
1 
 

ADAPTASI SOSIAL MAHASISWA RANTAU DALAM DUNIA HIBURAN 

MALAM 
 

(Studi Deskriptif Tentang Adaptasi Sosial Mahasiswa Rantau Jakarta Dalam Dunia Hiburan 

Malam di Kota Surabaya) 

 

Andrian Listyo Guritno 

Mahasiswa Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga 

Abstract 

Social adaptation is very crucial for an individual who moves from one place to another. This transfer is not only 

physical, but also brings with it all the characters, habits, and lifestyle that it has in the area of origin to its destination. 

This was also done by overseas students. Students who migrate from the city of Jakarta to the city of Surabaya will 

bring together the similarity of their lifestyle as urban communities. One of the similarities in lifestyle as an urban 

society is the tendency to behave hedon or consumptive, which is closely related to the need for entertainment. 

Furthermore the type of entertainment that is synonymous with urban society is night entertainment. Rantau Jakarta 

students, who from the beginning have been fond of the world of night entertainment, of course will carry out a social 

adaptation process when moving and entering into the world of night entertainment in Surabaya. 

Based on the research problems, qualitative research methods are used with descriptive research types. Data collection 

is done by interview techniques and documentation. The technique of determining informants by purposive and 

snowball, while the technique of checking the validity of data through triangulation of data sources so that the data 

presented is valid data. 

The findings of the data indicate that in the final results of the four stages of the social adaptation process, the Jakarta 

rantau students are classified as accommodation. In other words, Jakarta's overseas students are able to adapt well to 

the Surabaya nightlife world but still have things that cannot be tolerated, namely the presence of other clubbers who 

are not from Jakarta. 
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PENDAHULUAN 

Seperti yang telah kita ketahui, Surabaya 

merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Mengklaim 

dirinya sebagai “Smart City”, Surabaya terus-menerus 

melakukan upaya pembangunan dan pengembangan di 

berbagai sektor kehidupan, seperti misalnya 

perdagangan, industri, kebudayaan, hingga pendidikan. 

Tak ayal hal ini menjadikan Surabaya sebagai medan 

magnet yang sangat kuat bagi orang-orang yang tinggal 

di daerah lain untuk bermigrasi ke kota tersebut. 

Sebagai kota pendidikan, Surabaya telah menyediakan 

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. 

Meliputi pendidikan dasar, menengah, hingga 

pendidikan tinggi, hampir semua bidang ilmu 

pengetahuan dengan stratum dari akademi dan 

politeknik, dari D1, D2, D3, D4, S1, S2, hingga S3 

dapat ditemukan di lembaga pendidikan di Surabaya. 

Hingga saat ini, jumlah sekolah yang ada di Surabaya 

adalah 1.070 buah untuk Kelompok Bermain atau pra 

sekolah, 969 buah SD negeri dan swasta, 342 buah 

SMP negeri dan swasta, 266 buah SMU dan SMK 

negeri dan swasta, serta 60 Perguruan Tinggi negeri 

dan swasta (www.surabaya.go.id). 

Surabaya telah memberikan sumbangsih bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan 

sumber daya manusia. Pada masa kini dan mendatang 

Surabaya akan terus menjadi kota pilihan pelajar, 

khususnya di tingkat perguruan tinggi bagi para 

mahasiswa di Indonesia. Potret ini dapat dianggap 

sebagai jawaban atas besarnya arus migrasi penduduk 

dari luar ke dalam Surabaya, terutama di kalangan 

pelajar atau mahasiswa. 

Setiap tahunnya, Surabaya menerima kedatangan 

mahasiswa-mahasiswa baru yang akan melanjutkan 

pendidikan di perguruan tinggi, baik di perguruan 

tinggi negeri maupun swasta. Mahasiswa-mahasiswa 

ini dapat kita sebut sebagai mahasiswa rantau. Datang 

dari berbagai wilayah di Indonesia, mahasiswa-

mahasiswa ini menetap di Surabaya untuk jangka 

waktu tertentu. Biasanya dari awal tahun ajaran baru 

hingga masa studi yang diperlukan berakhir. Seperti 

misalnya untuk mahasiswa Strata 1 (S1), masa studi 

yang harus ditempuh adalah minimal 3,5 tahun dan 

maksimal 7 tahun. Perpindahan ini dapat bersifat 

sementara maupun permanen, semuanya bergantung 

pada pertimbangan individu masing-masing seiring 

berjalannya waktu. 

 Ketika seorang individu berpindah dari satu 

tempat ke tempat lain, perpindahan itu tidak hanya 

menyangkut fisiknya saja. Individu tersebut akan 

secara otomatis membawa serta budaya yang telah ia 

miliki seumur hidupnya. Budaya tersebut mencakup 

gaya hidup, tradisi, nilai-nilai, yang menjadikannya 

seorang manusia dalam berpikir, bersikap, dan 

bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sekelompok 

orang yang pindah dari satu lingkungan budaya ke 

lingkungan budaya yang lain, mengalami proses sosial 

budaya yang dapat mempengaruhi mode adaptasi dan 
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pembentukan identitasnya (Appadurai, 1994; Ingold, 

1995). Pengelompokan baru, definisi sejarah kehidupan 

yang baru, dan pemberian makna identitas merupakan 

kekuatan di dalam mengubah berbagai ekspresi 

kultural dan tindakan-tindakan sosial para pendatang. 

Maka dari itu, terciptalah suatu proses yang dinamakan 

adaptasi sosial. 

Adaptasi merupakan suatu proses perubahan yang 

menyertai individu dalam merespon perubahan yang 

ada di lingkungan dan dapat mempengaruhi keutuhan 

tubuh baik secara fisiologis dan fsikologis yang akan 

menghasilkan perilaku adaptif (A.Aziz Alimul Hidayat 

2007). Perilaku adaptif dan maladaptif pada manusia 

didasarkan pada kapasitas diri “objektifikasi” dan 

“normatif orientasi” (Hallowell 1960). Adaptasi 

menurut Adimiharja (1993: 11) adalah usaha manusia 

atau makhluk hidup lainyauntuk menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan tertentu dalam mendayagunakan 

sumberdaya untuk menanggulangi atau menghadapi 

masalah yang mendesak. Sementara itu Bennet (1996: 

28) menyatakan arti dasar adaptasi adalah mekanisme 

penyesuaian yang dimanfaatkan manusia sepanjang 

kehidupannya. 

Sebagai mahasiswa-mahasiswa rantau yang juga 

harus melewati tahapan ini, kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dapat dikatakan sangat penting. Hal 

ini diperlukan untuk menunjang keberlangsungan 

hidup dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat 

dilingkungan sekitar tempat tinggal. Semakin 

seseorang mampu beradaptasi, semakin mudah pula 

seseorang tersebut merasa diterima di lingkungan 

sekitarnya. 

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa mahasiswa-

mahasiswa rantau yang datang ke Surabaya berasal dari 

berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah 

Jakarta. Dan seperti yang telah kita ketahui, Jakarta dan 

Surabaya sendiri memiliki “wajah” yang tidak jauh 

berbeda. Jakarta merupakan kota metropolitan nomor 

satu di Indonesia yang kemudian diikuti oleh Surabaya 

di posisi kedua. Keduanya sama-sama merupakan kota 

dengan tingkat modernitas yang tinggi dan kompleks. 

Hal ini menjadikan keduanya memiliki tipe masyarakat 

yang kurang lebih sama yakni masyarakat perkotaan. 

Bagi mahasiswa-mahasiswa rantau yang berasal 

dari Jakarta, berpindah ke Surabaya sama halnya 

berpindah dari satu kota besar ke satu kota besar yang 

lain. Terdapat beberapa kesamaan di antara keduanya 

sebagai kota besar, salah satunya adalah gaya hidup 

yang dimiliki oleh masyarakatnya. 

Berbicara tentang gaya hidup masyarakat 

perkotaan, kecenderungan yang timbul mengarah pada 

perilaku konsumtif atau erat kaitannya dengan 

hedonisme. Hirscman dan Halbroak (dalam Utami, 

2008) menyatakan bahwa hedonisme merupakan 

kecenderungan konsumen terhadap budaya konsumtif 

yang menggunakan produk untuk memperoleh 

kesenangan-kesenangan duniawi atau pola hidup 

glamour yang berorientasi pada materi.Mila (2013) 

mengatakan bahwa hedonisme adalah pola hidup 

individu yang menganggap bahwa kenikmatan materi 

sebagai tujuan utama untuk mencari kesenangan. 

Karakteristik hedonisme adalah kebendaan yang di 

ukur dengan harta yang dinilai dengan uang, dengan 

uang tersebut individu dapat mencari kesenangan. Bagi 

para penganut paham ini, bersenang-senang, pesta-pora 

merupakan tujuan utama hidup, entah itu 

menyenangkan bagi orang lain atau tidak. Individu 

yang menganut budaya hedonisme menganggap uang 

adalah segala-segalanya dan kesenangan yang dicari 

berlandaskan materi. Individu yang hedon cenderung 

konsumtif. 

 Walaupun tidak bisa digeneralisasi, kesamaan 

“wajah” antara Jakarta dan Surabaya tersebut 

cenderung menjadikan mahasiswa-mahasiswa rantau 

asal Jakarta yang sejak awal memiliki gaya hidup 

hedon akan membawa gaya hidup tersebut ke Surabaya 

seiring dengan perpindahannya.Dan apabila hal 

tersebut dikaitkan dengan pemilihan aktifitas waktu 

luang, salah satu aktifitas waktu luang yang digemari 

masyarakat perkotaan dengan kecenderungan 

berperilaku hedon tentu saja mencari hiburan. Adapun 

hiburan banyak ragamnya, tetapi salah satu jenis 

hiburan yang identik dengan mahasiswa dan perilaku 

hedon adalah hiburan malam. Maka dari itu, peneliti 

menemukan ketertarikan untuk mengetahui proses 

adaptasi sosial mahasiswa rantau Jakarta di lingkungan 

dunia hiburan malam Surabaya. 

 

Gaya Hidup Hedonis 

Hedonisme adalah pandangan hidup yang 

menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia 

dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan 

sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang 

menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau 

pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan 

merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. 

Aristipus (435-366 SM), salah satu pengikut Socrates, 

mengajarkan bahwa kesenangan merupakan satu-

satunya yang ingin dicari manusia. 

Kecenderungan gaya hidup hedonis sangat erat 

kaitannya dengan mahasiswa. Remaja yang memiliki 

kecenderungan gaya hidup hedonis biasanya akan 

berusaha agar status sosial hedon, melalui gaya hidup 

yang tercermin dengan simbol-simbol tertentu, seperti 

merek-merek yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari dan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa 

yang dapat menunjukkan tingkat status sosial yang 

tinggi (Martha, 2008). Sedangkan menurut Sujanto 

(Masmuadi, 2007), gaya hidup hedonis yang 

berorientasi pada kesenangan umumnya banyak 

ditemukan di kalangan remaja. Hal ini karena remaja 

mulai mencari identitas diri melalui penggunaan 

simbol status seperti mobil, pakaian, dan kepemilikan 

barang-barang lain yang mudah terlihat. 

Menurut Wells dan Tigert (dalam Engel dkk, 

2005) aspek-aspek gaya hidup hedonis ada tiga, yaitu: 

1) Aktifitas, atau cara individu mempergunakan 

waktunya yang diwujudkan dalam bentuk tindakan 

nyata yang dapat dilihat seperti lebih banyak 

menghabiskan waktu; 2) Minat, diartikan sebagai suatu 

ketertarikan yang muncul dari dalam individu terhadap 

lingkungan, sehingga individu tersebut merasa senang 

untuk memperhatikannya; 3) Opini, atau pendapat atau 

tanggapan baik secara lisan maupun tulisan yang 
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diberikan individu dalam merespon situasi ketika 

muncul pertanyaan-pertanyaan atau tentang isu-isu 

sosial tentang dirinya sendiri, dan produk-produk yang 

berkaitan dengan kesenangan hidup. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gaya 

hidup hedonis terbagi menjadi dua, yakni faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sikap, 

pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, 

motif, dan persepsi. Sedangkan faktor eksternal 

meliputi kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan 

kebudayaan. 

 

Adaptasi Sosial 

Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi 

terhadap lingkungan, penyesuaian inidapat berarti 

mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan 

lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan 

sesuai dengan keinginan pribadi (Gerungan,1991:55). 

Sedangkan Menurut Soeharto Heerdjan (1987), 

“Penyesuaian diri adalah usaha atau perilaku yang 

tujuannya mengatasi kesulitan dan hambatan.” 

Menurut Karta Sapoetra membedakan adaptasi 

mempunyai dua arti. Adaptasi yang pertama disebut 

penyesuaian diri yang autoplastis (auto artinya sendiri, 

plastis artinya bentuk), sedangkan pengertian yang 

kedua disebut penyesuaian diri yang allopstatis (allo 

artinya yang lain, palstis artinya bentuk). Jadi adaptasi 

ada yang artinya “pasif” yang mana kegiatan pribadi 

ditentukan oleh lingkungan, dan ada yang artinya 

“aktif”, yang mana pribadi mempengaruhi lingkungan 

(Karta Sapoetra,1987:50). 

Dari batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa adaptasi merupakan proses penyesuaian. 

Penyesuaian dari individu, kelompok, maupun unit 

sosial terhadap norma-norma, proses perubahan, 

ataupun suatu kondisi yang diciptakan. 

Dalam buku Intercultural Communication in 

Context yang ditulis oleh Judiht N. Martin dan Thomas 

K. Nakayama, disebutkan bahwa terdapat sejumlah 

model yang dapat menerangkan proses adaptasi 

seseorang, salah satunya yang sering digunakan adalah 

U-Curve atau U-Curve Theory, teori ini berdasarkan 

riset penelitian yang dilakukan oleh ahli sosiologi dari 

Norwegia, Sverre yang menginterview 

pelajar/mahasiswa asal Norwegia yang belajar di A.S. 

model ini telah digunakan kepada banyak kelompok 

migran atau perantau yang berbeda-beda. Disebutkan 

bahwa terdapat 4 tahapan dalam adaptasi budaya, yakni 

sebagai berikut: 

1.  Honeymoon, tahap ini adalah rasa dimana 

seseorang masih memiliki semangat dan rasa penasaran 

yang tinggi serta mengebu-gebu dengan suasana baru 

yang akan dijalani. Individu tersebut mungkin tetap 

akan merasa asing, kangen rumah dan merasa sendiri 

namun masih terlena dengan keramahan penduduk 

lokal terhadap orang asing. 

2.  Frustration, fase ini adalah tahap dimana rasa 

semangat dan perasaan yang mengebu-gebu tersebut 

berubah menjadi rasa frustasi, jengkel dan tidak 

mampu berbuat apa-apa karena realita yang sebenarnya 

tidak sesuai dengan ekpektasi yang dimiliki pada awal 

tahapan.  

3.  Readjustment, tahap ini adalah tahap 

penyesuaian kembali, di mana seseorang akan mulai 

untuk mengembangkan berbagai macam cara untuk 

bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada.  

4.  Resolution,fase yang terakhir di mana seiring 

dengan waktu, seseorang kemudian akan sampai pada 

4 kemungkinan, yang pertama, Full participation: dia 

akan mencapai titik nyaman dan berhasil membina 

hubungan serta menerima kebudayaan yang baru 

tersebut, yang kedua, Accomodation: bisa menerima 

tapi dengan beberapa catatan dalam hal-hal tertentu 

tidak bisa ditolerir, yang ketiga, Fight: tidak merasa 

nyaman namun berusaha menjalani sampai dia kembali 

ke daerah asalnya dengan segala upaya, dan yang 

terakhir, Flight: di mana para migran secara fisik 

ataupun psikologi menghindari kontak untuk lari dari 

situasi yang membuat dia frustasi. 

 

Clubbing 

Clubbing menurut Longman Dictionary of 

Contemporary English (2001) didefinisikan sebagai 

pergi ke klub malam secara reguler. Terdapat beberapa 

ciri dari para pelaku clubbing atau mereka yang pantas 

menyandang status sebagai seorang clubber (Anonim, 

Pontianak Post, 2004) diantaranya sebagai berikut. 

a) Mereka dapat dipastikan mempunyai 

kelompok masyarakat di tempat mereka 

berkumpul. Biasanya kelompok tersebut 

mempunyai kekhasan, orang-orang yang 

mapandan jelas jati dirinya. Di Jakarta, 

kebanyakan clubbers adalah orang-orang 

yang profesional dibidangnya. Kalangannya 

beragam dari seorang pengusaha, artis, model, 

perancang, seniman. 

b) Mereka mempunyai wawasan yang luas dan 

lingkup pergaulan yang juga luas. 

c) Mereka biasanya adalah orang-orang 

apresiatif. Mempunyai pengetahuan mengenai 

selera makan, selera pergaulan, dan mengerti 

bagaimana cara untuk menampilkan diri 

karenamereka tidak hanya sekedar berkumpul 

di kafe atau restoran untuk makan saja, tetapi 

juga ingin memperhatikan orang lain dan 

diperhatikan orang lain. 

d) Mereka sering menghadiri pesta-pesta yang 

unik dan khas, acara-acara berkelas dan yang 

sedang populer. 

 

Mahasiswa 

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam 

proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar 

sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk 

perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, 

sekolah tinggi, institut dan universitas (Hartaji, 2012: 

5). Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), mahasiswa 

didefinisikan sebagai orang yang belajar di Perguruan 

Tinggi (Kamus Bahasa Indonesia Online, kbbi.web.id)  

Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap 

perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. 

Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir 

sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi 

perkembangan, tugas perkembangan pada usia 
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mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup 

(Yusuf, 2012: 27).  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa mahasiswa ialah seorang peserta didik berusia 

18 sampai 25 tahun yang terdaftar dan menjalani 

pendidikannnya di perguruan tinggi baik dari 

akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan 

universitas. Dalam penelitian ini, subyek yang 

digunakan ialah mahasiswa-mahasiswa yang berusia 

20-25 tahun dan masih tercatat sebagai mahasiswa 

aktif. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini adalah dunia 

hiburan malam Kota Surabaya. Teknik penentuan 

informan dilakukan secara purposive dan snowball 

sampling. Sementara teknik pengumpulan data yang 

dilakukan terdiri atas wawancara mendalam dengan 

format pertanyaan terbuka serta observasi. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik 

kesimpulan. Sementara teknik pemeriksanaan dan 

keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. 

 

POTRET BUDAYA CLUBBING DI KOTA 

SURABAYA 

Aktivitas klub malam di Surabaya biasanya 

dilakukan di dalam ruangan pub, atau bar yang 

menyajikan berbagai minuman beralkohol dan acara-

acara pesta. Pada tempat semacam ini banyak dijumpai 

pergaulan atau sosialisasi lawan jenis tanpa batas, 

aktifitas menghamburkan uang, menghabiskan waktu, 

mabuk-mabukan, bahkan atraksi yang sensualitas 

penuh erotis dan berbau seksualitas. Untuk mendukung 

aktivitas di klub malam ini, penampilan menjadi faktor 

penting. Oleh karena itu, gaya konsumerisme atau hal-

hal yang bermerek menjadi tuntutan tidak terelakkan 

seperti pemilihan pakaian, kosmetik, tas, sepatu, atau 

jam tangan. Mengingat pergi ke klub malam 

membutuhkan dukungan finansial yang tidak sedikit 

maka mayoritas orang-orang yang mengunjungi dan 

penikmat aktivitas klub malam memiliki status 

ekonomi-sosial yang cukup baik.  

 

 

PEMBENTUKAN BUDAYA CLUBBING PADA 

KALANGAN MAHASISWA RANTAU JAKARTA 

DI SURABAYA 

Agar penyajian hasil penelitian lebih terstruktur 

dan lebih mudah dipahami, peneliti akan membagi 

bahasan dalam tiga subbab. Yang pertama adalah profil 

informan agar pembaca mendapatkan gambaran 

mengenai latar belakang informan-informan yang ada 

terlebih dahulu. Yang kedua adalah peninjauan realitas 

clubbing dari aspek-aspek pembentukannya.Yang 

ketiga peninjauan realitas clubbing dari faktor-faktor 

penyebabnya. 

a. Profil Informan 

Dalam latar belakang pendidikan, kedelapan 

informan ini sama-sama sedang menjalankan studi S1 

di dua lembaga yang berbeda. NP, PA, JG, dan FP 

berada di bawah naungan satu universitas yang sama, 

yakni salah satu universitas yang tergolong dalam Top 

Ten Universitiesdi Indonesia. Sedangkan empat lainnya 

yakniSR, AN, AI, dan AR tercatat sebagai mahasiswa 

salah satu institusi teknik terbesar di Surabaya. Institusi 

ini merupakan institusi teknik terbaik peringkat dua di 

Indonesia setelah Bandung. Akan tetapi, kedelapan 

informan ini berada di jurusan yang berbeda-beda. 

Hingga kesemuanya mengaku bahwa mereka tidak 

pernah saling berinteraksi di lingkungan kampus 

walaupun di antara mereka ada yang berada di bawah 

satu naungan almamater yang sama. 

Dalam latar belakang tempat tinggal, dua di 

antara delapan informan mengaku menetap di Surabaya 

bersama sanak famili. NP tinggal bersama paman dan 

bibinya sejak tahun 2015, sedangkan PA tinggal 

bersama neneknya sejak tahun 2014.FP dan JG 

mengaku menetap di rumah kost, keduanya sama-sama 

telah menetap di Surabaya sejak tahun 2015. 

Selanjutnya AR mengaku hidup sendiri di Surabaya 

sejak tahun 2014. Ia tinggal di apartemen pribadi yang 

dibelikan oleh kedua orang tuanya yang tinggal di 

Jakarta. Sedangkan SR yang telah lebih dulu menetap 

di Surabaya bertemu AN di tahun 2015 dan keduanya 

pun memutuskan untuk mengontrak di satu rumah yang 

sama. Kemudian AI datang pada tahun 2016 dan 

bergabung dengan keduanya. Kedelapan informan ini 

saling mengenal dan secara tidak langsung membentuk 

satu kelompok sosial. Terbukti dari seringnya mereka 

mengunjungi tempat hiburan malam secara bersama-

sama, hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial di 

antara kesemuanya kerap terjadi di luar lingkungan 

tempat tinggal dan kampus. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti mengenai latar belakang ekonomi, peneliti 

dapat mengetahui bahwa dari delapan informan 

tersebut empat di antaranya mendapatkan uang saku 

sebesar kisaran Rp 1,000,000,- hingga Rp 3,000,000,- 

per bulan. Dua di antaranya mendapatkan uang saku 

sebesar kisaran Rp 4,000,000,- hingga 6,000,000,- dan 

dua sisanya mendapatkan uang saku sebesar kisaran Rp 

7,000,000,- atau lebih. Oleh karena itu, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa uang tidak pernah menjadi 

perhatian khusus bagi kedelapan informan tersebut. 

“Pete-pete” yang dimaksud dalam kutipan wawancara 

dengan AN merupakan istilah yang berarti “patungan”. 

Berdasarkan data tersebut dapat kita simpulkan bahwa 

dari segi ekonomi, kedelapan informan tersebut 

tergolong kalangan menengah ke atas. Hal ini juga 

didukung dengan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti, dimana lima dari delapan informan tersebut 

memiliki mobil pribadi yang digunakan untuk 

mobilitas sehari-hari. 

Di sini peneliti dapat menarik satu garis 

kesimpulan bahwasanya kedelapan informan yang 

dimiliki peneliti memiliki potret realitas yang kurang 

lebih sama. Di lingkungan tempat tinggal, kedelapan 

informan yang ada dapat dikatakan memiliki 

kebebasan sehingga tidak menyulitkan mereka untuk 

berinteraksi di luar. Di lingkungan kampus, dari 

kedelapan informan tersebut tiga di antaranya 

menyatakan enggan bersosialisasi, sedangkan lima 
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sisanya menyatakan sanggup bersosialisasi dengan 

baik. Empat di antara lima informan mengaku masih 

sering bersosialisasi walaupun tidak dalam konteks 

yang formal, seperti misalnya hanya sekedar 

mengobrol atau nongkrong, sedangkan satu sisanya 

yakni JG menyatakan aktif bersosialisasi di semua 

konteks tidak hanya non formal tetapi juga formal. Hal 

ini terwujud dalam keikutsertaan JG di kegiatan-

kegiatan yang ada di pihak kampus, termasuk 

bergabung menjadi anggota himpunan mahasiswa di 

jurusannya. 

b. Aspek-aspek Pembentuk Budaya Clubbing 

Secara garis besar, meninjau penjabaran aspek-

aspek pembentukan gaya hidup di atas yakni Activities, 

Interest, dan Opinion atau AIO, peneliti dapat menarik 

satu garis kesimpulan bahwa kedelapan informan yang 

dimiliki peneliti bergaya hidup hedonisme. Apabila 

dikembalikan pada definisi dari hedonisme itu sendiri 

yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, bahwa 

hedonisme adalah pola hidup individu yang 

menganggap bahwa tujuan utama dalam hidup adalah 

untuk mencari kesenangan.Serta bagi para penganut 

paham ini, bersenang-senang, pesta-pora merupakan 

tujuan utama hidup (Mila, 2013).Hal ini cocok bila 

diidentikkan dengan hasil wawancara dan pengamatan 

peneliti terhadap kedelapan informan tersebut. Dalam 

kesehariannya kedelapan informan yang merupakan 

mahasiswa rantau Jakarta di Surabaya ini berperilaku 

hedon.Dibuktikan dengan anggapan bahwa hiburan 

merupakan hal krusial dalam keseharian 

mereka.Mereka juga memandang pesta atau clubbing 

bersama teman-teman merupakan hal yang wajar untuk 

dilakukan.Hal tersebut terbukti dari kebiasaan mereka 

untuk melakukannya dengan frekwensi minimal dua 

kali dalam seminggu. Intensitas ini dapat dikatakan 

lebih tinggi apabila dibandingkan dengan ketika 

mereka masih hidup di Jakarta, atau dengan kata lain 

tidak hidup dalam perantauan. 

Dari beberapa kutipan tersebut peneliti dapat 

memahami bahwa kedelapan informan menganggap 

bahwa hiburan merupakan hal yang penting.Menurut 

mereka tidak ada salahnya untuk mencari hiburan di 

sela-sela rutinitas yang membosankan.Dalam kaitannya 

dengan dunia hiburan malam, kedelapan informan 

menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan hal 

tersebut karena pada dasarnya mereka hanya mencari 

kesenangan.Di pandangan mereka, dugem atau 

clubbing merupakan salah satu dari hiburan yang 

paling mudah dijangkau oleh mereka, dan merupakan 

ajang untuk bergaul yang menyenangkan. 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Terbentuknya Budaya Clubbing 

 Faktor internal: 

a) Sikap terhadap objek tertentu 

Dalam poin ini dapat disimpulkan bahwa 

kedelapan informan menganggap dunia hiburan 

malam bukanlah hal yang negatif. Dengan dalih 

menambah koneksi, serta kebutuhan akan hiburan, 

kedelapan informan yang adagemar melakukan 

clubbing dan bersikap positif terhadap hal tersebut. 

b) Pengalaman dan pengamatan 

Dalam poin ini dapat diketahui pengalaman 

pribadi seseorang di masa lalu dapat menentukan 

perilakunya di masa kini dan masa yang akan 

datang.Pengalaman pribadi itu sendiri bisa beragam 

bentuknya, salah satunya bisa berupa pengalaman 

buruk hingga membuat seseorang trauma dan 

depresi.Kedua kutipan wawancara di atas 

menggambarkan mengapa AR dan NP menggemari 

hiburan malam.Menurut keduanya, dunia hiburan 

malam bisa membantu mereka melupakan masalah 

hidupnya.Dengan mendengarkan musik dan minum 

minuman beralkohol AR dan NP merasa lebih bahagia 

dan tidak perlu mengingat-ngingat pengalaman pahit 

mereka di masa lalu. 

c) Kepribadian 

Pada dasarnya kedelapan informan yang ada 

merupakan orang-orang yang supel dan memiliki 

pergaulan yang luas. Ditambah dengan modal yang 

mereka miliki yakni kecukupan finansial yang baik, 

kedelapan informan ini kurang lebih memiliki 

kepribadian yang sama. Termasuk dalam golongan 

pemerhati penampilan, kedelapan informan ini paham 

betul akan pentingnya pengetahuan tren terbaru baik 

soal pakaian, gadget, otomotif, hingga social events. 

Hal ini membuat mereka senantiasa tampilup to date. 

Ditambah lagi dengan kegemaran mereka berada di 

lingkaran sosial yang banyak dikenal, kedelapan 

informan ini pun memiliki jejaring koneksi yang baik. 

Selalu menikmati momen-momen berkumpul bersama 

teman, menjadikan kedelapan informan ini cenderung 

mengikuti arus pergaulan sekitar. 

Tetapi selain itu juga terdapat beberapa hal yang 

membedakan antara satu informan dengan informan 

lainnya. Seperti misalnya AN. AN tergolong pribadi 

yang genit. Ia suka mendekati banyak perempuan. 

Maka dari itu ia senantiasa menjaga penampilan serta 

memanfaatkan kemampuan finansialnya dengan 

menghabiskan banyak uang di club atau bar untuk 

memesan minuman-minuman beralkohol dengan harga 

yang dibandrol tinggi. Selanjutnya ada FP yang suka 

menebar pesona karena fisiknya yang dapat dikatakan 

di atas rata-rata. Berbadan atletis, berkulit putih, dan 

berwajah semi kaukasian membuat FP selalu 

dikelilingi oleh banyak perempuan tanpa perlu banyak 

berusaha. Ia beranggapan bahwa menjaga penampilan 

merupakan hal yang harus dilakukan seseorang untuk 

menjaga harga dirinya, bukan hanya sekedar untuk 

memikat lawan jenis. Sedangkan SR merupakan 

seorang laki-laki yang senang bergaul.Sebab 

menurutnya pergaulan adalah modal yang sangat 

penting untuk membangun relasi dengan banyak orang. 

Dengan kemampuan berkomunikasi yang baik dan 

penampilan yang terjaga, SR tidak terlalu 

memperhatikan lawan jenis pula. Untuk informan-

informan perempuan yaitu NP, AP, JG, dan AR, dapat 

dikatakan mereka berempat adalah perempuan-

perempuan sosialita. Menggemari fashion dan make 

up, kesemuanya menganggap penampilan sebagai salah 

satu wujud aktualisasi diri. 

Maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa kedelapan informan yang ada merasa nyaman 

berinteraksi satu sama lain sebab kesemuanya memiliki 
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kepribadian yang kurang lebih sama. Kesamaan ini lah 

yang membuat mereka berteman dan kerap mendatangi 

dunia hiburan malam untuk bersenang-senang bersama. 

d) Konsep diri 

Berdasarkan pada beberapa pernyataan di atas 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa kedelapan 

informan belum memiliki konsep diri yang jelas. 

Kedelapan informan tersebut menyatakan bahwa dalam 

kehidupan sehari-hari mereka hanya menjalaninya 

begitu saja dengan apa adanya.Di penjelasan 

sebelumnya mengenai kajian konsep diri dijelaskan 

bahwa seorang individu harus memiliki suatu 

gambaran yang jelas sebab hal tersebut dapat 

mempengaruhi minat dan perilakunya.Konsep yang 

tidak jelas dan tidak pasti cenderung mengarah pada 

konsep negatif.Konsep ini lah yang mengarahkan 

seorang individu untuk cenderung mengikuti “arus” 

pergaulan.Maka dari itu apabila dikaitkan dengan hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti maka dapat 

diketahui bahwa kedelapan informan memiliki konsep 

diri negatif.Hal ini secara tidak langsung turut 

mempengaruhi mereka dalam memilih jenis pergaulan 

dan menjadikan mereka “terseret” ke dunia hiburan 

malam. 

e) Motif 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa aktifnya 

kedelapan informan di dunia hiburan malam 

disebabkan oleh motif yang berbeda-beda. SR memiliki 

kebutuhan akan koneksi yang menurutnya hanya bisa 

didapat di sana, AN merasa bahwa ia bisa mendapatkan 

perempuan-perempuan untuk didekati, sedangkan JG 

merasa bahwa dengan berada di sana ia dapat 

menikmati musik dan berjoget adalah “relieving stress” 

atau melepas stres. Berbeda halnya dengan AI dan FP, 

keduanya merasa senang berada di dunia malam tanpa 

adanya motif tertentu.Sedangkan AR, PA, dan NP 

menikmatinya karena mereka nyaman berada di sekitar 

teman-teman mereka dan bersenang-senang 

bersama.Walaupun berbeda-beda, tetapi semua motif 

yang dimiliki kedelapan informan tersebut mendukung 

mereka untuk senantiasa aktif dalam dunia hiburan 

malam. 

 Faktor eksternal: 

a) Kelompok referensi 

Kedelapan informan yang dimiliki peneliti berasal 

dari satu kelompok pertemanan yang sama. Sama-sama 

mahasiswa rantau dari Jakarta, kedelapan informan 

tersebut merasa nyaman satu sama lain dan saling 

berinteraksi setiap hari.Kelompok ini dapat dikatakan 

sebagai kelompok referensi bagi masing-masing 

individu. Menurut beberapa hasil wawancara yang 

telah disampaikan, ketergantungan kedelapan informan 

akan kehadiran satu sama lain sangatlah tinggi. 

Misalnya SR, AI, dan AN yang hidup bersama dalam 

satu rumah kontrakan dan selalu pergi dugem bersama-

sama, atau PA yang menyatakan bahwa ia kerap pergi 

dugem karena diajak oleh yang lain.Maka di sini 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa kelompok 

referensi ini memberikan pengaruh langsung yang 

sangat besar kepada masing-masing individu yang ada 

di dalamnya. 

 

b) Keluarga 

Dari hasil wawancara, peneliti dapat mengetahui 

bahwa SR, AI, NP, dan JG memiliki orang tua yang 

tidak peduli dengan pergaulan mereka.Mereka tidak 

memiliki kedekatan dengan keluarga sehingga mereka 

merasa bebas melakukan apapun yang mereka mau. PA 

pun memiliki tipe orang tua yang serupa akan tetapi 

neneknya yang tinggal bersamanya sekarang di 

Surabaya mengijinkan ia bergaul dengan cara apapun 

yang ia mau. Lain halnya dengan AN yang memiliki 

orang tua dengan tipe protektif secara berlebihan. Hal 

ini menyebabkan AN tumbuh menjadi sosok yang suka 

berbohong agar ia bisa bergaul dengan teman-

temannya. Sedangkan FP dan AR memiliki orang tua 

yang membebaskan mereka memilih pergaulan 

maka.Maka dari itu peneliti bisa menyimpulkan, 

keluarga memiliki pengaruh terhadap tumbuh kembang 

seseorang. Orang tua yang cenderung tidak peduli pada 

kehidupan pribadi si anak akan membuat si anak juga 

tumbuh menjadi sosok yang tidak memedulikan 

mereka pula. Orang tua yang terlalu protektif juga 

ternyata malah bisa membuat si anak tumbuh menjadi 

seorang pembohong. Untuk tipe orang tua yang 

menaruh kepercayaan pada si anak dan memberikan 

kebebasan walaupun masih melakukan pengawasan 

dan selalu bersifat terbuka atau open mindedternyata 

malah menjadikan si anak merasa senang karena telah 

dipercaya dan berusaha menjaga kepercayaan tersebut 

dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 

melampaui batas. 

c) Kelas Sosial 

Melalui observasi yang dilakukan peneliti, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa kedelapan 

informan yang ada berada dalam satu kelas sosial yang 

sama. Kedelapan informan tersebut sama-sama berasal 

dari keluarga yang berkecukupan dalam segi finansial. 

Berada dalam satu kelompok pertemanan dengan 

karakter yang kurang lebih sama pula menjadikan 

mereka menempati kedudukan yang hampir sama 

pula.Berada dalam kelas sosial yang sama juga berarti 

memiliki pandangan, kepribadian, dan pola tingkah 

laku yang kurang lebih sama pula. Terbukti dari 

penjelasan-penjelasan sebelumnya kedelapan informan 

merasa nyaman sebab mereka merasa cocok satu sama 

lain. Sedangkan untuk peranan, kedelapan informan 

tersebut memiliki peranan yang berbeda-beda.Seperti 

misalnya PA yang cenderung mengikuti ajakan teman-

temannya, di sini menandakan bahwa PA berperan 

sebagai pengikut atau follower. 

d) Kebudayaan 

Dalam kaitannya dengan kebudayaan, kedelapan 

informan yang ada dapat dikatakan memiliki 

kebudayaan yang sama. Kedelapan informan tersebut 

sudah menggemari dunia hiburan malam semenjak 

mereka masih tinggal di Jakarta.Di Jakarta mereka 

sudah terbiasa mengunjungi club, bar, atau pub 

bersama teman-teman.Maka dapat dikatakan hiburan 

malam sudah menjadi bagian dari budaya 

mereka.Tentu saja ketika mereka berpindah ke 

Surabaya untuk melanjutkan studi di jenjang perguruan 

tinggi budaya ini turut mereka bawa serta. Beberapa 

orang dengan latar belakang sama yang kemudian 
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bertemu dan berinteraksi di satu tempat tertentu dan 

dalam kurun waktu tertentu pula sehingga membentuk 

satu kelompok sosial akan senantiasa mempertahankan 

budayanya. 

 

ADAPTASI SOSIAL MAHASISWA RANTAU 

JAKARTA DALAM DUNIA HIBURAN MALAM 

KOTA SURABAYA 

Berikut merupakan tahapan-tahapan proses 

adaptasi sosial yang akan dijelaskan lebih rinci dan 

dikaitkan dengan konteks penelitian ini: 

1. Honeymoon  

Tahap ini adalah tahap dimana seseorang masih 

memiliki semangat dan rasa penasaran yang tinggi 

serta mengebu-gebu dengan suasana baru yang akan 

dijalani. Individu tersebut mungkin tetap akan merasa 

asing, kangen rumah dan merasa sendiri namun masih 

terlena dengan keramahan penduduk lokal terhadap 

orang asing. Apabila dikaitkan dengan konteks 

penelitian ini maka tahap honeymoon adalah masa di 

mana kedelapan informan yang ada baru menetap di 

Surabaya dan baru mengenal dunia hiburan malam 

yang ada di Surabaya. . Kedelapan informan yang baru 

saja pindah dari Jakarta ke Surabaya mau membuka 

diri untuk mengenal lingkungan pergaulan baru, dalam 

konteks ini dunia hiburan malam. Walaupun mereka 

tidak sepenuhnya merasa nyaman di awal dikarenakan 

adanya perbedaan bahasa pergaulan, tetapi mereka 

tidak melakukan penolakan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kedelapan informan tersebut masih memiliki 

antusiasme dan rasa penasaran untuk mengenal dunia 

hiburan malam Surabaya. 

2. Frustration 

 Fase ini adalah tahap dimana rasa semangat dan 

perasaan yang mengebu-gebu tersebut berubah menjadi 

rasa frustasi, jengkel dan tidak mampu berbuat apa-apa 

karena realita yang sebenarnya tidak sesuai dengan 

ekpektasi yang dimiliki pada awal tahapan. Untuk 

memahami poin ini, peneliti berusaha menggali 

informasi apakah kedelapan informan pernah 

mengalami ketidaknyamanan selama berada di dunia 

hiburan malam Surabaya ketika berinteraksi dengan 

clubbers lain yang tidak sama-sama berasal dari 

Jakarta. Di sini kita dapat mengetahui bahwa fase 

frustration juga dialami oleh kedelapan informan 

tersebut. Setelah di awal kedelapan informan tersebut 

terjun dan diperkenalkan pada dunia hiburan malam 

oleh sesama clubbers yang tidak berasal dari Jakarta, 

lambat laun mereka merasakan ketidakcocokan di 

dalamnya. Hal ini tentu saja membuat mereka tidak 

nyaman, bosan, dan merindukan suasana dunia hiburan 

malam di Jakarta. Ketidakcocokan ini timbul akibat 

perbedaan bahasa pergaulan yang digunakan, serta 

kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan apa yang 

mereka miliki di Jakarta. 

3. Readjustment 

 Tahap ini adalah tahap penyesuaian kembali, di 

mana seseorang akan mulai untuk mengembangkan 

berbagai macam cara untuk bisa beradaptasi dengan 

keadaan yang ada. Terkait dengan poin ini, peneliti 

menggali informasi kepada delapan informan yang ada 

dengan menanyakan langkah-langkah apa yang mereka 

lakukan selanjutnya setelah merasakan 

ketidaknyamanan di fase sebelumnya. Berdasarkan 

hasil wawancara, peneliti dapat mengetahui bahwa 

kedelapan informan yang ada melakukan readjust, atau 

kembali melakukan penyesuaian agar mampu 

beradaptasi dengan lebih baik. Dalam konteks ini, fase 

readjustment dimulai ketika mereka merasa tidak 

nyaman dengan keadaan sekitar lalu mereka 

memutuskan untuk melakukan sesuatu. Kedelapan 

informan tersebut tidak menutup diri melainkan 

semakin memperluas pergaulan mereka. Hingga pada 

akhirnya mereka saling menemukan satu sama lain, 

yakni sesama clubbers yang sama-sama berasal dari 

Jakarta.  

 Lebih lanjut kedelapan informan tersebut 

memaparkan bahwa perkenalan mereka merupakan 

hasil dari perkenalan-perkenalan beruntun, dari satu 

teman ke teman lain. SR yang terlebih dahulu tinggal 

di Jakarta menemukan IMAJAS, atau Ikatan 

Mahasiswa Jakarta se-Surabaya. Di sana ia 

menemukan wadah berkumpul sebagai sesama 

mahasiswa rantau Jakarta di Surabaya. Selanjutnya ia 

bertemu dengan AN dan memperkenalkan AN kepada 

IMAJAS pula. Tak lama setelah itu mereka bertemu 

AI. FP dan AR berkenalan ketika sedang berada di 

club. AR pun mengenal JG di club. Begitu pula dengan 

NP dan PA yang bertemu AR dan JG untuk pertama 

kali di club. Di sini peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa pertemuan kedelapan informan tersebut 

merupakan hasil dari fase readjustment dimana 

kesemuanya saling menemukan dan membentuk satu 

kelompok kecil sebagai teman di dunia hiburan malam 

di Surabaya. 

4. Resolution 

Fase yang terakhir di mana seiring dengan waktu, 

seseorang kemudian akan sampai pada 4 kemungkinan, 

yang pertama, Full participation: dia akan mencapai 

titik nyaman dan berhasil membina hubungan serta 

menerima kebudayaan yang baru tersebut, yang kedua, 

Accommodation: bisa menerima tapi dengan beberapa 

catatan dalam hal-hal tertentu tidak bisa ditolerir, yang 

ketiga, Fight: tidak merasa nyaman namun berusaha 

menjalani sampai dia kembali ke daerah asalnya 

dengan segala upaya, dan yang terakhir, Flight: di 

mana para migran secara fisik ataupun psikologi 

menghindari kontak untuk lari dari situasi yang 

membuat dia frustasi. 

Kedelapan informan yang ada sepakat untuk merasa 

cocok dan nyaman satu sama lain. Membentuk satu 

kelompok sosial dengan kedekatan yang intim, 

kedelapan informan ini pada akhirnya sanggup 

bertahan hidup dan eksis di dunia hiburan malam di 

Surabaya. Adapun dalam kaitannya dengan konteks 

fase resolution, kedelapan informan ini tergolong 

dalam kategori accommodation, yakni bisa menerima 

tapi dengan beberapa catatan dalam hal-hal tertentu 

tidak bisa ditolerir. Contoh dari hal-hal tertentu yang 

tidak bisa ditolerir adalah clubbers lain yang tidak 

sama-sama berasal dari Jakarta. Kedelapan informan 

ini merasa kesulitan menerima orang lain dengan latar 

belakang kebudayaan yang berbeda, seperti misalnya 

orang-orang yang lebih sering menggunakan Bahasa 



8 
 

Jawa dalam percakapan sehari-hari. Hal ini membuat 

mereka tidak nyaman dan cenderung menjauh. 

Persamaan latar belakang budaya di antara kedelapan 

informan ini menjadikan mereka merasa tidak perlu 

bersusah payah untuk berinteraksi satu sama lain, 

sehingga secara otomatis memudahkan mereka dalam 

bergaul dan menjadi diri sendiri. 

 

 

KESIMPULAN 

1.  Berdasarkan aspek-aspek pembentuk budaya 

clubbing dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 

 Adanya gaya hidup hedon dilatarbelakangi oleh 

kecukupan finansial yang baik. Dengan memiliki 

modal finansial, mahasiswa-mahasiswa rantau 

Jakarta di Surabaya tidak berkeberatan apabila 

harus menghabiskan sejumlah uang untuk 

keperluan mencari hiburan, dalam konteks ini dunia 

hiburan malam. 

 Minimnya perhatian serta pengawasan orang tua 

menjadikan seorang anak juga bersikap tidak peduli 

dan cenderung ingin bergaul dengan bebas. Hal ini 

dikarenakan adanya perasaan bahwa ia tidak 

dipedulikan sehingga ia tidak perlu 

mengkhawatirkan perasaan orang tua. Sebaliknya 

pengawasan orang tua yang terlalu ketat juga 

cenderung menjadikan seorang anak pemberontak. 

Hal ini timbul akibat adanya perasaan terkekang 

sehingga semakin mendorong sang anak untuk 

berbohong pada orang tuanya. Adapun kaitannya 

dengan konteks ini, mahasiswa-mahasiswa rantau 

Jakarta di Surabaya mendapatkan kebebasan penuh 

sebab mereka merasa berada jauh dari rumah. 

Ketidakpedulian serta ketidakdekatan dengan orang 

tua menjadikan mereka yang sebelumnya sudah 

menggemari dunia hiburan malam di Jakarta 

menjadi lebih aktif ketika berada di dunia hiburan 

malam di Surabaya. 

 Kesamaan selera, kepribadian, serta cara pandang 

seseorang sangat menentukan gaya hidup yang 

dimilikinya. Adanya kesamaan pandangan bahwa 

hiburan merupakan hal yang sangat penting serta 

kebutuhan yang sama untuk selalu berada di 

lingkungan sosial yang gemerlap dapat dikatakan 

memicu tingginya kebutuhan akan dunia hiburan 

malam itu sendiri. Ketika mahasiswa-mahasiswa 

rantau Jakarta yang semula sudah memiliki gaya 

hidup demikian berpindah dan menetap di 

Surabaya, tentu saja ia akan membawa karakter, 

pola pikir, perilaku, serta kebiasaan-kebiasaan lama 

selama di Jakarta ke Surabaya.  

 Adanya kesamaan selera, kepribadian, serta cara 

pandang ini secara otomatis akan menggiring 

beberapa individu untuk membentuk satu kelompok 

sosial. Sekelompok mahasiswa rantau Jakarta 

dengan gaya hidup hedonis tentu akan menjadi 

kelompok referensi bagi masing-masing individu di 

dalamnya. 

 Ketidakmampuan seorang individu untuk memiliki 

gambaran yang jelas dan pasti akan dirinya sendiri 

cenderung akan membawanya mudah masuk ke 

dalam arus pergaulan yang ada di sekitarnya. 

Dalam hal kegemaran akan dunia hiburan malam, 

seseorang yang cenderung menjadi followers atau 

pengikut akan mudah terseret sehingga dapat 

dengan mudah aktif berpartisipasi di dalamnya atas 

dasar ajakan dan pengaruh teman. 

2. Berdasarkan proses adaptasi sosial yang dilakukan 

 Seorang individu yang memasuki satu lingkungan 

baru tetapi masih memiliki kecenderungan gaya 

hidup serupa pada awalnya akan merasa tidak 

mudah dalam beradaptasi, akan tetapi masih mau 

menerimanya sebab didorong oleh kebutuhan yang 

sama. Mahasiswa rantau Jakarta yang sejak awal 

sudah menyukai hiburan malam ketika memasuki 

dunia hiburan malam di Surabaya akan menyadari 

bahwa ia memasuki lingkungan dengan gaya hidup 

yang sama tetapi kultur yang dimiliki berbeda. 

 Adaptasi sosial yang baik akan membutuhkan 

interaksi sosial yang baik pula. Lebih lanjut 

komunikasi merupakan faktor yang penting dalam 

penentuan apakah suatu interaksi dikatakan berhasil 

atau tidak. Penggunaan bahasa daerah yang berbeda 

menyebabkan mahasiswa rantau Jakarta di 

Surabaya merasa kesulitan untuk menerima ataupun 

diterima di dunia hiburan malam Surabaya. 

 Proses penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar 

yang dirasa kurang cocok dapat dilakukan kembali 

dan secara berulang-ulang hingga menemukan 

kecocokan. Salah satu langkah yang dapat 

dilakukan untuk penyesuaian kembali adalah terus 

memperluas pergaulan dan memperbanyak 

perkenalan dengan orang-orang baru. Mahasiswa-

mahasiswa rantau Jakarta yang sempat merasa tidak 

cocok berada di sekitar sesama clubbers yang tidak 

sama-sama berasal dari Jakarta pada akhirnya 

menemukan clubbers lain yang dapat dikatakan 

merasa “senasib” hingga membentuk satu 

kelompok sosial baru di dunia hiburan malam 

Surabaya. 

 Adaptasi sosial dapat dikatakan berhasil apabila 

seseorang mampu bertahan dalam satu lingkungan 

sosial baru walaupun tidak sepenuhnya menyerap 

seluruh kebudayaan baru dan/atau mengubah diri 

untuk mengikuti lingkungan tersebut. Adaptasi 

sosial dapat dikatakan berhasil meskipun masih ada 

beberapa hal yang tidak bisa diterima seseorang 

dari lingkungan barunya tersebut. Dalam konteks 

ini, mahasiswa-mahasiswa rantau Jakarta pada 

akhirnya bisa berhasil menikmati dunia hiburan 

malam Surabaya asalkan masih dikelilingi oleh 

sesama clubbers yang berasal dari Jakarta. Yang 

tidak bisa mereka terima adalah clubbers yang tidak 

sama-sama berasal dari Jakarta sebab mereka tidak 

menemukan kecocokan dalam pola komunikasi 

yang mereka gunakan. 

 

SARAN 

 Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan penelitian akademis, khususnya bagi 

sosiologi yang membahas tentang gaya hidup 

kontemporer remaja dewasa. 

 Pada kajian selanjutnya diharapkan dapat 

mengungkap lebih dalam mengenai gaya hidup 
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kontemporer ini dari berbagai sudut pandang lain 

sehingga pemahaman yang didapat akan lebih 

bervariasi. 
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