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ABSTRAK 

Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti ingin dihargai. Namun kenyataannya, 

manusia hanya akan mendapatkan penghargaan dari orang lain ketika ia memiliki 

takhta, jabatan dan harta yang berlimpah. Untuk itu, tidak heran jika banyak 

manusia yang tengah sibuk menghabiskan waktunya untuk mencari harta 

kekayaan. Secara manusia ini adalah sesuatu hal yang wajar, akan tetapi sebagai 

orang percaya, jangan sampai harta menjadi tujuan hidup. Firman Tuhan dengan 

tegas mengajarkan tentang bagaimana bahayanya orang-orang yang cinta uang. Jadi 

ketika manusia memilih untuk hidup dalam kemewahan dunia maka dengan kata 

lain, ia memilih jauh dari Allah. Dosa telah memisahkan manusia dengan 

kekudusan Allah, tetapi sekali lagi Allah tetap mengasihi manusia, dengan 

pengorbanan-Nya di kayu salib. Hal itu menjadi gambaran nyata bagi manusia 

supaya mereka melihat kemurahan Tuhan atas hidup mereka, kemudian berbalik 

kepada Allah dan meninggalkan kehidupan dunia yang penuh dengan 

kenikmatannya. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang merupakan studi 

kepustakaan (Library research) yang diuraikan secara deskriptif yang terdiri dari 

lima bab, yakni bab I, Pendahuluan, bab II, Tinjauan kritis terhadap hedonisme 

menurut pemahaman Alkitab, bab III, Tinjauan kritis terhadap pemahaman 

hedonisme menurut PAK, bab IV, Aplikasi tinjauan kritis paham hedonisme 

menurut Alkitab, dan bab V, Kesimpulan dan saran. Kiranya dengan membaca 

skripsi ini, para pembaca khususnya guru PAK menyadari tugas dan 

tanggungjawabnya untuk dapat membimbing dan mengarahkan remaja untuk 

menanamkan nilai-nilai rohani yang benar sehingga remaja tidak terjerumus kepada 

pemahaman hedonisme yang tidak sesuai dengan pandangan Alkitab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada era globalisasi saat ini, gaya hidup atau life style merupakan hal yang 

sangat penting dan kerap menjadi ajang untuk menunjukkan identitas diri. 

“Berbagai macam cara dilakukan para remaja untuk bisa menunjukkan jati diri. 

Gaya hidup adalah suatu hal yang menarik untuk diamati, dipelajari, dan 

direnungkan, sehingga tidak ketinggalan zaman.”1 Tetapi yang terjadi saat ini 

manusia lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang tanpa 

harus bekerja keras hanya untuk memuaskan dirinya daripada meluangkan 

waktunya untuk memuji Tuhan. Orang seperti inilah tergolong dalam hedonisme. 

Hedonisme cenderung mengarah kepada sifat mementingkan diri sendiri tanpa 

mempedulikan orang lain, yang terpenting kesenangannya tercapai. 

Dalam KBBI edisi ketiga menjelaskan bahwa pandangan yang menganggap 

“kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama di hidup.”2 Hal ini 

merupakan suatu kejadian yang sering terjadi pada setiap manusia, sebab pada 

dasarnya manusia memiliki sifat demikian, manusia lebih mengutamakan 

kesenangan dirinya atau memuaskan hasratnya dibandingkan dengan 

mengutamakan Tuhan, seperti manusia lebih mengutamakan kesenangan 

pribadinya dibandingkan dengan beribadah dan mengutamakan kerohaniannya. 

Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan 

menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat 

mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan.”3 Hedonisme 

merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan 

tujuan hidup dan tindakan manusia. Orang yang sudah terkena penyakit hedonisme 

cenderung tidak memerlukan bantuan orang lain. Mereka merasa sudah mampu 

hidup sendiri, tetapi kenyataannya tidak begitu. 

Sikap mengalahkan segala cara untuk memperoleh kesenangan telah banyak 

menghinggapi pola hidup para remaja saat ini. Sebagai contohnya: remaja yang 

memilih untuk hidup bersenang-senang. Para remaja berlomba-lomba 

mengaktualisasikan dirinya untuk menjadi apa yang diinginkannya dapat tercapai. 

“Segala daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kenikmatan hidup, salah satu 

caranya dengan mencari popularitas”.4 

Pada kenyataannya pola kehidupan yang disajikan adalah hidup yang 

menyenangkan secara individual. Inilah yang senantiasa didorong oleh hedonisme, 

                                                        
1 Susanto, A. B., Potret-potret Gaya Hidup Metropolis (Jakarta: Buku Kompas, 2001), 3-4. 
2 KBBI Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional (Balai Pustaka), 394. 
3 http://www.erahamiisnaini.com diakses pukul 23:53 
4 Edumedia, Nobel, Waspada Penyimpangan Sosial Pada Remaja (Rukan Graha Cempaka Mas Jakarta 

Pusat, 2012), 4. 



 

 

sebuah konsep yang memandang tingkah laku manusia adalah mencari kesennagan 

dalam hidup ketika hedonisme sudah menjadi pegangan hidup para muda-mudi 

banyak nilai-nilai luhur kemanusiaan para remaja luntur, bahkan hilang. 

Remaja adalah masa-masa yang sangat kritis dan sangat menentukan bagi 

seseorang anak kalau melihat hal tersebut maka gaya hidup saat ini sangat 

mempengaruhi para remaja dalam pencaharian jati dirinya dan inilah saatnya 

seorang remaja akan mulai menjelajahi dunia di sekitarnya. Pergaulan hanya untuk 

menyenangkan dirinya sendiri sehingga membuat kemauannya untuk mengikuti 

perkembangan zaman ini dengan gaya hidupnya karena keegoisannya yang tinggi. 

Hal-hal inilah yang membuat dirinya tanpa disadari hanya untuk bersenang-senang 

tanpa memikirkan orang lain.”5 

Dalam realita hidup saat ini remaja Kristen terkadang terjerumus dengan gaya 

hidup masa kini yaitu kenikmatan dunia yang sesaat yang sudah menghantui 

kehidupan mereka sehingga waktu untuk beribadah kepada Tuhan tidak ada, di 

dalam Amsal 4:23 dan Roma 12:1-2, sangat jelas dipaparkan sebagai pelajaran bagi 

setiap orang untuk belajar menjadikan dirinya atau memfokuskan hidupnya kepada 

Tuhan. Dengan demikian setiap remaja perlu mengetahui hal ini untuk mengekang 

dirinya terhadap hal-hal demikian dan tidak hanya mengetahui tetapi memahami 

dan memaknai sebab ketika remaja berpedoman pada hal tersebut maka pengaruh 

hedonisme dapat diatasi dengan baik. 

                                                        
5 Edumedia, Nobel, Waspada Penyimpangan Sosial Pada Remaja, 3. 



 

 

BAB II 

GAMBARAN KRITIS PAK TERHADAP PEMAHAMAN HEDONISME 

MENURUT ALKITAB 

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUNCULNYA PAHAM HEDONISME 

Menurut Kotler dalma bukunya yang dikutip Rianton menyatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang individu terdiri atas faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah sikap, pengalaman, 

pengamatan, kepribadian, dan konsep diri. Menurutnya, faktor internal ini adalah 

sesuatu yang datang dari diri seseorang setelah ia mencerna apa yang ia lihat. 

Sedangkan faktor eksternal yang dimaksud adalah sikap, pengalaman, pengamatan 

kepribadian, dan konsep diri yang datang dari luar diri seseorang.6 

 

CIRI-CIRI ORANG YANG HIDUP DALAM HEDONISME 

Berbicara soal hidup berarti bicara tentang prinsip-prinsip yang seseorang 

pegang dalam menjalaninya. Manusia ingin selalu terlihat positif di mata 

sesamanya, di mata orang lain, dan terkadang hal ini menjadi berlebihan walaupun 

sebenarnya kodrat manusia itu sendiri diciptakan dengan hasrat ingin diakui. 

Akibat kebutuhan akan pengakuan untuk berada di lingkungannya, manusia 

seringkali terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang. Manusia modern di era 

globalisasi yang serba banyak tuntutan sekarang ini malah terjangkit sebuah 

penyakit kejiwaan yang mengerikan yaitu hedonisme.”7 

Dengan demikian orang yang menganut paham hedonisme, selama masih 

menganggap bahwa materi adalah tujuan akhir untuk mendapatkan kesenangan, 

dengan cara bagaimana mendapatkan materi yang baik atau yang dilarang agama.8 

Ada banyak tanda ciri-ciri hedonisme sifat orang yang menganut paham 

hedonisme, selama mereka masih menganggap bahwa materi adalah tujuan akhir 

untuk mendapatkan kesenangan, entah dengan cara bagaimana mendapatkan 

materi baik halal ataupun haram yang dilarang agama. 

 

2.1 Cinta Uang 

Menurut Needleman, bagi sebagian orang, uang merupakan segala-

galanya. Ada banyak orang yang memakai seluruh hidupnya hanya untuk 

memburu dan mengejar uang. Bagi orang-orang seperti itu, uang sudah 
                                                        
6 Rianton, Hubungan Antara Konformitas Kelompok Teman Sebaya Dengan Gaya Hidup Hedonis 

(Yogyakarta: Dhamasraya, 2013), 20. 
7 http://ditantang.blogspot.co.id/2015/09/gaya-hidup-hedonisme-ciri-ciri-yang.html 
8 http://nyocotblog.blogspot.co.id/2012/07/ciri-ciri-hedonisme.html 



 

 

menjadi seperti Tuhan sendiri. Uang dipuja dan disembah.9 Terhadap orang-

orang seperti ini, Alkitab memberikan sebuah peringatan dalam 1 Timotius 

6:10, “karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu 

uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya 

dengan berbagai-bagai duka”. 

Dan ternyata manusia menikmati itu semua serta menjadikan uang 

sebagai nafas mereka. Hal inilah yang sangat menyimpang dari kebenaran 

Allah. Dan dampak dari cinta uang tersebut membuat manusia melupakan 

Tuhan. Cinta akan uang yang mengutamakan uang lebih daripada Tuhan dan 

itulah akar kejahatan. Cinta akan uang atau sikap memberhalakan uang adalah 

suatu tindakan berbahaya karena akan melakukan apa saja dengan segala cara 

demi mendapatkannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa cinta akan uang adalah 

suatu sikap mengutamakan uang lebih daripada Tuhan yang menjadi akar dari 

segala kejahatan. 

 

2.2 Hidup Berfoya-foya 

Hidup berfoya-foya mencerminkan gengsi dan status sosial orang-orang 

yang terjerumus dalam hedonisme sekaligus dapat memuaskan 

kesenangannya, meskipun barang-barang yang mereka beli tidak semuanya 

berguna dan penting bagi hidup mereka.10 Orang-orang yang berfoya-foya 

tidak mensyukuri berkat Tuhan dan tidak tahu berterimakasih kepada Tuhan 

atas apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkat adalah berasal dari Allah 

yang adalah sumber berkat. Berkat yang telah Tuhan berikan dengan tujuan 

untuk mencukupkan kebutuhan hidup manusia dan Allah menyediakan 

semuanya itu karena Ia tidak mau umat yang dikasihi-Nya menderita. 

 

2.3 Lebih Mengutamakan Pekerjaan Daripada Tuhan 

Suatu kehidupan yang diabadikan kepada seorang pekerja sampai 

mengabaikan semua hal lainnya, adalah suatu kehidupan yang terikat. Banyak 

orang Kristen tidak saja khawatir dan frustasi mengenai investasi-investasi, 

tetapi kehidupannya didominasi oleh pekerjaan. Keberadaan kehidupan orang 

Kristen sangat menyedihkan, dimana tengah banyak orang yang lebih 

mengutamakan pekerjaan daripada Tuhan. Contohnya: banyak orang yang 

pergi ke sawah dan ke kantor, dan bagi mereka pekerjaanlah yang lebih 

penting dan dapat mencukupkan kebutuhan hidup. Dan tidak jarang mereka 

                                                        
9 Needleman, Jacob, Uang dan Maknanya Dalam Kehidupan (Jakarta: Binarupa Aksara, 1977), 60. 
10 Tim Penyusun, Berbuah Dalam Kristus – Buku Siswa Pendidikan Agama Kristen Kelas 11 Sekolah 

Menengah Atas (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 50. 



 

 

mengabaikan hari untuk persekutuan bersama umat Kristen lainnya dengan 

mengutamakan pekerjaannya. 

 

2.4 Lebih Mencintai Harta Kekayaan Daripada Tuhan 

Harta benda biasanya mengacu pada barang-barang berharga seperti 

perak dan emas. Menurut Rudy R. Sirait, kekayaan tidak memberikan rasa 

cukup sesuai pandangan Alkitab dalam 1 Timotius 6:5-6. Bila bisnis atau upaya 

mengejar kekayaan dijadikan sebagai ibadah, hal ini akan melahirkan rasa 

cukup dalam hati dan memberi keuntungan besar. Jadi “rasa cukup” dan 

“keuntungan besar” itu bukan faktor seberapa cukup harta kekayaan yang 

harus digapai dan seberapa besar keuntungan finansial yang harus dicapai. 

Seseorang yang sedang mengejar kekayaan jangan pernah mengabaikan 

prinsip kebenaran ini. Bila pemahaman benar terhadap kekayaan, kekayaan 

menjadi sarana yang membuat manusia kian efektif baik secara jasmani 

maupun rohani.11 Banyak orang merasa yakin bahwa harus memiliki kekayaan 

terutama untuk memperoleh kenyamanan diri sendiri atau keluarganya itu 

pandangan yang sangat picik. Tuhan sungguh menginginkan agar manusia 

menjadi kaya dalam segala hal kesehatan, kasih sayang, kedamaian batin, serta 

kekayaan materil.12 

 

2.5 Menjauh dari Tuhan 

Kehidupan yang serba berkecukupan biasanya membuat orang seringkali 

melupakan Tuhan dan menjauh dari-Nya. Banyak orang tidak menghargai 

betapa pentingnya doa dan hubungan keintiman dengan Tuhan. Hal ini 

berpengaruh pada sikap hati seseorang, seringkali mereka tidak menganggap 

Tuhan itu ada dan mereka lebih sering meninggikan dirinya di atas segalanya 

Manusia tidak dapat hidup tanpa penyertaan Tuhan, manusia tidak akan 

mampu melakukan satu pekerjaanpun. Tetapi karna kasih yang begitu besar 

yang telah Tuhan nyatakan kepada manusia, Allah tetap sabar dan mengasihi 

manusia, sekalipun seringkali manusia melupakan-Nya dan menjauhkan diri 

dari-Nya dan tidak membutuhkan-Nya.13 

Betapa menyedihkan kehidupan manusia yang menjauh dari Allah, 

mereka akan seperti anak ayam yang tanpa induk. Kehilangan arah, itu sudah 

pasti terjadi pada mereka yang menjauh dari Allah. Dan orang-orang yang 

seperti ini akan dekat dengan bahaya. Iblis tidak tinggal diam dengan kondisi 

                                                        
11 Sirait, Rudy R., 123 Outline Khotbah Ekspositori (Yogyakarta, 2015), 70. 
12 Pilzer, Paul Zane, Tuhan Ingin Anda Kaya: Teologi Ilmu Ekonomi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2006), 2. 
13 Sosipater, Karel, Etika Perjanjian Baru (Jakarta, 2010), 524. 



 

 

ini dan iblis akan mencari-cari celah untuk lebih menjatuhkan manusia dan 

iblis akan selalu memasang jerat dan menunggu kapan manusia akan terjatuh. 

Dan jika manusia tidak ada dalam naungan Tuhan, maka otomatis manusia 

akan masuk dalam perangkap iblis. 

 

 

 

 

BAB III 

TINJAUAN KRITIS TERHADAP PEMAHAMAN HEDONISME MENURUT 

PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 

 

TANGGAPAN AGAMA KRISTEN TENTANG KEHIDUPAN HEDONISME 

Orang Kristen yang sudah lahir baru akan mengerti tentang hal-hal yang 

berbaur dosa, dan kehidupan yang penuh dengan hedonisme hanya akan 

mengundang datangnya dosa. Kehidupan hedonisme menjadikan orang tidak bisa 

lagi hidup benar di hadapan Allah. Karena lebih memilih keinginan dagingnya 

daripada taat kepada Firman Tuhan. 

Orang Kristen yang sudah lahir baru mempunyai kekuatan yang lebih 

daripada mereka yang lainnya. Dan sumber dari segala kekuatan manusia adalah 

Alkitab yaitu Firman Tuhan yang adalah sumber kebenaran itu. Jika orang Kristen 

memakai Firman Tuhan sebagai senjata yang pertama untuk melawan iblis, maka 

iblis akan kalah. Jadi jika manusia hidup bertekun dengan Firman Tuhan maka 

mereka akan mendapat kehidupan yang kekal serta berkat yang kekal pula yaitu 

keselamatan. 

Sosipater mengatakan bahwa orang yang kaya mudah menimbulkan sikap 

kesombongan. Seperti yang Paulus katakan dalam kitab II Timotius 6:17, moral 

kesombongannya yang merasa dirinya hebat, yang mengakibatkan mereka 

“meremehkan” orang lain bahkan meremehkan Tuhan, sehingga jauh dari berkat 

Tuhan. Beberapa kali Tuhan Yesus mengajarkan termasuk dalam perumpamaan-

Nya mengatakan, “orang yang merendahkan diri akan ditinggikan, dan orang yang 

meninggikan diri atau sombong akan direndahkan”.14 

Memiliki kerendahan hati adalah sesuatu yang Allah mau dari manusia, 

karena memang pada dasarnya manusia adalah makhluk yang lemah, dan terbatas 

adanya. Hanya karena kekuatan Allah, manusia dapat bertahan hidup sampai 

                                                        
14 Sosipater, Karel, Etika Perjanjian Baru, 523. 



 

 

sekarang dan dapat melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas dengan baik dan 

teratur. 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

APLIKASI TINJAUAN KRITIS PANDANGAN HEDONISME MENURUT 

PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 

 

BAGI GURU PAK 

1. Prefentif 

Mencegah orang terhadap keadaan di sekitarnya terutama mengenai 

permasalahan yang berhubungan dengan orang lain, hemat membuat anggaran 

pengeluaran untuk membeli kebutuhan yang sangat diperlukan, tidak 

menghambur-hamburkan uang dengan hanya membeli barang yang dibutuhkan, 

memiliki motivasi yang tinggi dengan belajar memanfaatkan waktu dan tidak 

menyia-nyiakan waktu, dan taat beribadah guna memperkuat iman. 

 

2. Refrensif 

Mengarahkan ke dalam situasi yang nyaman baik secara jasmani maupun 

rohani, baik yang direncanakan maupun tidak, sehingga tercipta rasa nyaman 

dalam diri seseorang untuk menjadi suatu hal yang biasa pada akhirnya seseorang 

dapat bebas dari hedonisme.15 Artinya ketika seseorang merasa puas dan nyaman 

dengan apa yang ia miliki maka otomatis tidak terlalu memikirkan hal-hal dunia 

atau kesenangan lainnya. 

 

 

 

                                                        
15 http://www.academia.edu/6417633/hedonisme. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

KESIMPULAN 

Penulis menyimpulkan bahwa paham hedonisme yang menyatakan bahwa 

kesenangan hidup adalah tujuan utama tidak dapat memberi jaminan yang pasti 

bagi manusia. Sebagian orang berpikir bahwa kehidupan hedonisme adalah 

kehidupan yang menyenangkan dan bahagia, tetapi menurut pandangan Alkitab, 

justru kehidupan yang seperti itulah yang dapat membawa manusia pada bahaya 

besar. Kehidupan hedonisme membutakan hati nurani manusia, mereka buta dan 

tuli akan Firman Tuhan serta kebebalan hati mereka sangat dalam. 

Dalam hal ini, manusia lebih cenderung mengikuti keinginan daging sehingga 

tidak perduli lagi terhadap paham yang akan membawa mereka ke jalan penuh 

dosa. Manusia yang hidup dikendalikan oleh hawa nafsunya akan terlihat jelas, 

bagaimana mereka mengabaikan Firman Tuhan dan mengabaikan roh yang ada 

pada diri mereka. Selalu memilih kehidupan yang bebas, egois, dan tidak 

memperdulikan keadaan orang di sekitarnya. 

Orang yang sudah lahir baru, sebaiknya tidak perlu terpengaruh dengan ajaran 

hedonisme, karena paham ini hanya akan membuat manusia menjauh, melupakan, 

dan meninggalkan Tuhan. 

Kehidupan yang serba kecukupan bukanlah sesuatu hal yang salah, tetapi 

yang salah adalah ketika seseorang tengah asik dan sibuk dengan kehidupan 

mewahnya sehingga merasa tidak membutuhkan Tuhan. 

Penulis berharap kepada semua orang percaya hendaknya memiliki 

pemahaman yang baik dan benar terhadap Firman Tuhan sehingga dapat menolong 

dan membimbing mereka untuk tetap percaya dan berjalan kepada kebenaran dan 

kehendak Allah, sehingga dapat terhindar dari pengaruh paham-paham yang tidak 

sesuai dengan Alkitab, khususnya paham hedonisme. 


