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A B S T R A K 

Penelitian ini berawal dari rasa ketertarikan peneliti dalam melihat realias, bahwa 

seorang mahasiswa di jaman modern ini semakin bermacam – macam gaya 

hidupnya. Salah satunya adalah gaya hidup santai di kalangan mahasiswa yang 

sering terjadi dewasa ini. Hal ini dibuktikan dengan kesadaran mahasiswa tentang 

seorang mahasiswa seyogyanya serius dalam menjalani kegiatannya, namun yang 

terjadi malah kebalikannya. Dalam realitasnya, seorang mahasiswa malah melakoni 

kegiatannya dengan santai – santai saja. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 

beberapa pertanyaan penelitian berikut: (1) Bagaimana mahasiswa memaknai 

konsep gaya hidup santai itu sendiri? (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi gaya 

hidup santai? Studi tentang makna gaya hidup santai ini menggunakan teori 

konstruksi sosial Peter L. Berger dan teori tambahan (peer group) untuk 

mempertajam analisis fenomena yang ada. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan paradigma interpretatif. Sementara untuk menggali data dilakukan 

dengan menggunakan teknik indeepth interview dalam mengumpulkan data primer, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan skripsi terdahulu, observasi, buku 

dan artikel baik dalam media internet maupun media cetak. Untuk menentukan 

subyek, peneliti menggunakan metode snow ball yang artinya cara pengambilan 

subyek secara bertahap yang meliputi informan kunci, yaitu informan yang 

mengetahui dan mengerti jelas tentang gaya hidup santai yang dilakukan oleh 

mahasiswa; informan utama, yaitu subyek yang terlibat langsung dengan gaya hidup 

santai; dan informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi 

tentang kehidupan mahasiswa santai. Data yang di dapat dari para informan dan 

hasil observasi tentang gaya hidup santai akan dijabarkan dan kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode dan prosedur penelitian kualitatif. Dari penelitian ini 

menghasilkan temuan yang berbeda dari tiap informan. Penelitian ini menghasilkan 

temuan yang menggambarkan bahwa menurut pengetahuan awal mahasiswa, 
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konsep gaya hidup santai adalah gaya hidup yang dilakukan dengan tidak adanya 

paksaan dari pihak luar mana pun. Namun pada akhirnya para mahasiswa 

mengganggap bahwa gaya hidup santai sudah menjadi trademark (ciri khas) 

tersendiri di kalangan mahasiswa FISIP UNAIR. Kondisi ini muncul dikarenakan 

adanya perbedaan latar belakang kehidupan mahasiswa dan lingkungan sosial yang 

juga mempengaruhi mahasiswa, alasan untuk memilih gaya hidup santai bagi diri 

mereka. 

Kata kunci: Mahasiswa, Santai, Makna, Gaya Hidup 
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