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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia dalam hidup selalu melakukan kegiatan belajar. Manusia 

belajar sejak lahir dan dilakukan secara terus-menerus selama merasa itu 

hidup, karena manusia disamping sebagai makhluk biologis manusia juga 

merupakan makhluk sosial dan budaya yang selalu berusaha berkembang 

kearah lebih baik. Para pedagog dan psikolog berpendapat bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan prilaku. Prilaku mengandung arti yang sangat 

luas, meliputi pengetahuan kemampuan berfikir, skill/keterampilan, 

penghargaan terhadap suatu sikap, minat dan semacamnya (Salam, 2004) 

Belajar menurut Effendi (1985) secara singkat diartikan sebagai suatu 

proses perubahan keseluruhan tingkah laku yang meliputi aspek kognitif, 

afektif, psikomotorik, yang terjadi secara integral. Seseorang siswa yang telah 

melakukan kegiatan belajar mengalami perubahan dalam hal ketrampilan, 

pengetahuan, kebiasaan, apresasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis, 

(budi pekerti), sikap. Perubahan-perubahan ini diperoleh siswa melalui 

interaksinya dengan lingkungan di sekitarnya. 

Tidak berbeda dengan kegiatan lainnya, kegiatan belajar ini juga 

mempunyai tujuan, Salam (2004) menyatakan bahwa terdapat 3 tujuan 

belajar yaitu: (1). Pengumpulan/akumulasi pengetahuan, (2). Penanaman 

konsep dan kecekatan, (3). Pembentuk sikap-sikap dan tingkah laku. Dari 

tujuan di atas tampak dalam belajar tidak hanya mengembangkan aspsek 

kognitif saja tapi aspek-aspek lain juga, seperti efektif dan psikomotorik. 

Belajar bukan hanya merupakan suatu tujuan, akan tetapi belajar juga 

merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup tiap individu. Menurut Skinner 

(dalam Effendy:1985) individu belajar adanya (stimulus) dari luar dan 

mungkin pola karena adanya dorongan dari dalam karena ada prinsip-prinsip 

dinamisasi dalam diri individu. Adapun yang dimaksud dengan aspek-aspek 
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dinamisasi dalam individu ini adalah: Goal seeking, Mind, Drive. Goal 

seeking adalah dimana tingkah laku individu terarah pada tujuan tertentu, 

sedangkan Mind adalah merupakan subtansi kualitatif yang berbeda dengan 

jasmani, adapun Drive adalah tenaga pendorong dari dalam diri individu 

dalam pengertian yang lebih luas sering disebut “Motive”. 

Belajar di Perguruan tinggi adalah jauh berbeda dengan belajar di 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, baik waktu, teknik, maupun tujuannya. 

Karena itu mahasiswa yang baru menginjak duni Perguruan Tinggi perlu 

mengadakan adaptasi yang baik dengan situasi belajar, terutama dengan 

mengetahui teknik dan metode belajar yang baik. Dengan mengetahu cara 

belajar yang baik itu dapatlah memungkinkan afisiensi dan efektivitas waktu 

dan tenaga dalam belajar. Dalam kenyataanya, banyak mahasiswa yang 

terhambat penyelesaian studinya dengan kosekuensi biaya yang cukup besar; 

bahkan sebagian ada yang harus menerima nasib meninggalkan bangku 

Perguruan Tinggi dengan predikat “droup out” atau menyandang gelar 

“mahasiswa abadi”. (Salam, 2004) 

Dalam era globalisasi seperti saat ini seseorang akan dimanjakan 

dengan fasilitas-fasilitas yang mewah dan mudah ditemukan, yang akan 

mempermudah seseorang untuk mendapatkan kesenangan, hal seperti ini 

akan sangat berpengaruh pada proses belajar dan pola hidup seseorang, 

terutama mahasiswa, dengan kondisi jiwa yang sensitif dan masih dalam 

proses pencarian jati diri, telah menjadi sasaran empuk bagi para elit ekonomi 

kapitalis. Pada saat sekarang, dimana mahasiswa selalu mengikuti tren pasar, 

sudah sering juga kita jumpai di tempat-tempat hiburan seperti tempat 

penyewaan play station, cafe, mall, dan tempat nongkrong atau tempat 

hiburan lainnya dipenuhi oleh pelajar dan mahasiswa, gaya hidup yang 

seperti ini yang menyebabkan mereka terlena terhadap kemewahan duniawi 

dan lupa akan tujuan utamanya sebagai mahasiswa untuk menuntut ilmu, 

sehingga menyebabka seseorang tidak dapat berprestasi dalam belajar. 

Prestasi belajar merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam 

sejarah kehidupan manusia karena sepanjang kehidupan manusia selalu 

mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuannya masing-masing. 
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Prestasi ini dapat memberikan kepuasan pada diri seseorang khususnya bagi 

mereka yang masih dalam proses belajar seperti siswa ataupum mahasiswa, 

prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi: yakni sebagai indikator kualitas 

dan kuantitas pengetahuan seseorang terhadap apa yang telah dikuasai dari 

proses belajar, prestasi belajar juga berfungsi sebagai penunjang untuk 

melanjutkan kepada jenjang pendidikan atau karir selanjutnya, dan prestasi 

belajar juga berfungsi sebagai sebagai bahan informasi dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. 

Winkel (1991) mengemukakan bahwa prestasi belajar yang dihasilkan 

siswa adalah perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan atau 

pengalaman, keterampilan, nilai dan sikap. Prestasi dapat menjadi indikator 

sejauh mana keberhasilan seorang dalam kegiatan belajarnya dan dengan 

pretasi yang baik diasumsikan bahwa seseorang tersebut bisa menjadi 

sumberdaya manusia yang berkualitas. orang yang sukses dapat 

mengembangkan rasa percaya diri dan rasa percaya diri akan menjadikan 

seseorang mampu menangani masalah lain yang timbul dan berusaha meraih 

kesuksesan yang baru. 

Dalam meraih prestasi dalam belajar, seorang mahasiswa dituntut 

untuk banyak meluangkan waktu untuk belajar dengan rajin, akan tetapi 

kebanyakan mahasiswa saat ini lebih suka meluangkan waktu dan juga 

uangnya untuk bersenang-senang, sehingga waktu belajar sangat sedikit 

bahkan hampir tidak ada waktu untuk belajar, seluruh waktunya lebih banyak 

diluapkan untuk nongkrong dengan teman-teman atau ngopi, jalan-jalan, 

shoping, dan pergi ke temapt-tempat hiburan lainnya yang membuat 

mahasiswa terlena terhadap kemewahan dan kesenangan, sehingga terbawa 

kepada gaya hidup yang hedonis. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 bulan 12 

tahun 2011 pada dua mahasiswa dari salah satu Universitas di kota Malang, 

salah satunya berinisial AF menyatakan bahwa “dalam sehari saya ngopi di 

warung bersama teman-teman hingga tiga kali, mulai sekitar jam 11.00-

12.30, ini saya lakukan setiap saya habis kuliah bahkan kadang saya tidak 

kuliah, saya masuk kuliah 50% dan tidak masuk kuliah juga 50%, kadang 
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sore hari saya kembali lagi ke warung kopi tersebut. Ketika malam hari 

sekitar jam 19.30 saya kembali ngopi bersama teman-teman saya di warung 

kopi yang sama sampai jam 11.00 saya kembali pulang, kadang-kadang saya 

belajar dan kadang-kadang tidak, tapi lebih sering tidak belajar sehingga 

semester ini IPK saya menurun dari 3,50 pada smester empat dan sekarang 

menurun jadi 2,91 pada semester enam. Selain ngopi saya juga sering jalan-

jalan dengan pacar saya”. Sedangkan RN menyatakan bahwa “kegiatan saya 

setiap hari adalah ngopi bareng teman-teman, dalam sehari saya ngopi dua 

kali bahkan kadang samapi tiga kali, dalam sehari yaitu pada siang hari, sore 

dan malam hari, selain ngopi saya juga ngeband dan jalan-jalan, tak jarang 

juga saya meninggalkan kuliah saya, saya bolos kuliah sekitar 50% dan 

masuk kuliah juga 50%. Selain itu saya juga jarang mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh dosen, jangan kan mengerjakan tugas, saya belajar saja 

tidak pernah, saya hanya menggunakan nalar saja ketika ujian, sehingga IPK 

saya juga menurun dari 2,95 pada semester tiga turun menjadi 1,85 pada 

semester enam”. Berdasarkan hasil wawancara di atasa dapat disimpulkan 

bahwa gaya hidup yang hanya mementingkan senang-senang atau gaya hidup 

hedonis memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. 

Bagi banyak orang saat ini berusaha dan bersaing yang tujuannya 

hanya untuk mencari kesenangan belaka, bahwa mereka (yang menganut 

gaya hidup hedonis) menganggap bahwa kesenangan adalah tujuan hidup 

yang paling utama. Terutama mahasiswa, kebanyakan dari mereka yang 

berjiwa hedonis tidak menghargai waktu dan menjalani hidup santai, ada 

ungkapan yang mungkin cocok bagi mereka yang gaya hidupnya hedonis 

(hidup santai masa depan cerah), tak ada kerja keras untuk mewujudkan 

hedonismenya, mereka terlalu bergantang dan menghabiskan harta orang tua, 

tak ada usaha untuk belajar dan berprestasi di kampus, mereka lupa akan 

kewajibannya sebagai masiswa. 

Pada dasarnya setiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda-beda, 

cara atau pola yang digunakan setiap individu dalam aktivitas kehidupan 

sehari-hari untuk mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan seseorang 

adalah cerminan dari gaya hidup yang dimiliki orang tersebut. Gaya hidup 
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yang dimiliki seseorang sangat berpengaruh pada sikap dan prilakunya dalam 

menjalani kehidupan dan menentukan pilihan. 

Menurut Adler (dalam Alwisol,2009). Gaya hidup telah terbentuk 

pada usia 4-5 tahun gaya hidup itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan 

instrinsik (hereditas) dan lingkungan obyektif, tetapi dibentuk oleh anak 

melalui pengamatan dan interpretasinya terhadap keduanya. Terutama, gaya 

hidup ditentukan oleh inferioritas-inferioritas khususnya yang dimiliki 

sesorang (bisa khayalan bisa nyata), yakni komponen dari inferioritas itu. 

Sesudah garis arah ditentukan, persepsi individu terikat dengannya sampai 

mati. 

Sejak anak usia 4-5 tahun sudah memiliki gaya hidup, dalam hal ini 

orang tua diharapkan dapat mendidik anaknya agar memiliki gaya hidup yang 

sesua dengan kebutuhan, gaya hidup yang wajar, karena gaya hidup yang 

yang tumbuh di masa kecil akan melekat pada anak tersebut sampai dewasa 

dan akan susah untuk diubah.  

Dalam era globalisasi seperti saat ini banyak diketahui macam gaya 

hidup yang berkembang di masyarakat sekarang misalnya gaya hidup 

hedonis, gaya hidup metropolis, gaya hidup global dan lain sebagainya, Idrus 

(2009) menyatakan bahwa globalisasi merupakan kenyataan hidup bahkan 

suatu kesadaran baru bagi setiap manusia di bumi ini. Sebagian pakar telah 

melihat betapa besar impact yang disebabkan oleh pengaruh global ini 

sebagai suatu global revolution. Globalisasi telah menimbulkan gaya hidup 

baru yang tampak jelas di kota-kota besar dan semakin merebak merasuki 

kehidupan-kehidupan yang dulunya terisolasi. 

Orang yang memiliki gaya hidup adalah orang yang utuh, atau orang 

yang dapat mengekspresikan dirinya yang dipadukan dengan norma yang 

berlaku dalam kelompok. Akan tetapi saat ini kebanyakan norma yang 

berlaku dalam kelompok adalah norama-norma yang banyak memberikan 

penawaran-penawaran tentang kesenangan duniawi yang akan 

menghancurkan moralitas, sikap dan tingkah laku orang banyak, salah 

satunya adalah gaya hidup hedonis. Kelompok sosial yang memiliki norma 

dengan dasar hanya untuk bersenang-senang akan mengarah pada gaya hidup 
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yang hedonis. Gaya hidup hedonis akan mengakibatkan melencengnya tujuan 

hidup yang sesungguhnya ke tujuan hidup yang sifatnya materialistik dan 

kesenangan smentara, hal ini akan sangat berpengaruh bagi banyak orang. 

Hedonisme 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-mata. 

Gaya hidup hedonisme sama sekali tidak sesuai dengan tujuan pendidikan 

bangsa kita.Tujuan pendidikan Negara kita adalah untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Tujuannya tentu bukan untuk menciptakan bangsa yang 

hedonisme, tetapi bangsa yang punya spiritual, punya emosional quotient – 

peduli pada sesama dan tidak selfish atau mengutamakan diri sendiri. 

(Usman, 2009). Hedonisme merupakan sebuah tujuan hidup seseorang untuk 

mencari kesenangan hidup. 

Gaya hidup sesungguhnya harus dimiliki setiap orang sebagai ciri atau 

identitas diri yang mencerminkan diri seseorang. Akan tetapi gaya hidup yang 

mengarah pada gaya hidup hedonis akan berdampak negatif pada tujuan yang 

ingin dicapai oleh setiap individu, terutam pencapaian prestasi belajar. Orang 

yang memiliki gaya hidupnya hedonis tidak akan dapat mencapai prestasi 

belajar dengan baik, karena kebanyakan waktunya diluangkan untuk 

bersenang-senang. 

Dari berbagai penjelasan diatas maka penulis menarik untuk 

mengangkat judul “Hubungan Antara Gaya Hidup Hedonis Dengan 

Prestasi Belajar Pada Mahasiswa” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas dapat di rumuskan suatu masalah yaitu 

“hubungan antara gaya hidup hedonis dengan prestasi belajar pada 

mahasiswa” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gaya 

hidup hedonis dengan prestasi belajar pada mahasiswa. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

(sumbangan) ilmiah atau informasi bagi ilmu psikologi sosial dan 

pendidikan khususnya yang berkaitan dengan prestasi belajar. Dan dapat 

menjadi pertimbangan untuk memperdalam tentang prestasi dalam 

psikologi pendidikan dan sosial. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi semua mahasiswa dan seluruh 

masyarakat Indonesia sebagai pertimbangan dalam meningkatkan prestasi 

belajar. Khususnya tentang pengaruh gaya hidup hedonis terhadap 

prestasi belajar pada mahasiswa. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


