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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Arus globalisasi yang begitu pesat di Indonesia, menyebabkan adanya 

perubahan di segala aspek kehidupan seperti mode, informasi dan gaya hidup. 

Perkembangan zaman yang berdampak pada munculnya berbagai gaya hidup dalam 

masyarakat, yang menyebabkan remaja yang mudah terpengaruh dan memiliki 

keinginan untuk mencoba-coba hal baru. Khususnya di jaman Modern ini. 

Modernisasi merupakan proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga 

masyarakat untuk dapat hidup sebagai tuntutan masa kini, yang pada 

setiaptahunnya 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. 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 yang terus terpengaruh oleh bermacam-

macam budaya dan produk-produk baru, termasuk produk teknologi dan produk 

tempat-tempat hiburan seperti club malam atau bias disebut dengan diskotik.  

Kesenangan dan kenikmatan dari berbagai fasilitas modern yang tersedia saat 

ini. Sebenarnya sah-sah saja seseorang ingin menikmati fasilitas hidup dari 

perkembangan teknologi modern saat ini, hanya saja apabila tingkat konsumsi 

produk barang dan jasa hiburan telah berlebihan dan tidak hanya berdasar pada 

kebutuhan semata namun hanya untuk mengejar kenikmatan dan kepuasan maka 

hal tersebut sudah termasuk dalam gaya hidup hedonis.  

Trend yang berkembang saat ini adalah remaja berbondong-bondong 

mengikuti gaya hidup kebarat-baratan, seperti gaya hidup yang glamour, hura-hura 

dan lain-lain. Apa saja akan mereka lakukan agar disebut sebagai anak gaul yang 

tidak ketinggalan jaman. Dan hal ini banyak terjadi di kalangan remaja yaitu pelajar 
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SMA. Saat ini, budaya hedonisme sudah menjadi propaganda barat yang sukses dan 

mengakar dalam jiwa-jiwa remaja. Namun ironisnya, mereka para pemuja 

kesenangan dunia semata, tak menyadari bahwa hal yang mereka lakukan adalah 

perilaku hedon. Oleh sebab itu, paham ini memberikan kontribusi negatif terhadap 

idiologi para remaja yang membuat mereka berani menghalalkan segala cara demi 

tercapainya kesenangan, dan menjadikan remaja saat ini memiliki mental yang 

lemah disertai dengan pemikiran yang sempit. 

Pada saat ini gaya hidup diwarnai dengan gaya yang berbeda-beda. Seperti 

gaya hidup modern dengan aktifitas clubbing. Kebanyakan dari mereka adalah 

remaja yang masih bersekolah. Mereka termasuk dari keluarga yang berada dan 

selalu mengikuti perkembangan zaman, bahkan banyak juga diantara mereka yang 

mengalami kejutan budaya (culture shock) dimana proses pengadaptasian diri 

masyarakat yang berasal dari pedasaan dengan suasana kehidupan di perkotaan.  

Perkenalan remaja dengan gaya hidup dunia gemerlap dikarenakan oleh 

beberapa penyebab seperti, ada yang awalnya hanya penasaran karena ingin 

mencoba, ada pula yang disebabkan oleh ajakan teman. Namun ada juga yang 

disebabkan bahwa mereka mengikuti gaya hidup dugem direnakan adanya gengsi 

dan ingin di sebut “gaul” sehingga gaya hidup ini bisa menjadi trend berharga di 

kalangan mereka, bahkan menjadi semacam kebutuhan yang harus terlaksana 

sebagai media penghibur diri. Ini dibuktikan dengan peneliti telah melakukan pra-

penelitian untuk mendapatkan gambaran data mengenai kegiatan remaja yang 

melakukan clubbing. Seperti halnya remaja di kota Bandung sebagai salah satu kota 

besar di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan telah banyak 

menawarkan gaya hidup hedonis, karena menawarkan kegembiraan dengan 

memburu kenikmatan semata yakni dengan banyaknya tempat hiburan seperti kafe, 

club, diskotik, bar atau lounge dsb.  

Menjamurnya club malam dan diskotik yang ada kemudian telah 

memunculkan perilaku clubbing pada para pelanggan club malam, dan individu 

yang melakukan clubbing itu disebut dengan clubber. Clubbing merupakan istilah 

bahasa khas anak muda yang berarti suatu dunia malam yang bernuansa. 

Ironisnya para penikmat clubbing tersebut sudah marak di kalangan pelajar 

khususnya pelajar SMA. Menurut hasil pengamatan pribadi ketika peneliti 
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melakukan kegiatan PPL di salah satu SMA di Cimahi banyak siswa yang 

menceritakan kegiatan mereka diluar sekolah seperti salah satunya adalah kegiatan 

clubbing atau dunia gemerlap. Siswa tersebut menceritakan bahwa ia melakukan 

kegiatan clubbing ini hampir setiap satu minggu sekali atau dua minggu sekali, 

alasan mereka melakukan kegiatan clubbing ini karena sudah menjadi hal biasa 

yang bertujuan untuk mencari hiburan. Aktivitas yang mereka lakukan disana 

bremacam-macam diantaranya mereka duduk-duduk santai sambil meminum 

minuman yang beralkohol, merokok, ada juga yang menikmati suasana musik yang 

dimainkan oleh Disk jocky dan ironisnya ada yang melakukan seks bebas. Padahal 

pelajar harusnya merupakan bagian dari masyarakat yang termasuk dalam kategori 

generasi penerus bangsa Indonesia di masa depan. Peran mereka sebagai generasi 

penerus akan menentukan kemajuan dan kemampuan Indonesia untuk bersaing 

dengan negara lain dalam segala bidang, baik ilmu pengetahuan, teknologi, 

informasi maupun lainnya. Dengan demikian pelajar yang seharusnya dapat 

menjalankan peran maksimal sebagai agen perubahan, dari negara yang kurang 

berkembang menjadi negara yang punya kekuatan ilmu pengetahuan dan budaya 

yang maju, sehingga sangat memprihatinkan apabila para clubber sebagian besar 

adalah remaja khususnya pelajar SMA. 

Alasan peneliti tertarik untuk meneliti ruang lingkup hedonisme di tempat 

clubbing karaena, peneliti melihat lingkungan di sekitar bahwa banyak sekali 

remaja khususnya SMA telah melakukan aktifitas malamnya dengan melakukan 

Clubbing, sungguh miris melihatnya karena bagaimanapun mereka adalah pelajar, 

yang seharusnya tugasnya belajar dan menjadi penerus bangsa ini malah 

menghambur-hamburkan uang dan menghabiskan waktu di tempat yang 

seharusnya di kunjungi oleh pelajar. di tempat clubbing ini seperti info yang telah 

peneliti dapatkan bahwa mereka harus membayar minimal lima ratus ribu rupiah 

untuk bisa masuk ke tempat clubbing ini karena mereka harus menyewa meja dan 

membeli minum-minuman di dalam diskotik, mereka juga harus memakai pakai-

pakaian yang modis dan biasanya pada wanita seringkali mereka memakai pakaian 

yang terbuka atau bisa di bilang sexy dan mengumbar aurat nya agar terlihat cantik 

dan modis. Selain itu remaja juga banyak mencari kesenangan, kegembiraan dan 

kenikmatan di tempat-tempat yang seharusnya tidak di kunjungi seperti klab-klab 
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malam di mana remaja saat ini menghambur-hamburkan uang atau ber hura-hura, 

membeli minuman beralkohol dari malam sampai pagi. Dan yang lebih mirisnya 

lagi mereka bias melakukan seks bebas di dalam suasana remang-remang di club 

malam. 

Fakta yang di temukan dilapangan bahwa pada umumnya remaja saat ini 

melakukan gaya hidup hedonis salah satunya dengan cara menghabiskan waktunya 

di luar rumah seperti di tempat diskotik atau club malam hal tersebut dilakukan agar 

mereka terlihat lebih gaul di antara teman-teman sebayanya. Hal ini tentunya telah 

menyimpang dari hal yang semestinya, remaja berdatangan pada malam hari untuk 

menghabiskan waktunya di tempat club malam, yang seharusnya mereka sebagai 

pelajar tugasnya belajar dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk hal-hal 

yang positif. 

Beberapa penyebab yang menjadikan remaja mengunjungi club malam 

mengakibatkan semakin sering remaja mengunjungi club malam atau melakukan 

aktifitas clubbing dapat memberikan efek buruk pada kesehatan. Kegiatan yang 

dilakukan malam hari ini, dimana seharusnya tubuh kita beristirahat, ditambah 

banyak asap rokok di dalam ruangan, minuman beralkohol, dan juga sudah menjadi 

rahasia umum bahwa di club malam banyaknya pengedar dan penggunaan narkoba. 

Selain itu status mereka yang masih seorang pelajar dapat berdampak buruk dalam 

hal seperti kegiatan sekolahnya. 

Sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Friescella Gea dengan judul “Gaya 

Hidup Dunia Gemerlap Dugem di Kalangan Mahaiswa Kota Bandung”. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan studi deskriptif. Subjek yang digunakan oleh penelitian ini adalah 

Mahasiswa peruruan yang ada di kota Bandung. Dari hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa terlihat gaya hidup dugem (dunia gemerlap) di kalangan 

mahasiswa memang sudah ada, mahasiswa kota Bandung sudah mengikuti gaya 

hidup yang sedang berkembang di ibu kota. Dengan rasa senang dan gembira 

mereka melakukan aktifitas dugem ini bersama teman-temannya dan mereka 

melakukan kegiatan ini karena untuk mengahbiskan waktu diluar kegiatannya, 

pernyaaan ini dibuktikan dari tanggapan-tanggapan mahasiswa yang berada di kota 

Bandung. Jadi akses mahasiswa untuk mengenal dunia gemerlap adalah melalui 
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teman-teman sepergaulannya dan mereka ingin dianggap dan diterima di dalam 

pergaulan bersama teman-temannya. 

Demikian fenomena yang terjadi sekarang ini, bahwa remaja atau pelajar 

yang seharusnya menjadi agen perubahan yang positif justru sekarang ini banyak 

Remaja yang terlibat pada budaya hedonisme dengan seringnya mengunjungi 

tempat hiburan malam. Remaja cenderung mendewakan kesenangan, kenikmatan 

dalam menjalani hidup, dan gaya hidup yang tinggi, kepedulian terhadap 

lingkungan sekitar terlupakan oleh kilau kenikmatan sesaat. Sisi kehidupan 

mahasiswa ini telah dihadapkan pada berbagai godaan yang menarik dan 

menggiurkan sehingga bisa menyimpang dari idealisme hakiki manusia. Maka dari 

itu peneliti sangat tertarik dengan judul yang di angkat karena peneliti ingin tahu 

bagaimana dampak yang dirasakan oleh remaja SMA mengenai gaya hidup hedonis 

yang dilakukan di tempat clubbing. 

Dengan gaya hidup hedonis, Remaja pelajar yang seharusnya menekuni 

kegiatan belajar justru hidup berfoya-foya di tempat club malam dan 

mengesampingkan kegiatan belajar. Berdasarkan kasus nyata tersebut di atas, maka 

penulis tertarik untuk menggali bagaimana gaya hidup hedonis pada Remaja yang 

melakukan gaya hidup hedonis? Untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah 

diatas, maka penulis mengambil judul “GAYA HIDUP HEDONISME PADA 

REMAJA DI TEMPAT CLUBBING” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, peneliti mengajukan 

rumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu “Bagaimana dampak dari gaya hidup 

hedonis yang dilakukan oleh remaja di tempat clubbing?”. Untuk memberikan arah 

dalam penyusunan penelitian ini maka dari itu rumusan masalah tersebut dibuat 

dalam beberapa pertanyaan yang telah dibuat penyusuibun, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Apa yang menjadi faktor penyebab remaja untuk bergaya hidup hedonis 

di tempat clubbing? 

2. Bagaimana bentuk kegiatan gaya hidup hedonis yang dilakukan oleh 

remaja di tempat clubbing?  
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3. Bagaimana dampak dari gaya hidup hedonis pada remaja yang 

menghabiskan waktu di tempat clubbing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah dan fokus penelitian diatas, maka tujuan 

penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, diantaranya: 

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapat gambaran mengenai dampak dari gaya hidup hedonisme yang di lakukan 

remajadi tempat clubbing. 

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengkaji apa saja faktor yang mendasari remaja yang meakukan 

gaya hidup hedonisme di tempat Clubbing. 

2) Untuk menganalisis bentuk aktivitas gaya hidup hedonisme yang 

dilakukan remaja di tempat Clubbing. 

3) Untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh remaja yang menjalani 

gaya hidup hedonisme dalam melakukan aktifitas Clubbing. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis manfaat 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. 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Bagi Remaja, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan 

memperoleh solusi agar remaja khususnya pelajar dapat mengontrol diri 

dari gaya hidup bermewah-mewahan, dan terhindar dari aktifitas clubbing.  

b) Bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memberikan 

perhatian dan pendidikan pada anak dalm usia remaja agar dapat terkontrol 

sikap anak dalam pergaulan serta dapat lebih memperhatikan 

perkembangan anak yang sedang menginjak usia remaja. 

c) Bagi guru-guru, hasil penelitian ini diharapkan lebih bisa mendekatkan diri 

kepada peserta didik dan memberikan edukasi tentang bahayanya dunia 
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malam sehingga guru mengetahui bagaimana pergaulan peserta didik yang 

maih remaja an sampai mana mereka bergaul dengan teman-temannya. 

d) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menamabah wawasan 

masyarakat tentang gambaran gaya hidup hedonisme di tempat clubbing 

khususnya pada remaja kota Bandung.  

e) Bagi pemilik bar dan diskotik, penelitian ini diharapkan agar lebih 

meningkatkan peaturan untuk masuk kedalam tempat-tempat dugem, 

dengan ada persyaratan minimal umur atau KTP. 

f) Bagi pemerintah setempat, penelitian ini dapat memberikan masukan yang 

memberikan data dan fakta agar mampu mengambil kebijakan strategis 

dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan di tempat hiburan malam. 

g) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

gambaran dan pengetahuan untuk lebih mengembangkan penelitian 

selanjutnya. 

h) Bagi aksi sosial, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu mengubah 

pandangan masyarakat bahwa clubbing ini suatu kegiatan yang kurang 

bermanfaat untuk masyarakat terutama siswa atau pelajar. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan kerangka skripsi yang dimaksudkan untuk 

memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan ditulis pada 

skripsi ini. Adapun penulisan ini dibagi menjadi V bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar 

belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II : Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-

dokumenatau data-data yang berkaitan dengan fokus 

penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian 

penulis. 

BAB III : Metode penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metode 

dan desain penelitian, definisi operasional,instrumen 

penelitian, prosedur penelitian, serta teknik pengumpulan 
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dan analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai 

Dampak Gaya Hidup Hedonisme Pada Remaja SMA Yang 

Melakukan Clubbing. 

BAB IV :  Hasil penelitian dalam pembahasan. Dalam bab ini penulis 

menganalisis hasil temuan data tentang Dampak Gaya Hidup 

Hedonisme Pada Remaja SMA Yang Melakukan Clubbing. 

BAB V :  Simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis berusaha 

mencoba memberikan simpulan dan saran sebagai penutup 

dari hasil penelitian permasalahan yang telah di identifikasi 

dan dikaji dalam skripsi. 

 

 


