

gaya hidup hedonis dikalangan remaja. Faktor internal yaitu: 

1. Sikap 

Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikiran yang 

dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang 

diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung 

pada perilaku. Sikap juga merupakan faktor pendorong utama yang 

menyebabkan seseorang bergaya hidup hedonis. Seseorang dapat 

mengaplikasikan dirinya melalui sikap yang dia ciptakan termasuk 

gaya hidupnya. Terutama dalam era modernisasi pada saat ini, dengan 

berbagai bentuk gaya hidup yang ditawarkan, seseorang memiliki 

peluang untuk dapat menyikapi fenomena yang ada dan memilih gaya 
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hidup apa yang dia inginkan. Karena sikap seseorang adalah cerminan 

dari dirinya sendiri.  

2. Pengalaman dan Pengamatan 

Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah 

laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu 

dan dapat dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh 

pengalaman. Dari pengalaman dan pengamatan inipulalah seseorang 

dapat memilih gaya hidupnya. Ketika seseorang berada dalam 

lingkungan yang bergaya hidup hedonis ataupun banyak menyaksikan 

hal- hal yang berkenaan dengan gaya hidup hedonis khususnya di era 

modernisasi saat ini yang banyak sekali menyuguhkan berbagai 

macam gaya hidup, maka seseorang akan merasa tertarik ataupun 

terpengaruh dengan hal- hal yang dia saksikan dan dia rasakan. Hal 

itulah yang akhirnya menjadi penyebab pendorong seseorang memilih 

untuk bergaya hidup hedonis. 

3. Kepribadian 

Kepribadian adalah suatu konfigurasi karakteristik individu dan cara 

berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setaip individu. 

Kepribadian juga memiliki peran penting dalam menentukan sikap 

seseorang bergaya hidup. Seseorang yang memang memiliki peribadi 

yang senang dengan kemewahan dan kesenangan maka akan sangat 

mudah terpengaruh ataupun terbawa dalam arus modernisasi, yang 

berdampak pada gaya hidupnya yaitu gaya hidup hedonis. 
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4. Konsep Diri 

Konsep diri sebagai inti dari pola keperibadian akan menentukan 

perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya, karena 

konsep diri merupakan frame of reference yang menjadi awal 

perilaku. Dengan konsep diri seseorang seharusnya sudah bisa 

mengetahui atau menentukan arah hidupnya termasuk dalam gaya 

hidup apa yang akan dia pilih. Disinilah dapat terlihat bagaimana 

konsep diri seseorang, ketika seseorang memang memiliki konsep diri 

atau konsep kehidupan yang identik dengan kebahagiaan dan 

kesenangan maka gaya hidup hedonis merupakan pilihan gaya hidup 

yang tepat dan cocok untuk orang yang memiliki konsep diri tersebut. 

5. Motif 

Perilaku muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman 

dan kebutuhan terhadap prestise. Motif merupakan alasan seseorang 

untuk memilih dan melakukan sesuatu hal. Salah satunya motif 

seseorang bergaya hidup hedonis yaitu untuk prestise hidupnya di 

kalangannya. Hal ini dirasa penting oleh beberapa kalangan melihat 

kondisi zaman modenisasi yang sangat identik juga dengan tingakatan 

dan kelas sosial mengakibatkan orang- orang berlomba- lomba untuk 

dapat berada di kelas sosial tertentu. 

6. Persepsi  

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan 

menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang 

berarti mengenai dunia. Persepsi inilah yang mengakibatkan 
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banyaknya remaja terjerumus masuk dalam gaya hidup hedonis. 

Informasi- informasi serta fasilitas- fasilitas ala era modernisasi yang 

disajikan mengakibatkan remaja menilai bahwa gaya hidup hedonis 

merupakan hal yang paling benar dan dapat membuat mereka merasa 

bahagia dan senang. 

 

b. Faktor Eksternal 

Sementara itu faktor eksternal merupakan faktor penyebab 

terbentuknya gaya hidup hedonis yang diberasal dari luar diri 

seseorang, seperti halnya: 

1) Derasnya arus industrilisasi dan globalisasi yang menyerang 

masyarakat merupakan faktor yang tak dapat dielakkan. Nilai- nilai 

yang dulu dianggap tabu dan kini dianggap biasa.  

2) Media komunikasi, khususnya media internet dan iklan memang 

sangat bersinggungan dengan masalah etika dan moral. Melalui 

simbol- simbol imajenatif media komunikasi masa jelas sangat 

memperhitungkan dan memanfaatkan nafsu, perasaan, dan 

keinginan.  

 

Hal- hal inilah yang dapat dengan mudah melunturkan dan lambat 

laun akan menghapuskan budaya ketimuran dari kehidupan para 

remaja. 

 

Adapun faktor ekternal yang menyebabkan terbentuknya gaya hidup 

hedonis dikalangan remaja adalah: 
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1. 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 

dimana individu tersebut menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, 

sedangkan kelompok yang memeberi pengaruh tidak langsung adalah 

kelompok dimana individu tidak menjadi anggota didalam kelompok 

tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan individu 

pada perilaku dan gaya hidup tertentu termasuk gaya hidup hedonis, 

dan banyak pula diantara mereka yang akhirnya memilih untuk 

melakukan hal yang sama seperti dengan apa yang mereka lihat untuk 

ikut juga bergaya hidup hedonis. Karena individu merasa hal- hal 

yang dilihat dan dirasakan olehnyalah yang terbaik dan dapat 

berdampak baik bagi dirinya. 

2. Keluarga  

Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam 

pembentukan sikap dan perilaku seseorang. Hal ini karena pola asuh 

orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung 

mempengaruhi pola hidupnya. Khususnya untuk anak- anak yang 

emmang berasal dari keluarga kelas atas, yang memang dari sejak 

kecil dimanjakan oleh fasilitas- fasilitas serta kondisi perekonomian 

yang baik dapat menyebabkan sang anak nantinya merasa terbiasa 

dengan gaya hidup serba mewah dan berfoya- foya. Hal inilah yang 
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sangat erat kaitannya dengan gaya hidup hedonis yang berarti mencari 

kenikmatan dan kebahagiaan duniawi sebanyak- banyaknya. 

3. Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan 

bertahan lama dalah sebuah masyarakat, yang tesusun dalam sebuah 

urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang memiliki nilai, 

minat, dan tingkah laku yang sama. Kelas sosial inilah yang sekarang 

menjadi tolak ukur dalam bermasyarakat. Masyarakat modern 

biasanya ingin berlomba- lomba untuk berada dalam kelas sosial atas 

utnuk mendapatkan penghargaan dan penilaian tertentu dari 

kalangannya. Salah satu caranya dengan bergaya hidup hedonis. Gaya 

hidup ini menjadi salah satu sarana individu untuk menjaga 

prestisenya dalam lingkungannya dan dapat menempatkan seseorang 

dalam kelas- kelas sosial yang diinginkannya. 

4. 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 normatif, meliputi ciri-

ciri pola pikir, merasakan dan bertindak. Pada saat inipun gaya hidup 

hedonis sudah menjadi budaya bagi kalangan masyarakat di era 

modernisasi. Secara tidak langsung dan tidak dirasakan, hampir semua 

masyarakat modernisasi melakukan kegiatan- kegiatan yang erat 

kaitannya dengan gaya hidup hedonis, seperti salah satu contohnya 
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adalah banyak menghabiskan waktu diluar rumah serta sering 

menghabiskan waktu dipusat- pusat perbelanjaan (mall). Hal inilah 

yang secara tidak saat sudah menjadi budaya sendiri bagi para 

masyarakat perkotaan pada umumnya. 

 

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka  

dapat disimpulakn bahwa pada kenyataannya dilapangan banyak faktor- 

faktor yang menyebabkan individu bergaya hidup hedonis seperti halnya 

faktor- faktor pendorong yang berasal dari dalam diri individu serta faktor- 

faktor pendorong yang berasal dari luar diri individu itu sendiri. Terdapat 

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi gaya hidup hedonis pada 

diri seseorang seperti halnya media dan lingkungan sosial serta faktor 

internal yang meliputi keyakinan dalam beragama. Sedangkan yang 

mempengaruhi gaya hidup hedonis khususnya dikalangan remaja berasal 

dari dalam (internal) dan dari luar (ekternal). Faktor internal meliputi 

sikap, pengalaman dan pengamatan, keperibadian, konsep diri, motif, dan 

persepsi. Sedangkan faktor ekternal meliputi kelompok referensi, keluarga, 

kelas sosial dan kebudayaan. 

 
 
 

D. Landasan Teori  

Hedonisme merupakan faham atau teori etika yang lebih mengutamakan 

kenikmatan, atau yang lebih itu apabila dapat memberikan kenikmatan, bahkan 

tujuan hidup manusia adalah mencari dan mengejar kenikmatan. Secara nyata para 
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penganjur teori hedonisme menyatakan bahwa yang menjadi tujuan kehidupan 

adalah kenikmatan. Teori tersebut dinyatakan dalam beberapa hal: 

a. Kenikmatan adalah kebaikan tertinggi 

b. Kenikmatan adalah kebaikan intrinsik 

c. Kenikmatan harus dicari 

d. Kebaikan ditentukan oleh kemampuan sejauh mana mampu memberikan 

kenikmatan. 

 

Ide awal hedonisme berawal sejak zaman Aristippus dari Kyrene (sekitar 433-355 

S.M.) atau disebut juga dengan Aristippus of Cyrine (435-366 SM), adalah salah 

satu murid dari Sokrates. Dia berpandangan bahwa satu-satunya tujuan perbuatan 

kita adalah kenikmatan (hedone). Dari pandangan ini dia berpendapat bahwa sejak 

dari kecil manusia selalu menginginkan kesenangan dan tidak pernah 

menginginkan ketidaksenangan atau kesengsaraan. Menurut Aristippus 

kesenangan yang dimaksud adalah kesenangan yang dirasakan pada saat ini dan 

bukan kesenangan pada masa lalu ataupun masa yang akan datang. Karena dia 

berkeyakinan bahwa yang baik adalah apa yang dirasakan pada saat kini dan 

disini. Akan tetapi kesenangan itu bukan tidak ada batasnya, perlu adanya 

pengendalian diri dalam mencari kesenangan. Pengendalian diri itu bukan berarti 

meninggalkan kesenangan, akan tetapi bagaimana kesenangan tersebut 

dipergunakan dengan baik oleh manusia dan bukannya manusia yang malah 

dipergunakan oleh kesenangannya sendiri (Faiqfalahi, 2015: 21). 

 

Berdasarkan teori etika hedonisme diatas, penulis menyimpulkan bahwa setiap 

orang akan mencari kenikmatan dan kesenangan untuk diri mereka dengan 
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berbagai macam cara. Faham hedonisme ini melahirkan sifat hedonis yang 

tumbuh pada diri manusia pada berbagai macam kalangan, terutama di kalangan 

remaja yang merupakan kelompok yang paling mudah terkena dampak faham ini. 

Sifat hedonis ini akan mempengaruhi kehidupan para remaja dan akan berdampak 

panjang bagi kehidupannya. 

 

Terkait dengan fenomena gaya hidup hedonis remaja, mereka memiliki alasan- 

lasan yang berbeda dalam bergaya hidup hedonis. Kebanyakan dari mereka 

melakukan hal- hal tersebut karena alasan faktor internal yang mereka miliki 

seperti halnya ingin dipuji dan diakui oleh lingkungan pergaulannya, mereka 

merasa puas dengan gaya hidup mereka, memperoleh eksistensi diri dalam 

pergaula serta dapat memperluas lingkungan pergaulan mereka. 

 

Selain itu, ada juga faktor eksternal yang dapat mendorong faktor internal 

tersebut. Karena lingkungan pergaulan, keluarga, rasa gengsi terhadap lingkungan 

sekitarnya, ingin terlihat high class dan gaul serta rasa tidak ingin tertinggal dari 

teman- teman sebayanya, sehingga mereka melakukan hal tersebut karena paksaan 

dan keadaan lingkungan yang menuntut mereka mampu bergaya hidup hedonis. 

 

Akan tetapi, tidak setiap alasan manusia selalu memiliki dorongan atau alasan- 

alasan negatif. Gaya hidup hedonis sebenarnya bukan tentang nilai atau norma 

baik atau tidak baik, tetapi tentang pilihan seseorang untuk dapat menjadi jati 

dirinya, asalkan hal tersebut tidak merugikan orang lain. Hal tersebut tergantung 

pada individunya masing- masing dan yang jelas bisa memebedakan mana 
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kebutuhan pokok dan yang tidak, sehingga mereka bisa mengaplikasikan 

kebutuhan hidup mereka dengan cara mereka sendiri. 

 

 

 

E. Kerangka Penelitian 

Kehidupan modern saat ini tidak bisa terlepas dari pengaruh budaya asing 

terutama budaya Barat yang sering kita sebut dengan istilah modernisasi. 

Modernisasi merupakan salah satu pengaruh dari adanya perilaku/ gaya hidup 

hedonis yang pada saat ini mulai berkembang.  Hedonis merupakan gaya hidup 

atau perilaku yang timbul pada diri seseorang dan berkembang di masyarakat 

yang berasal dari adanya paham hedonisme. Seseorang yang memiliki paham 

hedonisme sudah pasti berperilaku hedonis, tetapi tidak semua orang yang 

berperilaku hedonis memiliki paham hidup hedonisme.  

 

Gaya hidup hedonis banyak menyerang para remaja terutama remaja di Indonesia. 

Hal ini disebabkan karena usia remaja merupaka usia yang masih rentan dari sisi 

psikologisnya. Mereka masih mencari jati diri dan belum mampu memilih mana 

yang baik dan yang buruk. Fakta yang ditemukan dilapangan pun menunjukkan 

pada umumnya saat ini remaja melakukan gaya hidup hedonis seperti halnya ikut 

serta dalam komunitas- komunitas elit seperti halnya komunitas mobil, mengikuti 

tren-tren, banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan memilih untuk 

nongkrong di tempat- tempat elit seperi cafe dan mall, dan lain sebagainya. Hal 

tersebut dilakukan dengan alasan untuk eksistensi dirinya dilingkungan pergaulan 
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mereka sehingga mereka dapat diakui keberadaannya dan juga banyak dikenal 

oleh kalangan- kalangan yang mereka inginkan.   

 

Setelah dilakuakn penelitian dan pengamatan oleh peneliti, ditemukan ada 

beberapa faktor-faktor yang mendorong remaja bergaya hidup hedonis ada dua 

faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri (internal), 

yakni mengharapkan pujian, memperoleh eksistensi dalam lingkungan pergaulan, 

serta memperluas lingkungan pergaulan. Ada pula faktor-faktor yang berasal dari 

luar individu (eksternal), yakni lingkungan pergaulan yang hedonis, pengaruh 

media massa dan media sosial, serta lingkungan keluarga. Berbagai macam 

faktor-faktor dari dalam ataupun dari luar membentuk remaja bergaya hidup 

hedonis.  

 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kalangan remaja merupakan 

objek yang cenderung sangat mudah diserang oleh gaya hidup hedonis. Faktor-

faktor internal dan eksternal menjadi salah satu penyebab utama seseorang dapat 

bergaya hidup hedonis. Dimana ketika seseorang telah memiliki atau terkena 

faktor- faktor tersebut maka dapat terbentuklah gaya hidup hedonis tersebut 

seperti contohnya banyak menghabiskan waktu diluar rumah, lebih banyak 

bermain, banyak melakukan hal- hal menyenangkan bersama teman- temannya 

(mejeng, party), senang dengan keraian kota, senang membeli barang- barang 

mahal yang disukainya, serta secara tidak langsung ingin selalu menjadi pusat 

perhatian. 
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F. Bagan Kerangka Penelitian 

 

       

           

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

Gambar 2.1 

Hedonis 

Remaja 

Faktor- Faktor Pendorong Remaja Hedonis 

Faktor Internal 

1. Mengharapkan Pujian 

2. Memperoleh Kepuasan Diri 

3. Memperoleh Eksistensi Dalam 

Lingkungan Pergaulan 

4. Memperluas Lingkungan Pergaulan 

 

 

 

Faktor Eksternal 

1. Lingkungan Pergaulan Yang Hedonis 

2. Pengaruh Media Massa dan Media Sosial 

3. Lingkungan Keluarga 

 

Modernisasi 

Remaja Hedonis 

1. Trendy 

2. Menghabiskan waktu luang/ 

akhir pekan di luar rumah 

3. Diskotik (Clubbing) 

4. Touring (Perjalanan) 

5. Hobi Memodifikasi Mobil 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana 

prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan, dan 

menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban 

atas permasalahan yang diteliti. 

 

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut dengan 

pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara 

bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian 

McMillan & Schumacher dalam (Lexy J.Moleong, 2007: 9). Menurut (Sugiyono, 

2009:15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara 

purpositive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi 
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(gabungan) analisis data bersifat induktif/ kualitatif, data hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. 

 

Asumsi dan aturan berfikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis 

dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan 

argumentasi. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah 

harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. 

Penelitian kualitatif banyak diterapkan dalam penelitian historis atau deskriptif. 

 

Karena pendapat diatas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis untuk 

memaparkan keadaan dan aktifitas remaja yang bergaya hidup hedonis (studi pada 

komunitas mobil LSC 81 Club) maka metode penulisan kualitatif penulis rasa 

tepat digunakan pada penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif ini dirasa sangat cocok untuk menggambarkan apa yang 

terjadi di lokasi penelitian. Dengan metode penelitian ini, peneliti dapat 

mengeksplorasi motif dan bentuk gaya hidup hedonis pada remaja yang 

bergabung di komunitas mobil LSC 81 Club.  Untuk mendapatkan informasi 

tersebut, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud agar 

penulis dapat mejajaki secara lebih medalam objek yang akan diteliti yaitu remaja 

yang bergabung dalam komunitas mobil LSC 81 Club. 

 

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Handari Nawawi dan Marrini Hadari (1995: 208-217) menyatakan bahwa objek 

penelitian kualitatif diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam 

keadaan sewajarnya atau secara naturalistik (natural setting). Ini berarti bahwa 
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sumber data dalam penelitian kualitatif harus dalam kondisi yang sewajarnya 

(natural setting). Penelitian ini dilakukan pada Komunitas Mobil LSC 81 Club 

yang lokasi kegiatan (tempat kumpul) di jalur dua Pahoman Bandar Lampung 

sedangkan untuk lokasi sekretariat LSC 81 bertempat di daerah Kota Sepang 

Bandar Lampung. 

 

Alasan dipilihnya komunitas mobil LSC 81 Club adalah karena peneliti melihat 

adanya gaya hidup hedonis pada komunitas mobil tersebut. Hal ini senada dengan 

disamapikan oleh para ahli serta hasil penelitian- penelitian terdahulu. Setelah 

dilakukan  penelitian serta wawancara mendalam dengan para anggota dari 

komunitas mobil LSC 81 Club serta berbagai kegiatan yang sering mereka adakan 

dan mereka ikuti, disimpulkan bahwa komunitas mobil LSC 81 Club tepat untuk 

dijadikan lokasi penelitian terkait dengan masalah gaya hidup hedonis di kalangan 

remaja. 

 

 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dipandang penting karena dengan adanya fokus penelitian akan 

membatasi studi yang diteliti, dan membahas studi yang dilakuakan memiliki 

peranan penting dalam memandu dan mengajarkan jalanannya penelitian. Milles 

dan Huberman (dalam Waluyo, 2012) mengemukakan bahwa: 

“Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang 

kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi. Ini merupakan 

bentuk pranalisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan yang 

memperhatikan lainnya. Dengan adanya pefokusan akan menghindari 

pengumpulan data yang serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah”. 
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Oleh karena itu fokus penelitian dimaksud untuk dapat membantu peneliti agar 

dapat melakukan penelitiannya, sehingga hanya akan ada beberapa hal atau 

beberapa aspek yang dapat diarahkan dengan tema yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

 

(Lexy J. Maleong, 2007: 43) dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan dari 

membuat fokus penelitian adalah: 

 

1. Untuk membatasi studi sehingga tidak melebar 

2. Secara efektif berguna untuk menyaring informasi yang mengalir masuk 

 

Dengan adanya fokus penelitian, tidak akan menghadirkan pengumpulan data 

yang serampangan dan timbulnya data yang melimpah ruah. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan difokuskan pada: 

1. Faktor- faktor pendorong remaja di komunitas LSC 81 Club bergaya hidup 

hedonis yaitu faktor internal yang meliputi mengharapkan pujian, 

memperoleh kepuasan diri, serta aktualisasi diri. Sedangkan untuk faktor 

ekternal yaitu lingkungan pergaulan yang hedonis, pengaruh media massa dan 

media sosial, memperoleh eksistensi dalam lingkungan pergaulan, 

memperluas lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, gengsi, sindiran dari 

lingkungan pergaulan. 

 

2. Bentuk-bentuk gaya hidup hedonis yang dilakukan oleh remaja di komunitas 

mobil LSC 81 Club antara lain: 
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a. Trendy 

b. Menghabiskan waktu luang/ akhir pekan di luar rumah 

c. Diskotik (Clubbing) 

d. Touring (Perjalanan) 

e. Hobi memodifikasi mobil 

 

 

 

D. Penentuan Informan 

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Faisal (1999: 99), agar memperoleh 

informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria yang perlu 

dipertimbangkan antara lain: 

1. Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang 

menjadi sasaran atau perhatian penelitian. 

2. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. 

3. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu, dan 

kesempatan untuk dimintai keterangan. 

4. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan yang 

mengetahui kejadian tersebut. 

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 

sampling dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun 

kriteria dari informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah 
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informan yang mengetahui dan memahami tentang keadaan dan aktivitas para 

remaja yang bergabung dalam komunitas mobil LSC 81 Club, selain itu informan 

yang dipilih pun sudah menunjukkan gaya hidup hedonisnya, hal ini lakukan 

melalui teknik observasi peneliti yang didukung dengan teknik kajian pustaka 

terkait ciri- ciri remaja hedonis seperti yang disampaikan oleh Rahardjo dan 

Silalahi (2007: 34) yaitu remaja yang memiliki gaya hidup serba instan, pengejar 

modernitas fisik, memiliki relativitas kenikmatan diatas rata- rata serta memiliki 

keinginan- keinginan spontan yang harus langsung dipenuhi. Adapun untuk 

kriteria dari informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah: 

1. Informan yang berusia remaja akhir (16- 19 tahun). 

2. Informan yang bergaya hidup hedonis. 

3. Informan yang sudah bergabung dalam komunitas mobil LSC 81 

Lampung selama  2 bulan. 

 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: 

1. Wawancara mendalam 

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi 

atau keterangan  yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam (indepth interview) adalah proses memperoleh 

keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 
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tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Peneliti telah 

melakukan wawancara mendalam tentang motif dan bentuk- bentuk gaya 

hidup hedonis pada remaja yang bergabung di komunitas mobil LSC 81 Club. 

Wawancara mendalam ini dilakukan dengan pedoman wawancara. Hal ini 

dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, tanpa 

mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan, serta suasana 

tetap terjaga agar kesan dialogis informan nampak. 

 

Namun, selama melakukan kegiatan wawancara mendalam ini pun peneliti 

menemui beberapa kendala- kendala dalam melakukan wawancara mendalam 

dengan beberapa informan. Salah satunya yaitu waktu untuk dapat bertemu 

secara langsung bertatap muka dengan para informan. Hal ini dikarenakan 

waktu kegiatan para informan yang padat mengakibatkan peneliti cukup 

kesulitan untuk dapat membuat janji ataupun untuk dapat bertemu secara 

langsung mewawancarai para informan tersebut. Terlebih lagi, waktu 

senggang yang mereka miliki lebih banyak pada malam hari, pada saat 

mereka lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah dan melakukan 

kegiatan nongkrong di berbagai tempat hiburan di Kota Bandar Lampung. 

Hal inipun menjadi salah satu kendala bagi peneliti, dikarenakan kebatasan 

peneliti yang justru tidak dapat banyak mengahabiskan banyak waktu di luar 

rumah pada waktu malam hari.  

 

Tetapi, kendala- kendala inipun sebisa mungkin dihadapi oleh peneliti dan 

peneliti pun mencari jalan keluar agar kegiatan wawancara mendalam pada 
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penelitian ini tetap bisa berjalan dengan lancar walaupun memiliki kendala. 

Salah satu jalan keluar yang peneliti lakukan yaitu dengan menemui secara 

langsung para informan di tempat mereka beraktivitas sehari- harinya pada 

waktu pagi hingga sore hari. Kegiatan ini pun rutin peneliti lakukan dengan 

teliti dengan membuat janji terlebih dahulu hingga mendatangi para informan 

di tempat mereka beraktivitas, seperti halnya di kampus para informan. 

 

Data Informan Yang Diteliti 

No. Nama Usia 

1. Febriansyah 17 tahun 

2. Gilang Maulana 16 tahun 

3. Reonaldi Febrian 19 tahun 

4. Awang Setianto 18 tahun 

5. Rizky Kurniawan 19 tahun 

 

2. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. 

Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi 

yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain- lain. 

Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film dan lain- lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 
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Peneliti sudah mecari dan mendapatkan dokumentasi berupa foto- foto, 

sejarah kehidupan, dan juga cerita terkait dengan gaya hidup hedonis di 

kalangan remaja pada komunita mobil LSC 81 Club. 

3. Studi Pustaka 

Teknik ini dilakukan dengan mencari literatur atau buku-buku bacaan yang 

mengandung teori, keterangan atau laporan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti dengan mencari 

pada buku- buku, jurnal, skripsi serta penelitian- penelitian terdahulu lainnya 

yang bisa dijadikan referensi untuk peneliti. 

4. Studi Observasi 

Teknik observasi yaitu metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung (partisipan) dan tidak 

langsung (non partisipan) di lokasi penelitian. Observasi partissipan adalah 

suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer (peneliti) dengan ikut 

mengambil bagian dalam kehidupan orang- orang yang diobservasi 

(informan). Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi observasi 

partisipan dengan ikut bergabung dalam beberapa kegiatan- kegiatan sehari- 

hari informan maupun beberapa kegiatan- kegiatan komunitas LSC 81 Club. 

Sedangkan observasi non partisipan adalah dimana observer tidak ikut 

didalam kehidupan para informan , dan secara terpisah berkedudukan selaku 

pengamat. Di dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton saja 

tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini peneliti 

juga menggunakan observasi non partisipan dengan memanfaatkan media 
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sosial para informan ataupun para anggota LSC 81 Club seperti halnya 

instagram ataupun path, sehingga peneliti tetap dapat mengamati kegiatan- 

kegiatan informan walaupun tidak ikut secara langsung. Data observasi ini 

tentu saja tidak didapat melalui wawancara atau dokumentasi. Peneliti pun 

telah melakukan observasi melalui pengelihatan serta pendengaran. Peneliti 

mengamati tingkah laku, bentuk serta macam- macam kegiatan yang 

dilakukan dan diadakan oleh para remaja di komunitas mobil LSC 81 Club.  

 

Pada teknik onservasi ini pun peneliti juga menemukan beberapa kendala. 

Hampir sama dengan kendala pada kegiatan wawancara mendalam. Kegiatan 

observasi inipun peneliti memiliki kendala dengan waktu yang merupakan 

kekurangan dari peneliti sendiri. Kegiatan- kegiatan informan sebagai seorang 

remaja yang memiliki gaya hidup hedonis banyak dilakukan atau ditunjukkan 

pada waktu malam hari hingga larut malam. Terlebih lagi kegiatan- kegiatan 

yang berhubungan dengan komunitas mobil LSC 81 Club yang biasanya 

banyak mereka lakukan pada waktu larut malam. Peneliti mengakui 

kekurangannya ini mengakibatkan timbulnya kendala dalam penelitiannya 

ini.  

 

Namun akhirnya peneliti mencari inisiatif dan jalan keluar untuk dapat 

menyelesaikan kendala- kendala yang dihadapinya ini. Sehingga kegiatan 

observasi pada penelitian ini tetap dapat peneliti lakukan walaupun seminimal 

mungkin. Peneliti tetap melakukan observasi dengan berinteraksi secara 

langsung mengikuti kegiatan sehari- hari para informan dari pagi hingga sore 

hari dengan tetap didukung dengan wawancara mendalam sehingga apa yang 
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dihasilkan dari wawancara mendalam dapat pula didukung keapsahannya 

dengan studi observasi. Selain itu studi dokumentasi juga sangat mendukung 

penelitri dalam memecahkan masalah dalam kegiatan observasi pada 

penelitian ini. 

 

 

 

F. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan langkah- langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan- catatan lapangan. Setelah data atau 

laporan terkumpul dan semakin banyak, maka data tersebut selanjutnya 

direduksi dengan memilih hal- hal pokok yang relevan dengan fokus 

penelitian. Data- data reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang 

hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika waktu- 

waktu diperlukan. Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui 

wawancara mendalam (indepth inteviwer), dimana data tersebut ditulis 

langsung oleh peneliti. Data mentah yang telah didapat tersebuty selanjutnya 

direduksi agar peneliti dapat memilih mana data yang relevan dengan fokus 

penelitian.  
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2. Penyajian Data 

Kegiatan penyajian sekumpulan narasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu 

dengan tabel maupun bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman peneliti 

terhadap informasi yang diperoleh. Pada penelitian ini, penyajian dilakukan 

dengan narasi dengan dibantu melalui tabel serta bagan- bagan.  

3. Verifikasi Data 

Merupakan kegiatan pengecekkan kembali pada data- data yang telah tersaji 

dan ada. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan 

data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang 

dikumpulkan, yaitu mencari pola, hubungan persamaan, dan selanjutnya 

dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang jelas kebenarannya dan 

kegunaannya. Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti 

menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian 

ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau 

kemabali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, 

sehingga dapat dicocokan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis 

dengan hasil yang dicapai.  

4.  Penarikan Kesimpulan 

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal 

yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang 

dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah 

presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian 

berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan 
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significant other. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh, kemudian 

dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari 

subjek. Selanjutnya dilakukan interprestasi secara keseluruhan, dimana di 

dalamnya mencangkup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian. 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 

 

 

 
 

A. Sejarah Singkat LSC 81 Club  

 

LSC adalah singkatan dari Lapan Satu Club yang merupakan salah satu komunitas 

mobil di provinsi Lampung yang masih tetap berdiri sampai saat ini. Club ini didirikan 

pada tanggal 8 Januari 2009, hal inilah yang menjadi dasar club ini diberi nama Lapan 

Satu Club (LSC 81 Club). Lapan yang diambil dari tanggal terbentuknya dan satu yang 

merupakan bulan terbentuknya club ini. 

 

Komunitas ini awalnya terbentuk dari perkumpulan alumni SMP Al Kautsar yang 

bernama Lampung Selon Community. Bermula dari munculnya ide dari beberapa 

anggota Lampung Selon Community untuk membentuk sebuah wadah atau komunitas 

yang ditujukan untuk orang- orang yang memiliki minat, hobi dan bakat di dunia 

otomotif khususnya mobil dan motor, komunitas ini pun akhirnya didirikan. Mereka ini 

diantaranya bernama Frimanda, Gama, Bungsu, Agung, Fikri, dan Aulia. Inilah sejarah 

singkat terbentuknya komunitas mobil LSC 81 Club di provinsi Lampung. 
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Seiring berjalannya waktu komunitas ini pun memprioritaskan diri untuk menjadi 

komunitas mobil dan membuka diri untuk umum. Beberapa orang yang bukan 

merupakan alumni Al Kautsar pun mulai ikut serta dan bergabung dalam komunitas 

mobil  ini. Bermula dari yang hanya kumpul-kumpul anak-anak muda yang memiliki 

mobil dan hobi di dunia otomotif, akhirnya lambat laun LSC 81 Club pun mulai ikut 

serta dan berpartisipasi dalam berbagai acara dan kegiatan otomotif di provinsi 

Lampung. 

 

LSC 81 Club sampai saat ini berjumlah kurang lebih 43 orang. Jumlah inipun tidak 

pernah pasti, sebabkan dari awal terbentuknya hingga sekarang ada beberapa anggota 

yang keluar dan ada pula yang bergabung, hingga jumlah anggota pun tidak bisa 

dihitung secara keseluruhan pertahunnya. Usia anggota pun bervariatif, berkisar 14 – 24 

tahun dengan berbagaimacam profesi, ada yang masih pelajar, mahasiswa dan ada pula 

yang sudah bekerja. Tetapi walau demikian kekompakkan pun tetap terus dijaga dan 

dipertahankan demi eksistensi dan bertahannya komunitas ini. 

 

Hal ini pun terbukti jelas, dimana LSC 81 Club sudah menuju usianya yang ke 8 tahun 

di awal tahun 2017 mendatang. Dengan prestasi dan kegiatan- kegiatan yang terus 

mereka pertahankan dan mereka jaga hingga saat ini. Diantaranya kontes modifikasi 

mobil GECKO pada tahun 2013, modifikasi mobil XRULES pada tahun 2014 dan 

modifikasi mobil HIN Lampung pada tahun 2015-2016. Selain itu kegiatan- kegiatan 

rutin lainnya yang selalu mereka lakukan ialah diantaranya bakti sosial yang biasanya 

dikhususkan di panti- panti asuhan pada setiap bulan puasa/ Ramadhan. Kegiatan 

ngumpul bareng juga rutin mereka lakukan pada setiap malam minggu di berbagai cafe 
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ternama, demi terjaganya solidaritas dan rasa kekeluargaan untuk setiap anggota LSC 

81 Club. Semua anggota LSC 81 Club berdomisili di provinsi Lampung, tepatnya di 

kota Bandar Lampung. Hal ini juga secara tidak langsung mendukung dan 

mempermudah setiap agenda- agenda yang selalu mereka adakan, karena seluruh 

anggota berada di kota yang sama. 

 

Komunitas mobil LSC 81 Club memiliki Basecamp di daerah Kota Sepang Bandar 

Lampung, yang merupakan sekertariat dari LSC 81 Club. Disini juga mereka biasa 

ngumpul bareng untuk sekedar sharing ataupun bertukar fikiran tentang otomotif. Untuk 

lokasi lain, seperti pada umumnya komunitas- komunitas mobil yang ada di kota Bandar 

Lampung yang memang menggunakan lokasi jalur dua Pahoman Bandar Lampung 

untuk tempat nongkrong atau kumpul dengan berbagai komunitas mobil di Bandar 

Lampung, LSC 81 Club juga sering menggunakan lokasi ini untuk bertemu dan 

ngumpul dengan komunitas- komunitas mobil lain. 
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A. Struktur Kepengurusan LSC 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Gambar 4.1 
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Logo LSC 81 Club 

 

Gambar 4.2 

 

 

 

 

B. Visi dan Misi LSC 81 Club 

 

1. Visi  

1) Menjunjung solidaritas dan kekeluargaan khususnya antar anggota LSC 

81 club. 

2) Menjadikan club mobil sebagai wadah otomotif yang bermuatan positif 

dan diharapkan untuk bisa menjadi contoh bagi mansyarakat dalam etika 

berkendara yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3) Sebagai komunitas untuk mengembangkan dan memperkenalkan dunia 

otomotif dan mempererat tali persaudaraan antar komunitas mobil 

khususnya, dan khalayak ramai. 
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2. Misi 

1) Menjalin tali silaturahmi di antar komunitas mobil dan di masyarakat 

umum.  

2) Menjaga tali persaudaraan antar sesama komunitas mobil dan 

masyarakat pada umumnya.  

3) Mengubah citra negatif tentang komunitas mobil yang telah melekat di 

masyarakat  

4) Menjadikan club mobil yang bersifat positif berorientasi pada sikap 

provesional 

5) Menekankan dan meningkatkan kesadaran akan ketertiban berkendara 

dan berlalu lintas 

6) Menciptakan olah raga kendaraan bermotyor pada wadah yang telah 

ditetapkan 

7) Menjadikan wadah untuk berkumpulnya para pencinta otomotif 

khususnya di bandar lampung, sehingga akan terjalin tali silaturahmi dan 

hubungan kekeluargaan diantara para anggotanya dan menjadi wadah 

penyaluran jiwa kreatifitas para anggotanya seperti: modifikasi, balap 

dan mengadakan kegiatan- kegiatan yang bersifat positif. 
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VI. PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

 

1. Remaja hedonis merupakan remaja yang memiliki pandangan hidup 

yang menganggap bahwa dengan mencari dan mengutamakan 

kesenangan yang bersifat materil dan hawa napsu, untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka dengan gaya hidup yang 

berfoya-foya, mewah dan fasilitas modern. Remaja hedonis memiliki 

gaya hidup yang selalu mengikuti perkembangan zaman sesuai 

dengan apa yang mereka mau dan menjadi tujuan dalam hidup 

mereka. 

 

2. Penyebab remaja hedonis pada anggota komunitas mobil LSC 81 

Club, dalam gaya hidup hedonisnya terdapat dua, yaitu faktor 

internal merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri baik itu 
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mengharapkan pujian, kepuasan diri, aktualisasi diri serta sikap yang 

selalu mengiringinya yang membuat dia merasa senang, percaya diri 

dan mengharapkan suatu penghargaan dalam gaya hidupnya. 

Sedangkan faktor eksternal didasari karena adanya dorongan dari 

luar, seperti lingkungan pergaulan, eksistensi diri, gengsi, keluarga, 

kelompok sosial, dan media massa dan media sosial  yang 

mempengaruhi seseorang untuk mengikuti atau menjadi followers 

demi terciptanya sebuah eksistensi dan bisa mengaplikasikan gaya 

hidupnya didepan orang banyak agar bisa diterima dan diakui dalam 

kelompok sosial tertentu. 

 

3. Gaya hidup remaja hedonis pada anggota komunitas mobil LSC 81 

Club merupakan salah satu gaya hidup yang dapat dikembangkan dan 

dipertahankan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, serta 

bisa juga ditinggalkan bila tidak sesuai dengan perkembangan 

zamannya. Gaya hidup remaja hedonis juga memiliki karakteristik 

yaitu: 

 

1) Berusaha untuk selalu mengikuti dan terlihat trendy dan up to 

date di kalangan pergaulannya.  

2) Lebih memilih untuk melakukan kegiatan atau menghabiskan 

waktu luangnya di luar rumah dengan mengunjungi tempat- 

tempat elit seperti cafe, klub ataupun resto- resto ternama. 
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3) Maraknya kehadiran tempat hiburan malam (diskotik), 

membuat para remaja hedonis untuk selalu menikmati dan 

menggunakan fasilitas- fasilitas yang disediakan oleh tempat 

hiburan tersebut. 

4) Melakukan kegiatan touring yang merupakan kegitan wajib 

yang dilakukan oleh para komunitas mobil. 

5) Memiliki hobi bermobil yang membutuhkan banyak biaya. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran kepada: 

1. Bagi seluruh anggota komunitas mobil LSC 81 Club ataupun untuk 

seluruh remaja yang bergaya hidup hedonis, melalui hasil penelitian 

ini disarankan untuk lebih selektif dalam gaya hidupnya. Sebaiknya 

gaya hidup yang dijalankan sewajarnya anak- anak usia mereka. 

Harus lebih berhati- hati juga karena tidak dapat kita pungkiri seiring 

perkembangan zaman, remaja sangat rentan menyimpang dalam 

memilih gaya hidupnya dan pergaulannya. Itulah mengapa 

disarankan untuk selektif dan lebih berhati- hati ketika bergya hidup 

hedonis. Segala sesuatunya harus dilakukan tetap di koridornya dan 

sesuai dengan nilai- nilai serta norma- norma yang ada. 

 

2. Bagi orang tua, keluarga serta seluruh orang- orang terdekat. Peran 

mereka sangat besar untuk dapat membantu anak- anaknya yaitu para 

anggota komunitas mobil LSC 81 Club sebagai remaja hedonis untuk 

mengambil dan memberikan keputusan dalam gaya hidup mereka 

harus sangat berhati- hati dan selektif serta selalu mengingatkan dan 

memberikan pengertian dan nasihat mana yang  baik dan mana yang 

tidak, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Karena peran 

orang tualah yang sebenarnya paling dibutuhkan dan paling penting 

dalam masa pertumbuhan dan pembentukan karakter seorang anak. 
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