
 

 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi yang mewarnai abad ke- 21 telah memunculkan suatu gaya 

hidup baru yang diberi label modern. Globalisasi memungkinkan tumbuhnya gaya 

hidup global, yang terlihat dengan banyaknya restoran dengan berbagai macam 

menu khas, gaya berpakaian yang dipengaruhi oleh perancang-perancang terkenal 

kelas dunia, kosmetik, aksesoris dan pernak-pernik lainnya.  

Era globalisasi dengan segala kemudahan dalam mengakses kebutuhan 

dan banyaknya bujukan akan kemudahan, mempengaruhi lingkungan termasuk 

remaja. Remaja dalam interaksi sosialnya dituntut mengikuti segala norma, aturan 

yang telah ditentukan lingkungannya. 

 Keinginan agar diterima menjadi bagian dari suatu kelompok 

menyebabkan remaja berusaha untuk mengikuti berbagai atribut yang sedang tren 

dengan harapan dapat diterima oleh kelompok tersebut. Remaja adalah salah satu 

golongan dalam masyarakat yang tidak terlepas dari perilaku konsumtivisme, 

sehingga tidak aneh jika remaja menjadi salah satu sasaran berbagai produk yang 

ada. Hal itu disebabkan karena usia remaja memiliki karakter labil dan mudah 

dipengaruhi. 
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Kondisi ini mendorong munculnya berbagai gejala dalam perilaku 

membeli yang tidak wajar. Perilaku membeli suatu barang secara tidak wajar atau 

berlebihan sering pula disebut juga perilaku konsumtif. Hal ini bisa dikatakan 

dengan akibat membeli atau mengkonsumsi barang dengan tidak 

mempertimbangkan hubungan atau manfaatnya. Berbelanja dan mengeluarkan 

uang mulai berubah maknanya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

pesat juga telah menumbuhkan modernisasi, sehingga menimbulkan perubahan 

nilai dalam kehidupan manusia sehari-hari khususnya pada kehidupan berperilaku 

konsumtif. 

Perilaku konsumtif pada remaja seolah telah menjadi gaya hidup. Hal ini 

dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh wiliza (2010) dengan judul 

hubungan antara kebutuhan harga diri dengan kecenderungan perilaku konsumtif 

pada telepon genggam mahasiswa psikologi universitas diponegoro dengan 

subyek penelitian sebanyak 45 mahasiswa dengan temuan p=0,00<0,05. Selain itu 

ada juga penelitian yang telah dilakukan oleh Rahman (2012). Dalam laporan 

penelitian itu disebutkan dari 79 Mahasiswa jurusan psikologi universitas “x” 

terdapat kolerasi yang tidak signifikan yang menyatakan tidak ada hubungan gaya 

hidup konsumtif dengan harga diri dengan p=0,718>0,05. Selain itu ada juga 

penelitian yang dilakukan Pratiwi (2010) dengan judul Hubungan Perilaku 

Konsumtif dengan harga diri siswa SMA Negeri Se Kota Malang menunjukkan 

bahwa:  dari hasil pengujian hipotesis didapat terhitung (0,537) lebih besar dari r 

tabel (0,127) maka dinyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara perilaku 

konsumtif dengan harga diri siswa SMA Negeri se-Kota Malang. 
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Maka dinyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara kebutuhan harga diri 

dengan kecenderungan perilaku konsumtif pada telepon genggam. Berarti hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Finta wiliza. 

Pada tahap remaja, penampilan memang menjadi kebutuhan yang intrinsik 

agar dapat tampil lebih percaya diri ketika berinteraksi dengan lingkungannya. 

Cross dan Cross (dalam Sumartono 2002) mengungkapkan bahwa penampilan 

begitu penting sehingga menimbulkan minat pribadi untuk menunjang daya tarik 

fisik dan mempercantik diri. Saat usia remaja perilaku mempercantik diri guna 

menambah daya tarik fisik, merupakan kebutuhan instrinsik yang memerlukan 

atribut-atribut agar mampu menunjang penampilan dirinya. Agar dapat memenuhi 

berbagai atribut ini, kecenderungan remaja putri untuk membelanjakan uangnya 

relatif lebih tinggi, sehingga terciptanya gaya hidup konsumtif. 

Di Indonesia, remaja yang berada pada usia 15 sampai 19 tahun, umumnya 

berada pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebiasaan remaja putri yang 

berada pada rentang usia ini berperilaku konsumtif biasanya disebabkan karena 

pada usia ini pencarian jati diri dengan tujuan untuk menarik lawan jenis sedang 

dialami remaja, akibatnya remaja putri sangat penting untuk sasaran berbagai 

produk baru yang akan menunjang penampilan. 

Fenomena perilaku konsumtif pada remaja terutama di tingkat SMA cukup 

menarik untuk diteliti. Terlebih perilaku konsumtif yang terjadi pada kehidupan 

remaja SMA. 

Bila dilihat remaja biasanya belum memiliki kemampuan mencari uang 

sendiri dan biasanya tergantung dengan orangtua.  
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Hal ini yang dialami remaja putri dewasa ini, dengan pemenuhan kebutuhannya 

demi sekedar menunjang penampilan agar kelihatan menarik, baik menarik lawan 

jenis maupun menarik bagi banyak orang. Semua hal tersebut berhubungan 

dengan membangun dan mempunyai harga diri yang positif dari orang lain. 

Harga diri itu sendiri mengandung arti (Santrock) suatu dimensi global 

dari diri, sebagai contoh seorang remaja mungkin menangkap bahwa ia tidak 

hanya sebagai seorang pibadi, namun juga sebagai pribadi yang baik. Tentu saja, 

tidak semua remaja memilki gambaran yang positif mengenai dirinya. Keinginan 

remaja untuk mendapatkan harga diri yang positif dengan menggunakan aksesoris 

atupun pernak-pernik untuk menunjang penampilan diri secara fisik sesuai dengan 

tuntutan lingkungan sosialnya yang diduga mendorong remaja untuk cenderung 

untuk berperilaku konsumtif. 

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti melakukan pengamatan terbatas 

dengan maksut untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan variabel 

yang sedang diteliti. Dari pengamatan dan informasi terbatas tersebut didapatkan 

bahwa remaja putri menunjang penampilan seperti aksesoris-aksesoris yang 

dikenakan pada rambut, tas sekolah, sepatu serta  perlengkapan seperti gelang, 

kalung, anting. Sebagian besar remaja putri yang bersekolah di sini menggunakan 

tas dan sepatu bagus bermerk ataupun sedang trend di masa ini.  

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan, memang 

dijumpai banyak remaja putri yang sangat modis dan sangat memperhatikan 

penampilannya, dari sepatu yang bermerk, tas, jam tangan, aksesoris,dll. 
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Menurut informasi terbatas dikatakan bahwa sebagian besar siswa yang 

bersekolah di SMA 1 Kristen Salatiga ini merupakan remaja putri yang 

mempunyai latar belakang status ekonomi menengah ke atas, menengah ke bawah 

dan ada yang biasa-biasa saja. Tetapi karena siswa SMA 1 Kristen Salatiga  yang 

kebanyakan memiliki gaya yang trendy sehingga siswa yang tidak mengenal gaya 

fashion yang baik pun, mengikuti gaya yang sedang in saat itu sehingga 

cenderung siswi-siswi SMA 1 Kristen Salatiga memiliki perilaku komsumtif 

walaupun status ekonominya tidak mendukung. Sehingga diasumsikan bahwa 

remaja putri tersebut cenderung berperilaku konsumtif. Hal ini menjadi alasan 

peneliti untuk meneliti remaja putri tersebut. 

Dengan fenomena tersebut maka timbul pertanyaan apakah ada hubungan 

antara kecenderungan berperilaku konsumtif terhadap fashion dengan harga diri 

pada remaja putri SMA Kristen 1 Salatiga. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka 

peneliti melakukan penelitian dengan judul Hubungan antara Harga Diri dengan 

kecenderungan Perilaku Konsumtif terhadap Fashion pada Remaja Putri Kelas XI 

SMA Kristen 1 Salatiga. 

 

1.2.      Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas maka permasalahan 

peneliti yang ingin dibahas dalam penulisan ini adalah: 

“ Apakah ada Hubungan yang signifikan antara Harga Diri dengan 

Kecenderungan Berperilaku Konsumtif terhadap Fashion pada Remaja Putri Kelas 

XI SMA Kristen 1 Salatiga? 
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1.3.     Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Signifikansi Hubungan antara Harga Diri dengan Kecenderungan Berperilaku 

Konsumtif terhadap Fashion pada Remaja Putri Kelas XI SMA Kristen 1 Salatiga. 

 

1.4.      Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

bimbingan konseling dalam hal pemberian bimbingan di kelas pada siswa-siswi 

dalam hal pemberian materi yang berhubungan dengan perilaku konsumtif dalam 

berfashion demi mendapatkan harga diri positif  dan dapat memberikan konribusi 

pada ilmu bimbingan dan konseling secara teoritis tentang perilaku konsumtif dan 

harga diri. Konselor diharapkan lebih mengarahkan untuk berpikir dan bertindak 

rasional terhadap kegiatan yang menimbulkan perilaku konsumtif. Serta 

membimbing dan memberikan dukungan kepada siswa-siswanya, dalam 

bersosialisasi dengan teman sebaya yang sehat tanpa harus berperilaku konsumtif 

serta tidak membiasakan hidup bermewah-mewahan kepada putra-putrinya.  

 Konselor memberikan layanan yang relevan kepada siswa agar mereka 

dapat menerima keadaan diri tanpa memaksakan merubah penampilan hingga 

menimbulkan perilakukonsumtif yang berlebihan.  

Memberikan pengertian bahwa segala yang dilakukan seseorang tidak harus sama 

dengan apa yang dilakukan orang lain. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis diharapkan penelitian ini memberikan gambaran mengenai 

hubungan antara harga diri dengan kecenderungan perilaku konsumtif, yang dapat 

dijadikan masukan bagi remaja putri SMA Kristen terutama kelas XI agar harga 

diri tidak dapat membawa remaja tersebut ke pola perilaku konsumtif. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan skrispsi ini dibagi dalam lima bab. Adapun susunan yang 

akan disajikan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

 Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah dan pokok bahasan, tujuan dan manfaat penelitian seta sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

 Dalam bab ini membahas berupa kisi-kisi teori-teori dan masalah-masalah 

penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu 

mengenai kecenderungan perilaku konsumtif dan harga diri, dan hipotesis 

penenlitian. 

BAB III Metode Penelitian 

 Dalam bab ini berisi tentang identifikasi variabel penelitian, definisi 

operasional variabel penenelitian, populasi dan metode pengambilan sampel, 

metode pengumpulan data, metode analisis instrumen serta metode analisis data. 
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BAB IV Laporan Penelitian 

 Dalam bab ini mencakup masalah yang berkaitan dengan diskripsi lingkup 

penelitian, persiapan penelitian, hasil analisis data, serta pembahasan. 

BAB V Penutup 

 Dalam bab ini mencakup hasil penelitian, kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


