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Abstrak 

 Gaya hidup adalah suatu pola atau cara individu menunjukkan keaktualisasian dirinya 

kepada lingkungan disekitarnya. Istilah gaya hidup (lifestyle) pertama kali diciptakan oleh 

Psikolog Austria, Alfred Adler pada tahun 1929. Gaya hidup adalah suatu prinsip sistem, dengan 

mana kepribadian individu berfungsi, keseluruhanlah yang memerintah bagian - bagiannya. Gaya 

hidup remaja yang akan ditinjau oleh peneliti adalah gaya hidup remaja yang sering menghabiskan 

waktunya untuk hangout atau nongkrong di café. Untuk menganalisa realitas yang terjadi peneliti 

menggunakan teori perilaku konsumen dari Mike Featherstone dan teori asosiasi diferensial dari 

Edwin H. Sutherland. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan 

observasi, indepth interview dan pengumpulan studi baik itu jurnal, buku, dan internet untuk 

pengumpulan data. Subyek penelitian menggunakan metode purposive sehingga ditemukan 

delapan informan yang sesuai dengan kriteria peneliti. 

 

  



PENDAHULUAN 

Gaya hidup adalah suatu pola atau cara 

individu menunjukkan keaktualisasian 

dirinya kepada lingkungan disekitarnya. 

Individu mampu menunjukkan kualitas 

dirinya dengan cara yang unik, yang 

menyimbolkan status dan peranan individu 

bagi lingkungan disekitarnya. Setiap individu 

bebas memilih gaya hidup seperti apa yang 

akan dijalaninya, baik itu gaya hidup yang 

mewah (glamour), gaya hidup hedonis, 

sederhana, gaya hidup sehat, dan sebagainya. 

Gaya hidup (lifestyle) adalah bagian dari 

kebutuhan sekunder manusia yang bisa 

berubah tergantung zaman atau keinginan 

seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. 

Gaya hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, 

kebiasaan, tempat - tempat yang sering 

dikunjungi dan lain lain. Penilaian setiap 

individu mengenai gaya hidup tentu akan 

berbeda. Sebagai contoh anak - anak yang 

bersekolah di pondok menganggap bahwa 

merokok itu dosa, tidak baik dan lain - lain. 

Berbeda dengan perspektif dari anak - anak 

punk yang menganggap bahwa merokok 

adalah hal yang wajar dan biasa saja. Baik 

dan buruk penilaian terhadap gaya hidup 

akan berbeda dari setiap individu. 

 Istilah gaya hidup (lifestyle) pertama 

kali diciptakan oleh Psikolog Austria, Alfred 

Adler pada tahun 1929. Gaya hidup adalah 

suatu prinsip sistem, dengan mana 

kepribadian individu berfungsi, 

keseluruhanlah yang memerintah bagian - 

bagiannya. Gaya hidup terbentuk sangat dini 

pada masa kanak - kanak usia empat atau 

lima tahun. Gaya hidup sebagian besar 

ditentukan oleh inferoritas - inferoritas 

khusus, baik itu khayalan atau sesuatu yang 

nyata. Misalnya gaya hidup Napoleon yang 

bersifat “serba menaklukan” itu bersumber 

pada saat usia Napoleon masih muda. 

Sedangkan menurut Philip Kotler (2002), 

gaya hidup adalah perilaku seseorang yang 

ditunjukkan dalam aktifitas, minat dan opini 

khususnya yang berkaitan dengan citra diri 

untuk merefleksikan status sosialnya. 

 Gaya hidup dapat tercipta akibat 

kebiasaan - kebiasaan yang kita lakukan 

setiap harinya. Di dalam masyarakat tentu 

saja terdapat orang - orang yang berasal dari 

sub  budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang 

berbeda. Keberagaman tersebut akan 

menghasilkan tindakan yang berbeda pula, 

dan dari tindakan itu akan muncul dampak 

terhadap kondisi yang ada disekitar individu. 

Bukan hanya kondisi fisik tetapi juga norma 

yang berlaku, maka tindakan tersebutlah 

yang disebut gaya hidup. Terciptanya gaya 

hidup juga dipengaruhi oleh beberapa hal 



 

yaitu Industri gaya hidup, Iklan gaya hidup, 

dan Relasi publik gaya hidup.  

Seiring dengan berjalannya waktu 

maka gaya hidup akan berubah, sesuai 

dengan zaman yang ada. Era teknologi sangat 

berpengaruh terhadap berubahnya gaya 

hidup dari waktu ke waktu. Bagaimana 

instannya berkomunikasi walaupun terpisah 

jarak yang cukup jauh. Internet membuat 

mudah orang untuk saling berkomunikasi. 

Fashion atau model berpakaian juga turut 

berubah dari zaman dulu sampai sekarang. 

Trendsetter yang ada menciptakan berbagai 

model pakaian terbaru yang tentu akan 

diikuti oleh sebagian orang agar dianggap 

mengikuti zaman yang ada. Beberapa hal 

yang lain pun turut berubah sesuai dengan 

berubahnya gaya hidup manusia, seperti 

model rambut, kendaraan untuk bepergian, 

gadget yang ada, dan sebagainya. 

 Berubahnya gaya hidup disebabkan 

oleh beberapa faktor, faktor - faktor tersebut 

terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan 

eksternal individu. Gaya hidup seseorang 

dapat dilihat dari perilaku yang dilakukan 

sehari - hari dalam kegiatan individu maupun 

cara dia bergaul dengan keluarga, teman, 

maupun komunitasnya. Karena itu faktor 

internal berasal dari diri sendiri, sedangkan 

faktor eksternal adalah buah dari pergaulan 

kita sehari - hari dengan orang lain. 

Faktor internal individu yaitu sikap, 

pengalaman dan pengamatan, kepribadian, 

konsep diri, motif, dan perspektif. 

a. Sikap berarti suatu keadaan jiwa 

dan keadaaan jiwa dan keadaan 

pikir yang dipersiapkan untuk 

memberikan tanggapan terhadap 

suatu objek yang diorganisasi 

melalui pengalaman dan 

mempengaruhi secara langsung 

pada perilaku. 

b. Pengalaman dapat mempengaruhi 

pengamatan sosial dalam tingkah 

laku, pengalaman dapat diperoleh 

dari semua tindakannya di masa 

lalu dan dapat dipelajari. 

c. Kepribadian adalah konfigurasi 

karakteristik individu dan cara 

berperilaku yang menentukan 

perbedaan perilaku dari setiap 

individu. 

d. Konsep diri sudah menjadi 

pendekatan yang dikenal amat 

luas untuk menggambarkan 

hubungan antara konsep diri 

konsep diri sebagai dengan image 

merek. 



 

e. Adanya motif kebutuhan untuk 

merasa aman dan kebutuhan 

terhadap prestise merupakan 

beberapa contoh tentang motif. 

Jika motif seseorang terhadap 

kebutuhan akan prestise itu besar 

maka akan membentuk gaya 

hidup yang cenderung mengarah 

kepada gaya hidup hedonis. 

f. Persepsi adalah proses dimana 

seseorang memilih, mengatur, 

dan menginterpretasikan 

informasi untuk membentuk 

suatu gambar yang berarti 

mengenai dunia. 

 Sedangkan faktor eksternal yang 

mempengaruhi berubahnya gaya hidup ada 

empat yakni Kelompok referensi, Keluarga, 

Kelas sosial, dan Kebudayaan. 

a. Kelompok referensi adalah 

kelompok yang memberikan 

pengaruh langsung atau tidak 

langsung terhadap sikap dan 

perilaku seseorang.  

b. Keluarga memegang peranan 

terbesar dan terlama dalam 

pembentukan sikap dan 

perilaku individu. 

c. Kelas sosial adalah sebuah 

kelompok yang relatif homogen 

dan bertahan lama dalam sebuah 

masyarakat, yang tersusun dalam 

sebuah urutan jenjang, dan para 

anggota dalam setiap jenjang itu 

memiliki nilai, minat, dan tingkah 

laku yang sama. 

d. Kebudayaan yang meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat 

istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan 

yang diperoleh individu sebagai 

anggota masyarakat.  

Karakter dari remaja adalah mudah 

meniru gaya dari orang lain. Selain itu, juga 

dipicu oleh program-program yang 

ditayangkan oleh televisi. Kehidupan 

sinetron yang kerap menampilkan hidup 

mewah dan cara instan telah menjadi “trend 

baru‟ bagi remaja. Siapapun yang 

terpengaruhi dengan gaya hidup sinetron itu 

akan mendapat label atau cap “tidak gaul dan 

tidak funky‟. Sebuah stigma yang amat 

memalukan bagi mereka, karena itu sedapat 

mungkin harus dihindari. Kebutuhan hidup 

yang tercipta akibat keinginan mengejar 

“syahwat‟ kenikmatan duniawi, berpadu 

dengan budaya instan, menyebabkan para 

remaja sering kali menjerumuskan diri ke 



 

dalam perilaku sesat. Keinginan untuk 

memenuhi barang - barang mewah mungkin 

bukan terlalu menjadi masalah bagi anak - 

anak orang kaya. Orang tua sanggup 

memenuhi sebagian besar keinginan mereka. 

Tapi bagaimana dengan remaja dari keluarga 

pas - pasan ? Ketika keinginan memiliki 

handphone, sementara anggaran dari orang 

tua tidak ada, maka akan menjadi tekanan 

tersendiri bagi remaja yang ingin menjadi 

seperti teman - temannya yang mampu atau 

berkecukupan.  

 Gaya hidup remaja yang akan ditinjau 

oleh peneliti adalah gaya hidup remaja yang 

sering menghabiskan waktunya untuk 

hangout atau nongkrong di café. Bagaimana 

cara mereka menghabiskan waktu yang 

cukup lama di dalam café hanya untuk 

berbincang ataupun melakukan aktifitas lain 

didalam café. Hampir setiap hari café - café 

di Mojokerto selalu penuh oleh remaja - 

remaja di kota ini. Bahkan sebagian dari 

mereka menghabiskan waktu berjam - jam 

hanya untuk nongkrong di dalam café. Café 

adalah kedai kopi atau tempat untuk 

meminum kopi, pengunjungnya bisa 

memesan beberapa minuman selain kopi 

yang disediakan oleh penyedia café itu 

sendiri. Beberapa café yang ada di Mojokerto 

terbagi menjadi beberapa kelas. Ada café 

kelas menengah ke bawah yang harga - harga 

minumannya masih mampu digapai oleh 

remaja - remaja ataupun siswa sekolah. 

Tetapi ada juga café kelas menengah ke atas 

yang sudah ada di beberapa kota besar di 

Indonesia seperti Excelso, J.co Donuts & 

Coffee dan lain sebagainya, bahkan ada 

usaha café yang dimiliki oleh orang 

Mojokerto sendiri tetapi harga – harga 

minumannya hampir menyamai café yang 

sudah ada di beberapa kota besar di 

Indonesia. 

Beberapa remaja di Mojokerto selalu 

memenuhi café – café yang ada baik itu kelas 

menengah kebawah ataupun menengah 

keatas, tetapi yang menjadi fokus penelitian 

kali ini adalah remaja – remaja yang sering 

menghabiskan waktunya di café – café 

dengan harga minuman yang relatif mahal. 

Beberapa sekolah di Mojokerto tepatnya di 

kota seperti SMP Negeri 1 Kota Mojokerto, 

SMA Negeri 1 Puri, SMA Negeri 1 Sooko, 

SMA Negeri 1 Kota Mojokerto memang 

terletak tepat di tengah kota Mojokerto 

sehingga akses untuk menuju ke café - café 

yang harga minumannya relatif mahal sangat 

mudah. Hal ini menjadikan siswa - siswi dari 

sekolah di kota Mojokerto memilih untuk 

hangout atau nongkrong dengan teman - 

teman sebayanya di café daripada pulang ke 

rumah. Ketika malam minggu tiba maka 

dapat ditemui hampir diseluruh café - café 



 

eksklusif di Mojokerto dipenuhi oleh remaja 

- remaja. Remaja - remaja menjadi sangat 

kecanduan terhadap kemewahan - 

kemewahan yang diberikan oleh café - café 

eksklusif. 

Jika dibandingkan dengan remaja - 

remaja di kota Surabaya remajanya rata - rata 

terlahir dikeluarga yang berkecukupan tentu 

akan berbeda dengan remaja - remaja di kota 

Mojokerto. Dilihat dari penghasilan orang 

tua yang tentu berbeda, rata - rata uang saku 

dari remaja di Mojokerto tentu berbeda 

dengan uang saku yang diterima oleh remaja 

- remaja di kota Surabaya. Munculnya 

Sunrise Mall yang menjadi satu - satuya mall 

yang ada di Mojokerto menjadi salah satu 

indikator berubahnya gaya hidup remaja di 

kota ini, tentu berbeda dengan Surabaya yang 

notabene memiliki banyak sekali mall - mall 

dan tempat - tempat simbol modernitas yang 

lain. Bahkan café - café terkenal sangat amat 

banyak di kota Surabaya. Yang jadi 

pertanyaan, apakah para remaja di kota 

Mojokerto siap dan mampu mengikuti gaya 

hidup modernitas seperti gaya hidup remaja 

di kota Surabaya ? Beberapa remaja yang 

bersekolah di kota bertempat tinggal di 

daerah kabupaten atau pedesaan yang jauh 

dari kota. Tetapi pergaulan dan lingkungan 

mereka setiap hari tentu akan merubah 

sedikit demi sedikit gaya hidup remaja 

pedesaan yang bersekolah di kota. Bahkan 

dari remaja yang bersekolah di kota dan 

bertempat tinggal di kota tidak semuanya 

berasal dari keluarga yang mampu dan 

berkecukupan, ada beberapa keluarga yang 

tingkat perekonomiannya berada pada 

tingkat menengah kebawah. 

Karena kebanyakan remaja di seluruh 

dunia pada umumnya lebih nyaman ketika 

bersama peer group mereka daripada dengan 

keluarga mereka sendiri. Dengan bersama - 

sama teman sebaya atau lingkungan 

disekolah para remaja lebih mampu 

berekspresi dan menjadi apa adanya daripada 

ketika bertemu dengan keluarga di rumah. 

Seakan - akan teman - teman sebaya 

menciptakan kenyamanan yang melebihi 

keluarga sehingga remaja lebih nyaman 

untuk menghabiskan waktu dengan teman 

sebayanya daripada keluarga. Beberapa 

remaja bahkan menghabiskan lebih dari 

sepuluh jam disekolah bersama teman - 

temannya daripada hanya beberapa jam 

untuk berkumpul bersama keluarga dirumah. 

Dengan intensitas bertemu seperti itu tentu 

saja remaja - remaja akan lebih menyukai 

untuk hangout atau nongkrong bersama 

teman - teman sebayanya daripada keluarga, 

meskipun harus mengeluarkan rupiah yang 

tidak kecil untuk terus bersama teman - 

teman sebayanya. Karena kebanyakan remaja 



 

bukan hanya nongkrong ataupun memesan 

minuman di café, tetapi juga untuk 

mengabadikan momen melalui foto dan 

menunjukkan pada teman - temannya bahwa 

dia sedang berada di café - café yang harga 

minumannya relatif mahal. 

Intensitas remaja - remaja di 

Mojokerto untuk menghabiskan waktu di 

tempat - tempat yang menjadi simbol 

modernitas tergolong sering bahkan tiap hari 

tempat - tempat tersebut tidak pernah sepi 

dari pengunjung yang notabene adalah anak - 

anak berusia remaja. Lalu tidak semua dari 

remaja - remaja tersebut berasal dari keluarga 

mampu atau berkecukupan. Lantas 

bagaimana cara mereka menyesuaikan diri 

dengan teman - temannya yang gaya 

hidupnya menuju modernitas tetap diimbangi 

oleh materi yang cukup ? Menjadi suatu 

pertanyaan untuk peneliti bagaiman ahal ini 

bisa terjadi, apakah era globalisasi begitu 

mempengaruhi mereka untuk lebih sering 

mengunjungi café atau mall yang ada di 

Mojokerto. Karena itu penelitian ini menarik 

untuk dilakukan. 

 

KAJIAN TEORI DAN METODE 

PENELITIAN 

Teori Perilaku Konsumen 

 Pemahaman terhadap perilaku 

konsumen bukanlah suatu hal yang mudah 

untuk dilakukan, karena terdapat banyak 

sekali faktor yang berpengaruh dan saling 

interaksi satu dengan yang lainnya. Perilaku 

konsumen pada hakikatnya untuk memahami 

“mengapa konsumen melakukan dan apa 

yang mereka lakukan”. Studi perilaku 

konsumen adalah studi mengenai cara 

individu membuat keputusan untuk 

mengalokasikan sumber daya seperti waktu, 

uang, usaha, dan energi yang dimiliki oleh 

individu tersebut. (Schiffman dan Kanuk, 

2008:6) 

 Perilaku konsumen adalah studi 

bagaimana individu, kelompok dan 

organisasi memilih, membeli, menggunakan 

dan menempatkan barang, jasa, ide atau 

pengalaman untuk memuaskan keinginan 

dan kebutuhan mereka. (Kotler dan Keller, 

2008:214) Perilaku konsumen 

menggambarkan cara individu mengambil 

keputusan untuk memanfaatkan sumber daya 

mereka yang tersedia guna membeli barang - 

barang yang berhubungan dengan konsumsi. 

(Schiffman dan Kanuk, 2008:6) Dari kedua 

pengertian tentang perilaku konsumen diatas 

dapat diperoleh dua hal yang penting yaitu, 

perilaku konsumen sebagai kegiatan fisik dan 

perilaku konsumen sebagai proses 

pengambilan keputusan. Dari kedua poin 



 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen adalah semua kegiatan, 

tindakan, serta proses psikologis yang 

mendorong tindakan konsumsi pada saat 

sebelum membeli, menggunakan, 

menghabiskan produk dan jasa. 

 Pada perkembangan kapitaliusme 

akhir, dalam teori - teori sosial muncul 

postmodernisme. Dan salah satu tokoh dari 

postmodernisme yang paling mencuat adalah 

Mike Featherstone dengan bukunya 

“Consumer Culture and Postmodernism”. 

Dalam pandangan Mike Featherstone, 

konsumsi menjadi sumber diferensiasi dalam 

masyarakat. Konsumsi memberikan identitas 

tertentu tanpa memandang batas - batas 

sosial. Dalam bukunya, Mike Featherstone 

berbicara mengenai gaya hidup yang muncul 

pada masyarakat, budaya konsumtif yang 

tercipta, dan postmodernism. 

 Dalam salah satu bab di buku 

“Consumer Cultire and Postmodernism” 

karya Mike Featherstone, Mike Featherstone 

mengidentifikasi tiga perspektif utama 

tentang budaya konsumen. Pertama, 

pandangan bahwa budaya konsumen 

didasarkan pada perluasan produksi 

komoditas kapitalis yang telah menimbulkan 

akumulasi besar dari budaya material dalam 

bentuk barang konsumsi dan tempat untuk 

pembelian dan konsumsi. Hal ini telah 

menghasilkan semakin terkenalnya kegiatan 

rekreasi dan konsumsi di masyarakat barat 

kontemporer. Kedua, ada pandangan 

sosilologis yang lebih ketat, bahwa kepuasan 

yang diperoleh dari barang berkaitan dengan 

akses terstruktur sosial mereka yakni 

kepuasan dan status bergantung pada 

menampilkan dan mempertahankan 

perbedaan dalam kondisi inflasi. Fokusnya 

disini adalah perbedaan cara orang 

menggunakan barang untuk menciptakan 

ikatan sosial atau perbedaan. Ketiga, ada 

pertanyaan tentang kenikmatan emosional 

dari konsumsi, impian dan keinginan yang 

dirayakan dalam citra budaya konsumen dan 

tempat konsumsi tertentu menghasilkan 

kesenangan langsung dan kesenangan 

estetika secara langsung. 

 Dalam pandangan Mike Featherstone 

hubungan antara budaya, ekonomi, dan 

masyarakat adalah penyebab meningkatnya 

minat konseptual tentang hasrat dan 

kesenangan, kepuasan emosional dan estetika 

yang berasal dari pengalaman konsumen, 

tidak hanya dalam kaitannya dengan 

beberapa logika manipulasi psikologis. 

Sebaliknya sosiologi harus berusaha untuk 

bergerak melampaui evaluasi negatif dari 

kesenangan konsumen yang diwarisi dari 

teori budaya masyarakat. Jika dari sudut 



 

pandang ekonomi klasik, objek dari semua 

produksi adalah konsumsi, dengan individu 

memaksimalkan kepuasan mereka melalui 

pembelian dari berbagai jenis barang yang 

terus berkembang. Lalu dari sudut pandang 

kaum Neo - Marxis abad ke - 20, 

perkembangan ini dianggap meningkat pesat, 

kesempatan untuk konsumsi terkendali 

kering dan gersang. Perluasan produksi 

kapitalis diadakan, mengharuskan 

perkembangan pasar baru dan “pendidikan” 

publik untuk menjadi konsumen melalui 

iklan dan media lainnya. 

Teori Asosiasi Diferensial 

 Teori asosiasi diferensial atau 

differential association dikemukakan 

pertama kali oleh Edwin H. Suterland pada 

tahun 1934 dalam bukunya Principle of 

Criminology. Edwin H. Sutherland dalam 

teori ini berpendapat bahwa perilaku 

menyimpang merupakan perilaku yang 

dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya 

semua tingkah laku dapat dipelajari dengan 

berbagai cara. Karena itu perbedaan tingkah 

laku yang conform dengan kriminal adalah 

bertolak ukur pada apa dan bagaimana 

sesuatu itu dipelajari. Teori ini dipengaruhi 

oleh tiga teori lain yaitu  ecological and 

culture transmission theory, symbolic 

interactionism, and culture conflict theory. 

Dari pengaruh-pengaruh tersebut dapat 

disimpulkan bahwa munculnya teori 

diferensiasi ini didasarkan pada : 

 Setiap orang akan menerima dan 

mengakui pola - pola perilaku yang 

dapat dilaksanakan. 

 Kegagalan untuk mengikuti pola 

tingkah laku dapat menimbulkan 

inkonsistensi dan ketidakharmonisan. 

 Konflik budaya merupakan prinsip 

dasar dalam menjelaskan perilaku 

menyimpang. 

 Teori asosiasi diferensial ini memiliki 

2 versi. Versi pertama dikemukakan tahun 

1939 lebih menekankan pada konflik budaya 

dan disorganisasi sosial serta asosiasi 

diferensial. Dalam versi pertama, Sutherland 

mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai 

“the contents of pattern presented in 

association would differ from individual to 

individual” (isi atau konten yang disajikan 

dari sebuah asosiasi akan berbeda dari satu 

individu ke individu lain). Hal ini tidak 

berarti bahwa hanya berkelompok pergaulan 

dengan orang - orang berperilaku 

menyimpang akan menyebabkan seseorang 

berperilaku menyimpang. Yang terpenting 

adalah isi dari proses komunikasi dengan 

orang lain. Hal ini jelas menerangkan bahwa 



 

perilaku menyimpang itu timbul karena 

komunikasi dengan orang lain yang 

mempunyai perilaku menyimpang pula.  

 Pada tahun 1947, Sutherland 

memaparkan versi kedua nya yang lebih 

menekankan pada semua tingkah laku dapat 

dipelajari dan mengganti istilah social 

disorganization dengan differential social 

organization. Teori ini menentang bahwa 

tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan 

dari kedua orangtuanya. Pola perilaku 

menyimpang tidak diwariskan tetapi 

dipelajari melalui suatu pergaulan yang 

akrab. 

 Edwin H. Sutherland mengatakan 

bahwa perilaku menyimpang dipelajari oleh 

seseorang dalam berinteraksi dengan orang 

lain dan dalam proses komunikasi yang 

intens. Teori Asosiasi Diferensial bukan 

hanya untuk menganalisis kejahatan, tetapi 

juga untuk menganalisis bentuk lain dari 

perilaku menyimpang seperti pelacuran, 

homoseksual, dan kecanduan yang biasa 

terjadi pada remaja - remaja masa kini. Teori 

Asosiasi Diferensial memiliki sembilan 

proposisi, yaitu : 

a) Perilaku menyimpang adalah hasil 

dari proses belajar atau yang 

dipelajari. Ini berarti bahwa 

penyimpangan bukan diwariskan atau 

diturunkan, bukan juga hasil dari 

intelegensi yang rendah atau karena 

kerusakan otak. 

b) Perilaku menyimpang dipelajari oleh 

seseorang dalam interaksinya dengan 

orang lain dan melibatkan proses 

komunikasi yang intens. 

c) Bagian utama dari belajar tentang 

perilaku menyimpang terjadi di 

dalam kelompok - kelompok personal 

yang intim atau akrab. Sedangkan 

media massa, seperti TV, majalah, 

atau koran, hanya memainkan peran 

sekunder dalam mempelajari 

penyimpangan. 

d) Hal - hal yang dipelajari di dalam 

proses terbentuknya perilaku 

menyimpang adalah teknis - teknis 

penyimpangan, yang kadang - kadang 

sangat rumit, tetapi kadang - kadang 

juga cukup sederhana; petunjuk - 

petunjuk khusus tentang motif, 

dorongan, rasionalisasi, dan sikap - 

sikap berperilaku menyimpang. 

e) Petunjuk - petunjuk khusus tentang 

motif dan dorongan untuk berperilaku 

menyimpang itu dipelajari dari 



 

definisi - definisi tentang norma - 

norma yang baik atau tidak baik. 

f) Seseorang menjadi menyimpang 

karena ia menganggap lebih 

menguntungkan untuk melanggar 

norma daripada tidak. Apabila 

seseorang beranggapan bahwa lebih 

baik melakukan pelanggaran daripada 

tidak karena tidak ada sanksi atau 

hukuman yang tegas, atau orang lain 

membiarkan suatu tindakan yang 

dapat dikategorikan menyimpang, 

dan bahkan bila pelanggaran itu 

membawa keuntungan ekonomi, 

maka mudahlah orang berperilaku 

menyimpang. Sebaliknya, seseorang 

menjadi tidak menyimpang karena 

orang itu beranggapan bahwa akan 

lebih menguntungkan jika tidak 

melakukan pelanggaran, dan 

kemudian ia mendapat pujian, 

sanjungan, atau dijanjikan mendapat 

pahala. 

g) Terbentuknya asosiasi diferensial itu 

bervariasi tergantung dari frekuensi, 

durasi, prioritas, dan intensitas. 

h) Proses mempelajari penyimpangan 

perilaku melalui kelompok yang 

memiliki pola - pola menyimpang 

atau sebaliknya, melibatkan semua 

mekanisme yang berlaku di dalam 

setiap proses belajar. Ini artinya, tidak 

ada proses belajar yang unik untuk 

memperoleh cara - cara berperilaku 

menyimpang. 

i) Meskipun perilaku menyimpang 

merupakan salah satu ekspresi dari 

kebutuhan dan nilai - nilai masyarakat 

yang umum, tetapi penyimpangan 

perilaku tersebut tidak dapat 

dijelaskan melalui kebutuhan dan 

nilai - nilai umum tersebut. Karena 

perilaku yang tidak menyimpang juga 

sebagai ekspresi dari nilai - nilai dan 

kebutuhan yang sama. Misalnya, 

kebutuhan untuk diakui, merupakan 

ekspresi dari dilakukannya berbagai 

tindakan, seperti pembunuhan massal 

(dianggap tindakan menyimpang) 

dan ikut pemilihan presiden 

(dianggap tidak menyimpang). 

 Sutherlan mengatakan bahwa 

kelompok - kelompok personal yang intim 

dan akrab dapat dikatakan teman - teman 

sebaya (peer group) adalah tempat proses 

pembelajaran perilaku menyimpang. Yang 

dapat diambil dari perkataan Sutherlan 

adalah individu dapat terpengaruh dengan 

kebiasaan - kebiasaan yang terdapat dalam 



 

kelompoknya (peer group). Apalagi jika 

proses komunikasi dan interaksi dari individu 

terhadap kelompoknya terbilang sering, 

maka proses pembelajaran tersebut akan 

besar kemungkinan terjadi. 

 

PEMBAHASAN 

Remaja - remaja di Mojokerto mengikuti 

perkembangan zaman yang terjadi dengan 

merubah gaya hidup mereka dengan gaya 

hidup yang kekinian atau gaya hidup remaja 

perkotaan yang dapat terlihat pada kota - kota 

besar seperti Surabaya, Malang, Jakarta dan 

sebagainya. Alasan yang mendasari para 

remaja di Mojokerto mulai suka atau 

kecanduan nongkrong di café adalah trend 

yang ada saat ini seperti itu. Terciptanya 

standar gaya hidup remaja perkotaan akibat 

perubahan zaman menjadikan remaja - 

remaja Mojokerto harus merubah gaya hidup 

mereka, untuk menghindari label ketinggalan 

zaman dari teman - teman peer group 

mereka. Beberapa remaja bilang bahwa 

mereka mulai suka nongkrong di café karena 

ajakan dari teman - teman mereka. Beberapa 

remaja melihat melalui media sosial 

Instagram yang sedang ramai digunakan oleh 

masyarakat pada umumnya, membuat remaja 

ingin mempost foto dirinya sedang berada di 

dalam café agar sama dengan remaja - remaja 

yang lain.  

 Kota Mojokerto adalah kota 

berkembang yang belum semegah kota - kota 

besar seperti Surabaya, maka simbol - simbol 

modernitas layaknya café adalah hal baru 

bagi masyarakat Mojokerto. Café - café 

mulai bermunculan di Mojokerto semenjak 

tiga sampai empat tahun lalu, dan sekarang 

terhitung ada banyak sekali café eksklusif di 

Mojokerto. Masyarakat Mojokerto 

khususnya remaja tentu akan beradaptasi dan 

menyesuaikan diri terhadap modernitas 

melalui café - café tersebut. Terjadi 

pergeseran pada gaya hidup remaja pedesaan 

menuju gaya hidup remaja perkotaan. 

Dimulai dari beberapa tahun lalu pada saat 

dibangunnya café - café eksklusif di beberapa 

bagian di kota Mojokerto. Awal remaja 

Mojokerto mulai mendatangi tempat - tempat 

yang dinilai sebagai simbol modernitas 

adalah karena rasa ingin tahu mereka 

terhadap hal baru. Mereka ingin menikmati 

fasilitas - fasilitas yang ditawarkan oleh café 

- café eksklusif seperti fasilitas wifi dengan 

kecepatan tinggi, ruangan ber - AC, hiburan - 

hiburan yang disediakan beberapa café, dan 

yang paling utama mereka ingin tahu seperti 

apa rasa dari makanan dan minuman yang 

dijual di café tersebut. 

 Remaja yang “Cafe Addict” mampu 

menghabiskan waktu berjam - jam hanya 

untuk nongkrong di dalam café. Hal ini 



 

dipengaruhi oleh kenyamanan yang 

diberikan oleh café, komunikasi dengan 

teman - teman yang berada di café yang 

sama, dan beberapa fasilitas yang diberikan 

oleh café yang tidak ia temukan di tempat - 

tempat nongkrong lainnya. Durasi remaja 

“Cafe Addict” untuk nongkrong didalam 

café berkisar antara satu sampai empat jam, 

bahkan jika malam minggu beberapa remaja 

menghabiskan waktunya di dalam café 

kurang lebih lima jam atau sampai larut 

malam. 

 Ada juga remaja yang seluruh 

waktunya di dalam café dihabiskan dengan 

menatap smartphone, laptop, ataupun gadget 

lain yang mereka miliki untuk menikmati 

fasilitas wifi yang mereka butuhkan. Di 

dalam café dengan wifi berkecepatan tinggi 

mereka dapat mengoperasionalkan 

smartphone ataupun laptop mereka untuk 

mengerjakan tugas ataupun bermain game 

online. Sebagian remaja juga memanfaatkan 

wifi dalam café untuk mendownload ataupun 

streaming film yang mereka minati, sehingga 

waktu yang mereka butuhkan akan sangat 

lama. Remaja - remaja di kota Mojokerto 

akan memilih café dengan wifi yang cepat 

untuk mereka nikmati lalu akan merasa 

nyaman diam di café tersebut. 

 Beberapa remaja juga memilih café 

untuk sarana refreshing bagi diri mereka. 

Dengan menikmati fasilitas hiburan yang ada 

di dalam café membuat remaja 

menghabiskan waktu yang sangat lama di 

dalam café. Beberapa fasilitas hiburan di 

dalam café seperti perpustakaan mini, lalu 

musik akustik, dan pemutaran film yang ada 

di Midas café. MasBro café juga 

menyediakan hiburan bagi pelanggannya 

seperti musik akustik setiap minggu malam, 

dan acara open mic dari komunitas stand up 

comedy setiap sabtu malam. Bahkan 

sebagian remaja hanya datang untuk melihat 

open mic dan setelah open mic selesai 

mereka memilih untuk pulang kembali ke 

rumah masing - masing. 

 Kondisi ekonomi dari beberapa 

remaja di Mojokerto tergolong dalam 

ekonomi tingkat menengah kebawah. 

Meskipun ada remaja “Cafe Addict” yang 

memang terlahir dalam keluarga yang 

tergolong menengah keatas, namun sebagian 

besar remaja “Cafe Addict” yang menjadi 

informan peneliti termasuk kedalam keluarga 

dengan tingkat perekonomian kelas 

menengah kebawah. Uang saku yang diterma 

dari orang tua remaja - remaja “Cafe Addict” 

di Mojokerto berkisar antara Rp. 25.000 - Rp. 

150.000 setiap minggunya. Beberapa 

diantara remaja yang menjadi infoman 



 

peneliti menerima uang saku setiap hari Rp. 

10.000, setiap minggu Rp. 100.000 dan 

bahkan ada yang setiap bulannya hanya 

diberi uang saku sebesar Rp. 200.000. 

 Remaja “Cafe Addict” yang ada di 

kota berkembang seperti Mojokerto rupanya 

memilih untuk singgah di café eksklusif 

dengan harga makanan dan minuman yang 

relatif mahal. Bahkan biaya yang dihabiskan 

setiap kali mereka nongkrong lebih dari dua 

puluh ribu. Bukan hanya makanan dan 

minuman yang enak rupanya mereka juga 

mencari suasana café yang nyaman dan 

memiliki hiburan. Sebagian besar para 

pengusaha cafe membuat sebuah cafe dengan 

tujuan untuk menjual tempat atau dekorasi 

tempat yang bagus, modern, serta membuat 

para konsumennya nyaman berada di 

cafenya. Hingga harga makann dan minuman 

yang ada di cafe tersebut menjadi sangat 

tinggi karena disesuaikan dengan fasilitas 

dan interior cafe. Maka tidak heran jika 

seseorang mengunjungi suatu tempat atau 

cafe hanya untuk mempamerkan foto - 

fotonya yang bagus dengan background 

tempat yang menarik untuk menjadi manusia 

modern.  Apalagi bidikan utama para 

pengusaha cafe adalah anak - anak remaja 

yang masih labil hingga mudah terpengaruh 

terhadap perubahan jaman yang akan 

mengubahnya menjadi anak modern.  

 Remaja - remaja “Cafe Addict” tentu 

memiliki kriteria seperti apa café yang 

nyaman bagi mereka. Sebagian besar dari 

mereka mengatakan bahwa indikator dari 

cafe yang nyaman adalah café yang 

mempunyai sarana wifi dengan kecepatan 

tinggi serta interior cafe yang menarik untuk 

dilakukan pemotretan. Sarana-sarana 

tersebut memang disediakan oleh para 

pengelola cafe untuk menarik minat 

konsumen agar terus datang di cafe tersebut. 

Dengan banyaknya pengunjung yang datang 

maka cafe tersebut akan menjadi terkenal 

khususnya dikalangan anak - anak remaja 

serta dapat meningkatkan profit dari pada 

cafe tersebut. Hal tersebut menjadi strategi 

pemasaran para pengelola cafe untuk 

memajukan cafenya agar menjadi terkenal 

dan ramai pengunjung.  

 Dengan siapa remaja Mojokerto 

menghabiskan waktunya di Mojokerto 

adalah salah satu faktor mengapa remaja 

menjadi “Cafe Addict”. Meskipun tidak 

terlalu suka tetapi jika diajak oleh teman - 

teman sebaya atau peer groupnya maka 

remaja Mojokerto mau tidak mau akan ikut 

dengan teman - temannya. Teman sebaaya 

merupakan salah satu media sosialisasi dari 

seseorang selain dengan keluarga, sekolah, 

agama, media massa, lingkungan tempat 

tinggal, dan lingkungan tempat kerja. Dengan 



 

teman sebaya seseorang akan merasa lebih 

nyaman karena dapat merasakan apa yang 

telah dirasakan hingga komunikasi yang 

dilakukan dapat berjalan baik. Selain itu 

dengan teman sebaya seseorang dapat bebas 

menceritakan apa saja yang dirasakannya 

hingga dapat mengurangi seseuatu yang 

dijadikan beban pikiran dalam hidupnya. 

Maka dari itu seseorang akan lebih nyaman 

ketika bepergian dengan teman sebayanya 

yang dinilai cocok dengan dirinya. 

 Café - café eksklusif tentu adalah hal 

baru bagi remaja Mojokerto. Dulu sebagian 

besar remaja Mojokerto hanya menghabiskan 

waktunya di dalam rumah ataupun di 

lapangan dekat rumah mereka. Namun 

sekarang setelah munculnya simbol - simbol 

modernitas, remaja menjadi “Cafe Addict” 

yang setiap minggunya selalu menyisihkan 

waktu dan uang mereka untuk nongkrong di 

dalam café. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi mereka untuk berubah gaya 

hidupnya dari gaya hidup remaja pedesaan 

menjadi gaya hidup remaja perkotaan yang 

“Cafe Addict”. Faktor - faktor tersebut 

adalah : 

 Pengaruh dari kemajuan teknologi 

yang signifikan terhadap remaja di 

Mojokerto 

 Pengaruh yang kuat dari Peer group 

mereka yang memberikan rasa 

nyaman 

 Beberapa fasilitas yang diberikan 

oleh pihak café yang tidak dapat 

mereka temukan di rumah maupun di 

warung kopi. 

 Sebelum adanya simbol - simbol 

modernitas sebelum café, mall, dan 

sebagainya, tentu saja remaja Mojokerto 

memiliki tempat - tempat yang menjadi 

tujuan dimana mereka menghabiskan waktu 

dengan keluarga ataupun dengan teman - 

teman sebaya (peer group) mereka. Beberapa 

diantara remaja yang menjadi informan 

menjawab di rumah mereka sendiri, sebagian 

menjawab di warung kopi yang ada di kota 

Mojokerto, dan yang lain di tempat - tempat 

hiburan yang ada di kota Mojokerto. Dengan 

menghabiskan waktu di rumah sendiri, di 

warung kopi, dan alun-alun membuat mereka 

menjadi remaja yang tidak kenal dengan 

simbol-simbol modernitas seperti mall dan 

cafe. Dengan tidak mengetahui mall dan cafe 

akan membuat remaja Kota Mojokerto 

menjadi remaja yang ndeso atau remaja yang 

tidak tahu perkembangan jaman dengan 

adanya pembangunan mall dan café di kota - 

kota besar. Secara tidak langsung para remaja 

Kota Mojokerto akan terlabel sebagai remaja 

yang cupu atau tidak gaul karena belum 



 

pernah mendatangi tempat-tempat yang 

megah dengan fasilitas modern. 

 Mojokerto merupakan kota yang 

sedang berkembang maka pembangunan-

pembangunan pusat perbelanjaan baru saja 

masuk serta diikuti dengan munculnya café - 

café eksklusif yang dan hidangan dan 

fasilitas yang modern. Maka dari itu para 

remaja Kota Mojokerto banyak mengikuti 

perkembangan pembangunan dengan 

mendatangi café - café eksklusif untuk 

merasakan hidangan dan fasilitas yang 

disediakan.  

 Berpindahnya para remaja dari 

tongkrongan lama mereka menuju ke café - 

café eksklusif saat ini tentu saja disebabkan 

oleh beberapa faktor. Faktor - faktor yang 

utama adalah para remaja ingin menikmati 

fasilitas wifi yang kencanng untuk 

mengakses akun - akun sosial media seperti 

BBM, LINE, WhatsApp, Path, Instragram, 

Snapchat, dan lain sebagainya. Dengan 

begitu mereka akan merasa senang karena 

dengan berkunjung ke café eksklusif mereka 

dapat fasilitas wifi yang sangat memuaskan 

bagi para remaja Kota Mojokerto. Selain itu 

mereka juga dapat mengerjakan tugas 

sekolah yang membutuhkan koneksi internet 

hingga tidak mengurangi kuota internet yang 

dimilik. Maka dari itu mereka rela 

mengeluarkan uang yang cukup mahal untuk 

membeli makan atau minuman sebagai teman 

diwaktu internetan. 

Selain wifi yang kencang, kebersihan 

tempat juga menjadi daya tarik para remaja 

Kota Mojokerto untuk mengunjungi café - 

cafe yang eksklusif. Tempat yang bersih, 

dingin karena ber AC membuat orang tidak 

dapat merokok didalamnya hingga tidak ada 

asap rokok yang dapat mengganggu 

kesehatan seperti di warung-warung. Selain 

bersih, lokasinya juga bagus digunakan untuk 

berfoto dengan interior - interior yang di 

design menarik oleh pengelola cafe untuk 

konsumennya. Hal tersebut menjadi tujuan 

utama para pengelola café agar para 

konsumen terus berdatangan. 

 Pergaulan tersebut mempunyai nilai - 

nilai sendiri yang dapat membentuk diri 

seseorang khususnya remaja. Pergaulan yang 

buruk seperti contohnya bergaul dengan 

remaja yang suka minum minuman keras 

yang dapat merusak kesehatan serta 

membahayakan orang lain karena ulahnya, 

akan membentuk seorang anak yang buruk 

juga dengan mengikuti teman - temannya 

agar diakui keberadaannya. Selain itu 

pergaulan yang baik seperti contohnya 

bergaul dengan remaja yang aktif dalam 

kegiatan sosial, kemudian aktif dalam bidang 



 

akademik akan membentuk seorang anak 

yang baik pula dengan mengikuti teman - 

temannya. Jadi pergaulan yang dialami 

sehari-hari secara tidak langsung dapat 

menjadi sosialisasi bagi para remaja karena 

mengalami internalize dimana seorang anak 

akan menghayati sikap dan perilaku teman - 

temannya tersebut lalu menerapkannya 

dalam sikap dan perilakunya. Maka dari itu 

para remaja harus dapat menilai pergaulan 

yang baik dan yang buruk bagi dirinya agar 

tidak terjerumus dalam keadaan yang dapat 

merugikan diri sendiri serta orang lain. 

 Media informasi saat ini yang 

menjadi kebutuhan masyarakat adalah sosial 

media. Melalui sosial media seseorang dapat 

mengetahui segalanya yang diinginkan. 

Didukung dengan teknologi serta akses 

internet yang semakin cepat, semakin mudah 

pula seseorang mendapatkan informasi. 

Terutama bagi para remaja yang mempunyai 

akun - akun di sosial media dapat dijadikan 

sebagai ladang informasi khususnya tentang 

gaya hidup, fashion, dan dan informasi 

lainnya. Salah satunya adalah instagram 

merupakan akun sosial media untuk 

memposting berbagai macam hal dalam 

bentuk foto dengan tujuan sebagai koleksi 

atau sebagai sarana pemasaran secara online. 

Para remaja di kota Mojokerto tentu 

mempunyai akun instagram yang digunakan 

sebagai media eksistensi dirinya atau sekedar 

untuk melihat koleksi - koleksi foto dari akun 

online shop. Tidak hanya remaja, para 

pengelola cafe juga menggunakan media 

sosial sebagai srtategi pemasarannya dengan 

cara memposting foto - foto makanan dan 

minuman yang disediakan serta interior café 

yang menarik untuk digunakan pemotretan. 

Jadi para remaja dapat mengetahui informasi 

- informasi tentang cafe eksklusif tersebut 

dari instagram yang ramai digunakan oleh 

masyarakat khususnya anak muda. 

 Remaja “Cafe Addict” sangat betah 

untuk nongkrong di dalam café - café 

eksklusif selama berjam - jam. Mereka lebih 

senang menghabiskan waktunya di café - 

café eksklusif dibanding dirumahnya sendiri 

dengan keluarga. Karena dengan 

bercengkrama dengan teman membuat 

mereka bebas menjalani hidup dan dapat 

mencurahkan semua isi hatinya dengan 

canda-candaan yang telah diciptakan 

bersama teman-temannya. Dengan cara 

berkumpul-kumpul tersebut mempunyai nilai 

positif didalamnya seperti mereka dapat 

bertukar pikiran dengan tema-temannya 

hingga dapat menjadi remaja dengan 

pemikiran yang luas. Selain mereka juga 

dapat menerima informasi-informasi baru 

yang belum pernah didapat, khususnya dalam 

perkembangan jaman mengenai modernitas 



 

seperti gaya hidup, fashion, musik, bahkan 

teknologi. Dari hal - hal tersebut anak-anak 

remaja Kota Mojokerto menjadi anak yang 

gaul atau anak yang tidak kuper (kurang 

pergaulan). Ada juga manfaat dari seringnya 

berkumpul dapat memperat rasa solidaritas 

antar sesama teman, dan dapat mempunyai 

teman baru dari yang dikenalkan oleh teman 

- temannya.  

KESIMPULAN 

 Perilaku konsumsi yang aktif terdapat 

pada masyarakat Mojokerto khususnya anak 

- anak yang menginjak usia remaja. Intensitas 

remaja - remaja Mojokerto dalam 

mengunjungi café - café termasuk perilaku 

konsumsi yang aktif. Remaja - remaja “Café 

addict” yang menganggap bahwa dengan 

mereka mengunjungi café maka simbol - 

simbol dari modernitas ada dalam diri 

mereka. Bahkan dari beberapa informan 

dapat dilihat bahwa intensitasnya melebihi 

tiga kali dalam seminggu untuk nongkrong di 

dalam café - café eksklusif. Hal tersebut tidak 

hanya terjadi pada satu dua orang remaja, 

bahkan ketika malam minggu tiba café - café 

eksklusif di Mojokerto dipenuhi oleh remaja 

- remaja “Café addict”. 

 Mike Featherstone juga mengatakan 

bahwa “Budaya konsumen tidak diartikan 

sebagai suatu penilaian yang berbicara 

tentang sifat pasif konsumen yang digiring 

dan serba mudah diatur”. Bukan hanya sifat 

pasif konsumen yang dapat digiring melalui 

iklan dan media - media tetapi perilaku 

konsumsi yang aktif dan mencari - cari 

barang atau jasa yang bahkan tidak 

konsumen butuhkan. Konsumsi tidak lagi 

sekedar berkaitan dengan nilai guna untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia tetapi 

kaitannya dengan makna dan pembentukan 

identitas dari konsumen. 

 Dalam teori asosiasi diferensial, 

Edwin H. Sutherland mengatakan perilaku 

menyimpang dapat dipelajari oleh seseorang 

individu dalam interaksinya dengan orang 

lain dan melibatkan proses komunikasi yang 

intens. Maka seorang individu akan 

melakukan perilaku menyimpang jika ia 

melakukan interaksi dan komunikasi yang 

intens dengan teman - teman sebaya (peer 

group) yang melakukan perilaku 

menyimpang juga. Individu akan belajar 

melakukan perilaku menyimpang yang ia 

lihat dari perilaku menyimpang teman - 

temannya. Hal ini juga terbukti pada remaja - 

remaja Mojokerto yang kebanyakan 

mengenal café - café eksklusif karena ajakan 

dari teman - temannya (peer group). 

Pengaruh dari peer group sangat kuat 

terhadap individu yakni remaja karena 



 

sebagian besar waktu mereka dihabiskan 

bersama dengan teman - teman sebaya 

daripada keluarga. Sebagian besar informan 

remaja “Café addict” mengatakan bahwa 

awal mereka pertama kali mengunjungi café 

- café eksklusif karena pengaruh dari teman - 

teman mereka. 
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