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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Banyak diantara masyarakat yang telah mengenal istilah hedonisme, dan sering 

pula hedonisme diartikan sebagai tindakan seseorang yang suka menghamburkan uang. 

Tetapi perilaku hedonisme lebih dari sekedar menghambur-hamburkan uang, jika 

masyarakat mengerti dan tahu ciri dari perilaku hedonis. 

Menurut Pospoprodijo (1999: 60) hedonisme merupakan kesenangan atau 

(kenikmatan) adalah tujuan akhir hidup dan yang baik yang tertinggi. Namun, kaum 

hedonis memiliki kata kesenangan menjadi kebahagiaan. 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.  

Manusia sangat antusias dengan hal-hal yang baru. Daya  pikatnya luar biasa 

sehingga ada kecenderungan untuk memilih lebih baik hidup enak, mewah, dan serba 

berkecukupan  tanpa bekerja keras. Seolah titel “remaja yang gaul dan funky” adalah 

predikat yang harus diraih dan baru melekat bila mampu  memenuhi standar tren saat 

ini. Sikap dan sifat inilah yang kini dikenal dengan istilah “Budaya Hedonisme”. 

Jika kecenderungan hedonisme ini terlalu berlebihan dan tidak dikekang, maka 

seseorang akan terjerumus pada kecenderungan untuk bersenang-senang belaka dan 

berusaha untuk meraih kesenangan tersebut dengan menghalalkan segara cara serta 

keluar dari norma-norma moral. Hedonisme terjadi karena adanya perubahan perilaku 

pada masyarakat yang hanya menghendaki kesenangan. Perilaku tersebut lama 

kelamaan mengakar dalam kehidupan masyarakat termasuk para remaja yang pada 
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akhirnya menjadi seperti sebuah budaya bagi mereka tingkat pengetahuan dan 

pendidikan juga sangat berpengaruh pada pembentukan sikap mental para remaja. Tapi 

sayangnya kadang semua hal itu terkalahkan dengan rendahnya cara berfikir mereka 

dalam menyikapi berbagai persoalan.  

Banyak diantara para remaja yang melarikan diri dari masalah dengan berhura-

hura. Kebiasaan seperti inilah yang kemudian menjadi kebudayaan di kalangan remaja. 

Siswa merupakan bagian dari masyarakat yang termasuk dalam kategori generasi 

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

menentukan kemajuan dan kemampuan Indonesia untuk bersaing dengan negara lain 

dalam segala bidang, baik ilmu pengetahuan, teknologi, informasi maupun lainnya. 

Adanya fenomena dan gaya hidup hedonisme yang makin marak memberikan 

pengaruh kepada siswa. Fakta adanya fenomena dan gaya hidup hedonisme yang marak 

di kalangan generasi penerus bangsa Indonesia, misalnya sudah tercermin dari perilaku 

mereka sehari-hari. Mayoritas sekarang bukan hanya mahasiswa tetapi siswa sekolah 

juga berlomba dan bermimpi untuk bisa hidup mewah. Berfoya-foya dan “nongkrong” 

di Kafe, Mall dan Plaza, ini merupakan bagian dari agenda hidup mereka. Barangkali 

inilah efek negatif dari semakin banyaknya Mall, Plaza dan Hypermarket lainnya. 

Contoh yang kita hadapi saat ini misalnya, segala media informasi dari 

berbagai penjuru berusaha terus menginvasi diri kita melalui life style. Gaya hidup yang 

terus disajikan bagaikan fast food melalui media televisi. Gambaran yang ada seperti 

mimpi tentang kehidupan orang miskin yang tiba-tiba kaya layaknya dalam telenovela. 

Cerita sinetron yang kian jauh dari realita ternyata telah menyihir para pemirsa.  

Dengan setengah sadar para penikmat sinema telah tergiring untuk meniru dan 

menjadikannya paradigma baru dalam menikmati hidup di masa muda. Para remaja 
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berlomba-lomba mengaktualisasikan dirinya untuk menjadi apa yang diinginkannya. 

Berbagai upaya dilakukan agar apa yang diinginkannya dapat tercapai. Segala daya dan 

upaya dilakukan untuk mencapai kenikmatan hidup, salah satu caranya dengan mencari 

popularitas. Menjadi orang yang terkenal dan diidolakan. Media-media instan pun 

berduyun-duyun menghadirkan reality show untuk menjadi bintang, banyak contoh 

AFI, KDI, Indonesia Idol, dan lainnya. 

Gaya hidup hedonisme ini merupakan masalah yang sangat serius, yang sangat 

mempengaruhi pendidikan di negara ini. Loudon dan Bitta (1998: 65) memberikan 

penjelasan salah satu yang menjadi penyebab perilaku hedonisme adalah:  

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 
memberi pengaruh tidak langsung adalah kelompok dimana individu tidak 
menjadi anggota di dalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut 
akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu. 

 
Sampai sekarang banyak pelajar ataupun mahasiswa yang memandang segala 

sesuatu yang berasal dari Barat itu merupakan hal yang sangat hebat. Mereka 

mengidolakan lagu dan musisi dari asing. Misalnya poster-poster figur dari asing, artis, 

musisi, K-Pop, grup band dan lainnya yang biasanya ditempel di dinding kamar. 

Kemudian setiap hari mereka mengikuti perkembangan berita tentang siapa yang 

mereka idolakan. Faktor bacaan dan tontonan memang dapat mencuci otak pelajar atau 

mahasiswa untuk menjadi orang yang memegang prinsip hedonisme. 

Pengaruh tontonan dan tayangan televisi (sinetron, selebriti dan iklan) juga 

dapat mengundang pelajar dan mahasiswa untuk mengejar gaya hidup hedonisme. 

Tayangan sinetron di televisi kebanyakan remajanya menganut gaya hidup hedonisme, 

apa-apa belanja di mall, nongkrong sehabis pulang sekolah. Adanya majalah remaja 
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populer dan kebanyakan temanya tentang selebriti ataupun artis dari asing yang sangat 

disukai siswa. Tayangan televisi saat ini banyak mengupas tentang berpacaran, pelukan, 

ciuman, perceraian, pernikahan, hamil di luar nikah dan bermesraan di depan umum 

sudah tidak apa-apa lagi. Tayangan televisi zaman sekarang ini tidak mendidik untuk 

para pelajar. Hal di atas hanya dapat membuat senang dalam waktu semata (tidak dalam 

jangka panjang). 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 September 2017 yang dilakukan 

oleh peneliti terhadap guru bimbingan dan konseling SMK Mambaul Falah Kudus 

diperoleh keterangan bahwa beberapa siswa kelas XI TKJ SMK Mambaul Falah Kudus 

memiliki laptop terbaru dengan harga yang relatif mahal. Sebenarnya tidak salah siswa 

memiliki laptop, karena khususnya di program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan 

(TKJ) SMK Mambaul Falah siswa harus lebih akrab dengan perangkat komputer. Tetapi 

yang menjadi masalah dalam hal ini adalah siswa meminta laptop dengan harga mahal 

tetapi hanya digunakan untuk menaikan prestice siswa di kelas.  

Hal di atas dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru 

produktif TKJ yang menyatakan bahwa ada beberapa siswa yang memiliki laptop 

dengan harga yang relatif mahal. Tetapi mereka tidak menguasai kompetensi dasar 

dalam mata pelajaran produktif, jadi mereka memiliki laptop hanya sebatas ingin 

dianggap siswa yang lebih baik dalam bidang ekonomi. 

Lebih lanjut guru bimbingan dan konseling SMK Mambaul Falah Kudus 

mengatakan bahwa ada beberapa siswa yang pernah tidak mau sekolah. Setelah 

ditelusuri penyebabnya ternyata siswa tersebut meminta kendaraan baru kepada 

orangtuanya yang harganya relatif mahal dan motor tersebut adalah motor keluaran 

terbaru salah satu brand terkenal yang kisaran harganya di atas 22 juta Rupiah.  
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Selain itu, hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling juga 

didapatkan informasi bahwa setelah pulang sekolah siswa tidak langsung pulang ke 

rumah. Melainkan “nongkrong” di kafe dan resto mahal yang lataknya di tengah kota. 

Tentunya kegiatan tersebut tidak dipungkiri memerlukan biaya yang sedikit. Yang perlu 

disoroti disini adalah tentunya kegiatan dan keinginan mereka di atas tidak mereka 

dapatkan dari uang mereka, tetapi dari meminta dari orangtua. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 6 November 

2017 diperoleh keterangan bahwa pada saat ekstrakurikuler teater, ada dua siswa 

perempuan yang berasal dari XI TKJ datang dengan menggunakan tas dan baju bermerk 

untuk latihan teater. Selanjutnya peneliti bertanya kepada siswa tersebut, kenapa untuk 

latihan teater saja harus menggunakan baju dan tas bermerek? Siswa tersebut menjawab 

karena sayang kalau hanya digunakan di rumah, dan di tempat saudara. Dan biar siswa 

yang mengikuti kegiatan teater tahu kalau mereka punya baju yang mahal.  

Masih dari data observasi, peneliti mendapati siswa laki-laki dari kelas XI yang 

memiliki kendaraan baru, dan dibawa ke sekolah. Peneliti bertanya kepada siswa 

tersebut kenapa membeli sepeda motor baru? Siswa tersebut menjawab kalau dia sudah 

malu menggunakan sepeda motor ayahnya yang juga sering digunakan untuk bekerja.  

Berdasarkan jurnal penelitian Desryani (2015) yang berjudul “Hubungan antara 

Harga Diri dan Gaya Hidup Hedonisme dengan Body Image” diperoleh hasil penelitian 

disimpulkan bahwa dari hasil uji hipotesis menunjukan bahwa adanya korelasi di antara 

setiap variabel. Variabel harga diri berkorelasi dengan body image. Dimana artinya 

harga diri tinggi akan menimbulkan body image yang positif. Variabel gaya hidup 

hedonisme berkorelasi dengan body image. Antara ketiga variabel bersama-sama saling 

berkaitan satu sama lain di dalam penelitian ini. 
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Melihat hasil wawancara, observasi dan pembahasan jurnal penelitian di atas, 

peneliti berusaha mereduksi perilaku hedonisme yang ada pada diri siswa kelas XI TKJ 

SMK Mambaul Falah Kudus melalui penelitian tindakan bimbingan konseling. Dengan 

layanan bimbingan kelompok teknik modelling. 

Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan dalam bimbingan konseling 

yang bertujuan menunjang perkembangan pribadi dan perkembangan sosial masing-

masing anggota kelompok. Perkembangan sosial dalam hal ini kemampuan siswa 

sebagai makhluk sosial yang memiliki perasaan tenggang rasa atas keadaan orang lain 

yang kurang dalam hal ekonomi. 

Dalam sebuah kelompok pergaulan setiap anggota memiliki kedudukan dan 

peran yang relatif sama dan saling memiliki ikatan-ikatan yang erat. Serorang individu 

dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut 

oleh kelompok tersebut. Oleh karena itu, kelompok pergaulan harus benar-benar 

diperhatikan agar para remaja tidak salah bergaul. Hal ini pula yang menyebabkan 

munculnya perilaku hedonisme pada remaja.  

Untuk mengurangi perilaku hedonisme dibutuhkan sebuah teknik untuk 

membantu siswa menyesuaikan diri dengan norma, etika yang berlaku di masyarakat 

yang berlandaskan pada kesederhanaan. Untuk itu, peneliti menggunakan teknik 

modelling. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menyusun 

penelitian yang berjudul “Mengurangi Perilaku Hedonisme melalui Layanan Bimbingan 

Kelompok Teknik Live Model pada Siswa Kelas XI TKJ SMK Mambaul Falah Kudus 

Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 



7 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menyusun rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan layanan bimbingan kelompok teknik live model untuk 

mereduksi perilaku hedonisme pada siswa kelas XI TKJ SMK Mambaul Falah 

Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018? 

2. Bagaimana penurunan perilaku hedonisme pada siswa kelas XI TKJ SMK Mambaul 

Falah Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018 setelah penerapan layanan bimbingan 

kelompok teknik live model? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, peneliti menetapkan tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penerapan layanan bimbingan kelompok teknik live model untuk 

mereduksi perilaku hedonisme pada siswa kelas XI TKJ SMK Mambaul Falah 

Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Memperoleh penuruan perilaku hedonisme pada siswa kelas XI TKJ SMK Mambaul 

Falah Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018 setelah diberikan layanan bimbingan 

kelompok teknik live model. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini dikategorikan dalam manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, akan peneliti jabarkan sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian tindakan bimbingan konseling ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada kajian bimbingan dan konseling dalam 
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penerapan layanan bimbingan kelompok teknik live model dalam mereduksi perilaku 

hedonisme. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Siswa 

Siswa dapat terlepas dari perilaku hedonisme dan lebih menghargai materi 

pemberian orangtua. 

2. Guru Bimbingan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling dapat menjadikan hasil penelitian sebagai 

masukan dalam pemberian layanan bimbingan kelompok kepada siswa SMK Mambaul 

Falah Kudus. 

3. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat menggunakan hasil penelitian sebagai acuan atau bahan 

pertimbangan untuk membuat kebijakan yang bisa mendukung dan mengembangkan 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. 

4. Peneliti 

Peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penerapan layanan 

bimbingan kelompok, dan memiliki pengalaman mengaplikasikan layanan bimbingan 

konseling dalam pendidikan menengah kejuruan. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Judul penelitian ini adalah “Mengurangi Perilaku Hedonisme melalui Layanan 

Bimbingan Kelompok Teknik Live Model pada Siswa Kelas XI TKJ SMK Mambaul 

Falah Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018”. Oleh karena itu yang menjadi ruang lingkup 

penelitian ini adalah usaha peneliti dalam mereduksi perilaku hedonisme melalui 
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layanan bimbingan kelompok teknik live model pada siswa Kelas XI TKJ SMK 

Mambaul Falah Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Perilaku Hedonisme 

Merupakan perilaku yang berlebihan dalam memandang hidup hanya untuk 

kesenangan. Kesenangan dalam hal ini adalah pemuasan diri dalam bidang materi. 

Perilaku hedonisme yang muncul pada siswa kelas XI TKJ SMK Mambaul Falah Kudus 

yaitu perilaku mengingingkan segala barang mewah dan terlihat lebih baik dari siswa 

lain. Selektif dalam berteman, atau hanya mau berteman jika orang tersebut 

memberikan manfaat pada dirinya. Kemudian perikau hedonisme ditunjukan dengan 

sulit berbagi rezeki untuk mereka yang kurang mampu. 

1.6.2 Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Live Model 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok diawali dengan tahap pembentukan, 

di mana peneliti memperkenalkan diri di hadapan anggota kelompok. Selanjutnya 

pemimpin kelompok mengucapkan salam dan menjelaskan pengertian, tujuan, tata cara 

dan asas-asas dalam bimbingan kelompok, tidak lupa melakukan permainan sebagai 

pencair suasana kelompok. 

Setelah tahap pembentukan, peneliti dan anggota kelompok memasuki tahap 

peralihan. Peneliti menjelaskan tentang hal-hal yang akan dilakukan pada tahap inti 

(kegiatan), peneliti juga mengamati kesiapan masing-masing anggota kelompok untuk 

memasuki tahap inti layanan bimbingan kelompok teknik live model. 

Memasuki tahap inti, peneliti memimpin anggota kelompok membahas topik 

yang telah ditetapkan (topik tugas) dan menjaga dinamika kelompok tetap terbangun 

dengan dinamis. Peneliti memberikan contoh model secara langsung ataupun secara 
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simbolik dengan harapan anggota kelompok dapat mengambil nilai-nilai kepekaan 

sosial dan sikap hemat dan bijak dalam menggunakan uang. 

Memasuki tahap pengakhiran, peneliti meminta anggota kelompok untuk 

menyampaikan kesan-kesan selama pelaksanaan layanan bimbingan kelompok teknik 

live model dan menentukan waktu pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada 

pertemuan berikutnya. Selanjutnya peneliti memimpin doa sebagai penutup kegiatan 

layanan bimbingan kelompok teknik live model. 

 


