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ABSTRACT

This research is entitled ‘The Consumtive Life Siyle For Women In Big Motor 
Wife Association At Palembang”. The problem of this research was the 
consumtive attitude of the Big Motor Wife Association members, how was the 
their consumtive attitude, what was the reason they did it and how self imagery of 
IISMBI members about consumption behaviour. The purpose of this research 
to understand their consumtive attitude especially of the members at Palembang 
and also to know the reason of why the members did a consumtive lifestyle. This 
research used qualitative descriptive. The location of the research was in 
Palembang by the total sampling was 10 women of the Big Motor Wife 
Association at Palembang. This research also used snowball method to take the 
sampling. That is by filtering the first sampling and next the sampling pointed out 
other sampling to be interviewed. Meanwhile in collecting the data, the writer 
used deep inlerview, field observation, and documentation. The resull of this 
research showed that the consumtive life style of the Big Motor Wife Association 
members at Palembang was overly in comsumting the goods and Service and 
mostly unplanning. It’s happed because of their instinct to satisfy in buying and 
stressed to their want than their need. The life style of the Big Motor Wife 
Association Members were obsessed to fulfil their ego, for instance, to get 
confession, the proud of status and Symbol, image of what their consume, pride 
and attitude to follow the trend up to date as the result of the afraid of out of date.

Key words: life style, consumtive, the Big Motor Wife Association at Palembang
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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Gaya Hidup Konsumtif Perempuan Ikatan Istri 
Motor Besar Indonesia di Palembang” Masalah yang diangkat dari penelitian 
ini perilaku konsumtif yang ditunjukan anggota IISMBI di Palembang, apa alasan 
anggota IISMBI berperilaku konsumtif dan bagaimana pencitraan diri anggota 
IISMBI dalam berperilaku konsumtif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. 
Lokasi penelitian ini berada di Palembang dengan informan 10 orang perempuan 
Ikatan Istri Motor Besar Indonesia di Palembang. Penelitian ini informan 
menggunakan metode Snowball yaitu menyaring informan dengan cara peneliti 

gambil seseorang sebagai informan awal, kemudian informan tersebut diminta 
menunjuk lagi orang yang sekiranya dapat diwawancarai, demikian dan 
seterusnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara 
mendalam, observasi lapangan dan dokumentasi. Proses analisis data melalui 
tahap analisis sebelum di lapangan dan analisis di lapangan. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa gaya hidup konsumtif anggota Istri Motor Besar Indonesia di 
Palembang dalam mengkonsumsi barang dan jasa secara berlebihan lebih banyak 
dipengaruhi oleh nafsu yang semata-mata untuk memuaskan hasrat berbelanja saja 
serta lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Gaya hidup konsumtif 
anggota Ikatan Istri Motor Besar Indonesia di Palembang terobsesi memenuhi 
kebutuhan egonya seperti memperoleh pengakuan, kebanggaan status atau simbol, 
pencitraan atas apa yang dikonsumsi dan harga diri dan sikap mengikuti 
perkembangan masa kini sebagai hasil aktualisasi rasa takut ketinggalan jaman.

Kata kunci: Gaya Hidup, Konsumtif, Anggota IISMBI di Palembang
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perilaku konsumtif dipandang dalam sosiologi bukan sebagai sekedar 

pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisik dan biologis manusia tetapi berkaitan 

pada aspek-aspek sosial budaya. Perilaku konsumtif atau konsumsi berhubungan 

dengan masalah selera, identitas, atau gaya hidup. Para ekonom memperlakukan 

selera sebagai suatu yang stabil, dan difokuskan pada nilai guna, dibentuk secara 

individu dan dipandang sebagai sesuatu yang oksogen yaitu diluar dari pusat 

perhatian. Namun sosiolog memandang, selera sebagai sesuatu yang dap^t 

berubah, difokuskan pada kualitas simbolik dari barang, dan tergantung pada 

persepsi selera dari orang lain. Selera ini tergantung dari individu yang akan

menggunakan barang yang disukai dan dipakai ( Kurniawan, 2009:20).

Gaya hidup sebagai pola-pola tindakan dan sebagai tipe pengelompokan 

sosial yang berbeda yang tertanam dalam tatanan sosial modernitas. Gaya hidup 

tergantung pada bentuk-bentuk kultural, masing-masing merupakan gaya, ta(a 

krama, cara menggunakan barang-barang, tempat dan waktu tertentu 

merupakan karakteristik suatu kelompok. Gaya hidup (lifestyle) merupakan salah 

satu kajian sosiolog tentang perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, 

khususnya pada masyarakat perkotaan yang mengalami suatu perubahan 

sangat signifikan yang diakibatkan oleh modernitas (Kurniawan, 2009:13).

yang

yang

1
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Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. Selain itu juga gaya hidup dijadikan oleh seseorang untuk 

menjadi acuan dalam bertingkah laku dan konsekuensinya akan membentuk pola 

perilaku tertentu. Gaya hidup sangat berkaitan dengan bagaimana individu 

membentuk image di mata orang lain, berkaitan dengan status sosial yang 

dipandangnya. Untuk merefleksikan inilah, dibutuhkan simbol-simbol status 

tertentu yang sangat berperan dalam mempengaruhi perilaku konsumsinya. Gaya 

hidup perempuan tidak terlepas dari budaya konsumtif di seputar tren busana, 

anggota IISMBI memjadikan kegiatan berkumpul dan pembelian produk sebagai 

simbol untuk mencitrakan diri di hadapan teman dan lingkungan.

Citra diri merupakan salah satu unsur untuk menunjukan identitas 

seseorang yang terbentuk dari keberhasilan dan kegagalan, pengetahuan yang 

dimilikinya yang meliputi gaya hidup, kelas sosial, feminitas, kecantikan dan 

sebagainya dimana orang lain telah menilainya secara obyektif. Citra diri sendiri 

pilihan untuk merumuskan eksistensi yang kelak menjadi unsur pertama dalam 

pembentukan identitas diri perempuan tersebut.

Citra diri adalah cara untuk mempertahankan eksistensi diri terhadap teman 

dilingkungan. Melalui citra atas barang yang dikonsumsi, lebih tepat melalui nilai, 

tanda dan simbol dari barang dan jasa yang dikonsumsi anggota IISMBI dapat 

menunjukan pencitraan mereka. Ada beberapa kegiatan dan alasan anggota 

IISMBI dalam berperilaku konsumtif, tidak lain agar tidak ketinggalan jaman, 

memenuhi kepuasan berbelanja dan ingin mendapatkan nilai prestise dihadapan 

teman dan lingkungan.
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konsumtif adalah perilaku individu yang ditunjukan untuk 

mengkonsumsi secara berlebihan dan terencana terhadap jasa dan barang yang 

kurang atau bahkan tidak diperlukan. Perilaku ini lebih banyak dipengaruhi oleh 

nafsu yang semata-mata untuk memuaskan kesenangan serta lebih mementingkan 

keinginan daripada kebutuhan. Sehingga tanpa pertimbangan yang matang 

g begitu mudah melakukan pengeluaran untuk macam-macam keinginan

yang tidak sesuai dengan kebutuhan pokok.

Menurut Reynold (dalam Rosandi, 2009:30), wanita lebih banyak 

membelanjakan uangnya daripada pria untuk keperluan penampilan seperti 

pakaian, kosmetik, aksesoris, tas dan sepatu. Beberapa wanita mengaku bahwa 

mereka tidak dapat menahan diri atau mengendalikan diri ketika mereka memiliki 

kebutuhan akan suatu barang atau produk yang hendak dibeli.

Perempuan yang mengikuti perkembangan jaman saat ini tidak mengenal 

usia dan lapisan sosial, karena budaya konsumtif bukan hal baru di dalam 

masyarakat saat ini. Khususnya anggota Ikatan Istri Motor Besar di kota 

Palembang, budaya konsumtif juga menjadi gaya hidup kelompok referensi ini. 

Ikatan Istri Motor Besar Indonesia (IISMBI) kota Palembang dibentuk pada 

tanggal 19 September 2009 yang pada saat itu diketuai oleh Hj.Salina Ismail.

Kegiatan IISMBI yang secara garis besar adalah kegiatan konsumtif 

dimana dengan dasar status sosial yang dimiliki. Kegiatan konsumtif yang sedang 

trend khususnya pada kelompok IISMBI antara lain berbelanja barang yang 

sedang trend sesuai pencapaian kepuasan hasrat berbelanja, mengunjungi pusat 

perbelanjaan dengan teman sosialita, serta kegiatan berkumpul untuk berbagai

Perilaku

seseoran
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agenda misalnya arisan bulanan di kafe dan resto yang telah disepakati, perayaan 

ulang tahun anggota, family galhering dan semua itu tidak terlepas dari perilaku 

konsumtif dan pencitraan atas barang yang dikonsumsi.

Meningkatnya status sosial yang dimiliki oleh seseorang maka secara tidak 

langsung akan mempengaruhi tingkat kebutuhannya. Maslow berpendapat bahwa 

manusia itu memiliki lima kebutuhan dasar yaitu : kebutuhan fisik, kebutuhan 

akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan prestasi dan kebutuhan 

aktualisasi diri (Shobarudin, 1992:102). Kebutuhan tersebut memotivasi manusia 

berperilaku untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Kebutuhan fisik dan 

rasa aman digolongkan sebagai kebutuhan primer sedang kebutuhan sosial, 

kebutuhan akan prestasi, dan kebutuhan aktualisasi diri digolongkan sebagai

kebutuhan sekunder.

Adanya penilaian terhadap suatu produk ditentukan oleh pola pikir dan

nilai-nilai yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat, dimana hal ini dapat 

menular dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya melalui media komunikasi. 

Hal ini termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan gaya hidup, 

dan pengertian desain dalam konteks ini lebih merupakan sikap, yaitu 

keberpihakan terhadap nilai yang berlaku. Kini para desainer secara sadar maupun 

tidak telah menyebarkan citra-citra sebagai refleksi dari diri sendiri dan cermin-

cermin komoditi yang sangat dipengaruhi oleh ideologi kapitalisme. Ideologi 

kapitalisme mukhtahir telah mendistribusikan komoditi dan menarik keuntungan 

dari nilai tukar, yang menuntut arus produksi dan konsumsi yang konstan dan juga 

kecepatan perubahan yang bersaing.
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Percepatan adalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh kapitalisme untuk 

menjaga kelangsungan hidup sebuah produk. Produk datang dan menghilang 

dengan cepat serta memacu masyarakat untuk selalu bosan dengan sesuatu yang 

mendadak menjadi usang pada saat sebuah produk diluncurkan ke pasaran. 

Semangat kemajuan dari modernisme kini telah disekularisasikan menjadi 

penampakan melalui produk-produk yang selalu diremajakan, sebuah hasrat untuk 

mempengarauhi citra diri.

Berkembangnya media massa yang diperuntukan perempuan menambah 

wawasan perempuan tentang fashion. Hal ini dapat dicermati dari majalah-majalah 

yang dibaca oleh kebanyakan perempuan. Iklan dan media massa menekankan 

tanpa henti bahwa kesan pribadi seseorang datang dari penampilannya dan 

penampilan itu sendiri tergantung pada reaksi orang selingkungan dan orang lain. 

Akibatnya, ditekankan bahwa peningkatan penampilan dengan pakaian model 

mukhtakir, perawatan tubuh, dan wajah akan menghasilkan citra diri yang

* bertambah baik.

Berbagai macam produk yang masuk dari luar kini menjadi incaran para 

perempuan dimana barang yang berasal dari luar mendorong perempuan 

khususnya anggota Ikatan Istri Motor Besar Indonesia kota Palembang untuk 

membeli dan tidak hanya untuk sekedar mengetahui barang-barang tersebut. 

Promosi yang dilakukan oleh media massa yang memperlihatkan jenis-jenis gaya 

hidup baru yang mampu mendorong perilaku konsumtif masyarakat.

Di dalam kebudayaan konsumer dewasa ini, konsumsi tidak sekedar 

bersifat fungsional yaitu, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kini, lebih dari
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konsumsi bersifat materi sekaligus simbolik. Konsumsi dalam pengertian 

sesungguhnya, mengekspresikan posisi dan identitas seseorang di dunia. 

Kecenderungan umum ke arah pembentukan identitas melalui gaya, penggunaan 

pakaian, mobil, atau produk lainnya sebagai komunikasi simbolik dan makna- 

makna personal, telah mewabahi masyarakat (Ointoe, 1997: 182).

Dalam perkembangan kapitalisme yang maju sekarang ini, Baudrillard 

melihat bahwa penggunaan ruang begitu didominasi oleh proses konsumerisme, 

sirkuit informasi (media massa, iklan) dan komunikasi. Banyaknya pusat 

perbelanjaan, butik, kafe, dan resto, dan tempat hiburan di Palembang merupakan 

salah satu jalan untuk masuknya budaya luar baik itu musik, fashion, serta bahasa. 

Seperti yang diketahui bahwa pelaku konsumtif tidak hanya menghabiskan uang 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai pemuas hasrat belanja yang 

sudah menjadi rutinitas hidup.

| Konsumsi dirayakan seiring dengan munculnya pusat perbelanjaan (super) 

modem, kapitalisme neoliberal, dan pasar bebas. Menurut Jean Boudrillard 

melihat konsumerisme sebagai logika pemuas hasrat. Melimpahnya barang 

konsumsi bukan lagi karena kebutuhan masyrakat, namun lebih pada pemuas 

nafsu berbelanja mereka. Kapitalisme akhir memanfaatkan mesin hasrat untuk 

terus membelenggu masyarakat dalam jerat konsumerisme (Boudrillard,

itu,

2004:105).

Konsumsi dikenal diberbagai lapisan masyarakat saat ini, khususnya pada 

perempuan karena perempuan lebih agresif dalam memandang konsumsi. 

Konsumsi tidak hanya menimbulkan dampak positif melainkan menimbulkan
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dampak negatif ketika para konsumen sudah melampaui batas dalam berperilaku 

konsumtif. Perempuan lebih memiliki perilaku konsumtif dibanding pria, karena 

kebutuhan perempuan lebih beragam dibanding kebutuhan pria selain itu tingkat 

konsumtif perempuan ditunjang oleh berbagai macam faktor. Salah satu kelompok 

referensi yang berperilaku konsumtif di Palembang adalah perempuan Ikatan Istri 

Motor Besar Indonesia kota Palembang. Ikatan ini tentunya juga berperilaku 

konsumtif sesuai dengan keiinginan dan kebutuhan, memperhatikan penampilan 

dan berperilaku konsumtif.

Mengalirnya fashion di pusat-pusat perbelanjaan dalam kecepatan yang 

tinggi memberikan cara yang sangat efektif dalam memacu kecepatan produksi 

dan konsumsi. Ini tentunya tidak hanya berlaku pada model pakaian, tetapi juga 

pada model konsumerisme lainnya, termasuk kebutuhan yang berkaitan dengan 

gaya hidup dan rekreasi, yang kini bernaung dibawah trend fashion. Banyak 

masyarakat yang terjerat dalam budaya konsumer ini terutama dengan masuknya 

budaya luar yang mudah ditiru masyarakat ini.

Banyak hal yang mempengaruhi mengapa masyarakat hidup dalam 

konsumer yang berlebihan, pencitraan diri salah satunya. Globalisasi informasi 

yang disajikan oleh berbagai media dewasa ini turut andil dalam berbagai media 

yang ada, baik cetak maupun elektronik. Citra-citra dalam media yang membentuk 

realitas dalam masyarakat, dimana masyarakat cenderung menganggap perilaku 

konsumtif berlebihan adalah simbol dari status sosial yang dimiliki. Boudrillard 

mengatakan bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan hanya bertujuan
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menunjang citra diri akan status sosial seseorang maupun kelompok di dalam 

masyarakat melalui simbol barang-barang yang digunakan.

Menurut Frankfrut, industri budaya membentuk selera dan kecenderungan 

sehingga mencetak kesadaran dengan cara-cara menanamkan keinginan- 

keinginan atas dasar kesadaran palsu. Industri budaya berusaha mengesampingkan 

kebutuhan-kebutuhan riil atau sejati, konsep-konsep atau teori-teori alternatif

massa,

radikal. Industri budaya sangat efektif dalam menjalankan hal ini hingga orang 

sampai tak menyadari apa yang telah terjadi. Frankfrut melihat bahwa budaya 

populer yang berdasarkan pada teorinya tentang kapitalisme modem dan 

konsepsinya tentang kontrol industri budaya yang mengarahkan pikiran dan

tindakan manusia.

Membeli suatu barang yang menjadi kebutuhan adalah sebuah kepuasan 

bagi setiap pelaku konsumtif tetapi, membeli barang yang hanya mengikuti 

keinginan tanpa pertimbangan yang rasional akan menimbulkan kebiasaan yang 

kurang baik dimasa yang akan datang. Bisa saja terjadi penumpukan barang dan 

pembelian barang yang tidak membayar secara tunai akan menjadi penumpukan 

hutang. Pembelian barang dan jasa juga sekarang tidak begitu dilihat kegunaannya 

kepada seberapa besar nilai prestise yang terkanndung dari barang dan jasa 

yang dikonsumsi terkait dengan pencitraan atas proses aktualisasi diri. Oleh karena 

itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengungkapkan bagan 

kehidupan pelaku konsumtif anggota Ikatan Istri Motor Besar Indonesia (IISMBI) 

di Palembang.

namun
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, perumusan masalah sangat penting agar 

diketahui arah jalannya suatu penelitian. Disusun rumusan masalah sebagai

berikut:

1) Bagaimana perilaku konsumtif yang ditunjukan anggota Ikatan Istri Motor 

Besar Indonesia (IISMBI) di kota Palembang?

2) Apa alasan anggota Ikatan Istri Motor Besar Indonesia (IISMBI) di kota 

Palembang dalam berperilaku konsumtif?

3) Bagaimana pencitraan diri yang ditunjukan oleh anggota Ikatan Istri Motor 

Besar Indonesia (IISMBI) di kota Palembang dalam berperilaku konsumtif?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak

dicapai dan adapun tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui perilaku konsumtif yang ditunjukan anggota Ikatan Istri 

Motor Besar Indonesia (IISMBI) di kota Palembang.

2) Untuk mengetahui alasan anggota Ikatan Istri Motor Besar Indonesia 

(IISMBI) di kota Palembang dalam berperilaku konsumtif.

3) Untuk mengetahui pencitraan diri yang ditunjukan oleh anggota Ikatan Istri

Motor Besar Indonesia (IISMBI) di kota Palembang dalam berperilaku 

konsumtif?
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1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini maka 

manfaat yang bisa diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, 

a) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan kajian ilmu Sosiologi khususnya mengenai kegiatan 

sosial suatu kelompok dan gaya hidup konsumtif.

b) Manfaat Praktis

Berguna bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana gaya hidup 

konsumtif Ikatan Istri Motor Besar Indonesia (IISMBI) di Palembang.

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan

pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis ini dikemudian hari.

1.5 Tinjuan Pustaka

Penelitian tentang kegiatan konsumtif dalam masyarakat Indonesia 

sebenarnya sudah banyak dilakukan dengan setting budaya-budaya tertentu. Salah 

satu penelitian yang mencoba mengetahui tentang perilaku konsumtif seperti 

20penelitan Wagner (2009), "Gaya Hidup ‘’Shopping Mali" sebagai Bentuk 

Perilaku Konsumtif Pada Remaja di Perkotaan; Kasus Konsumen Remaja di Tiga 

One Stop Shopping Mali di Jakarta” dikatakan bahwa gaya hidup dipengaruhi 

beberapa faktor adalah aktivitas pemasaran, budaya, nilai, demografi, status sosial, 

emosi, kepribadian,motivasi, persepsi, dan pembelajaran.
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Dalam artikel Rika Setiana (2012) tentang masyarakat dan gejala 

konsumtif, dijelaskan bagaimana gaya hidup konsumtif itu muncul seiring 

perkembangan zaman serta pengaruh teknologi yang berkembang saat ini. Adapun 

gejala apakah seseorang itu menjadi konsumtif atau tidaknya, antara lain yaitu :

a. Sangat bersemangat ketika berbicara tentang rencana jalan-jalan untuk 
belanja.

b. Merasa puas dan senang ketika mampu membeli barang yang 
diinginkannya, tapi kemudian merasa bersalah melihat barang yang dibeli 
ternyata tidak terlalu dibutuhkannya.

c. Merasa terganggu dengan kebiasaan belanjanya, tapi di saat yang sama 
tidak mampu mengontrol kebiasaan tersebut.

d. Rumah penuh dengan barang-barang yang baru dipakai sekali atau 
bahkan belum digunakan sama sekali.

e. Tagihan kartu kredit atau utang yang bertumpuk-tumpuk.
f. Selalu berbohong mengenai jumlah uang yang dihabiskannya.

Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2009),” Hubungan 

Antara Gaya Hidup Brand Minded (loyalitas terhadap merk) dengan 

Kecenderungan Perilaku Konsumtif Pada Remaja PutrF bahwa dalam gaya hidup 

brand minded (loyalitas terhadap merk) memiliki dimensi dapat digunakan dalam 

mengukur gaya hidup konsumen atau disebut psikografik yaitu adanya aktivitas, 

minat, motivasi, opini dan nilai.

Dalam penelitian ini apakah faktor-faktor itu yang mempengaruhi 

hidup konsumtif perempuan Ikatan Istri Motor Besar Indonesia (IISMBI) di kota 

Palembang, karena di dalam kajian dari dua peneliti juga memberikan penjelasan 

tentang bentuk perilaku gaya hidup konsumtif melalui aktivitas dan nilai. Gaya 

hidup konsumtif pada penelitian sebelumnya mengatakan bahwa konsumtif adalah

gaya

kegemaran berbelanja barang-barang bermerk meskipun bukan kebutuhan pokok. 

Penelitian ini akan mengungkap apakah benar konsumtif hanya terbentuk dari
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nilai barang bermerk saja dan bagaimana pola gaya hidup konsumtif 

yang sebenarnya. Penelitian ini mencoba melihat pemaknaan barang yang 

dikonsumsi didalam lingkungan terutama yang dilakukan oleh perempuan yang 

tergabung di Ikatan Istri Motor Besar Indonesia di kota Palembang.

Penelitian lainnya yang mencoba mengetahui tentang perilaku konsumtif 

seperti penelitian “Hubungan Antara Konformitas dengan Perilaku Konsumtif 

Pada Remaja Putri SMP N 111 Jakarta Barat” oleh Ratih Anggraeni di Jakarta 

Barat tahun 2004. Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa 

berinteraksi satu dengan lainnya. Pada masa ini, hubungan pertemanan dapat 

dilakukan untuk membuktikan pentingnya penerimaan di dalam lingkungan relasi. 

Peranan dari teman relasi itu juga terasa pada perilaku konsumtif perempuan 

IISMBI di kota Palembang. Derasnya arus konsumtif ini telah melanda sebagian 

besar masyarakat, termasuk juga perempuan IISMBI. Menurut kebanyakan 

perempuan, berperilaku konsumtif merupakan cara yang paling cepat untuk dapat 

ikut masuk dalam kehidupan kelompok sosial yang diinginkan.

Variabel pertama pada penelitian ini yaitu konformitas. Konformitas 

adalah suatu perubahan tingkah laku atau keyakinan sebagai hasil nyata dari 

tekanan yang diberikan oleh kelompok dan juga bertingkah laku dalam hal 

berusaha memenuhi harapan dari kelompok dengan sedikit ataupun tanpa tekanan 

untuk melakukan tingkah laku tersebut. Variabel yang kedua adalah perilaku 

konsumtif. Perilaku konsumtif adalah suatu kecenderungan manusia untuk 

melakukan kegiatan konsumsi tiada batas, dimana manusia lebih mementingkan 

keinginan daripada kebutuhan. Biasanya, wanita lebih konsumtif dibandingkan

minat suatu
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dengan pria. Hubungan dari variabel pertama dan kedua adalah wanita dan 

konformis, terutama dalam hal pakaian dan penampilan dalam kelompok, wanita 

cenderung membeli barang-barang yang sedang trend agar dapat berpenampilan 

seperti kelompoknya. Membeli barang-barang dalam memenuhi keinginan tersebut 

termasuk dalam perilaku konsumtif.

Kelemahan penelitian yang dilakukan oleh Ratih Anggraeni mengenai 

“hubungan Antara konformitas dengan perilaku konsumtif pada remaja putri SMP 

N 11 Jakarta Barat” hanya membahas tentang konformitas, konformitas yaitu 

perubahan tingkah laku atau keyakinan sebagai hasil nyata dari tekanan yang 

diberikan oleh kelompok dan juga bertingkah laku atau keyakinan sebagai hasil 

nyata dari tekanan yang diberikan oleh kelompok dan juga bertingkah laku dalam 

berusaha memenuhi harapan dari kelompok dengan sedikit ataupun tanpa tekanan 

untuk melakukan tingkah laku tersebut. Sedangkan penelitian ini mencoba melihat

pemaknaan barang yang dikonsumsi terhadap pencitraan diri didalam masyrakat 

terutama pada perempuan Ikatan Istri Motor Besar Indonesia di kota Palembang 

tanpa membuat tekanan didalam diri untuk bertingkah laku yang tidak 

dengan harapan diri.

sesuai

1.6 Kerangka Pemikiran

Kotler (1992:189), mengungkapkan bahwa gaya hidup melukiskan 

keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup

yang lebih dari suatu kelas sosial di suatu pihak dan 

kepribadian di pihak lain. Mengetahui kelas sosial seseorang, dapat menyimpulkan

mencerminkan sesuatu
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segala sesuatu tentang kemungkinan perilakunya, meskipun gagal memahaminya 

sebagai individu. Gaya hidup mencoba menunjukkan rupa keseluruhan pola 

perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Perempuan akan menciptakan suasana yang mendukung perkembangan 

dalam proses kehidupan dengan menampilkan dan mengembangkan gaya hidup

Salah satunya adalahuntuk memperkuat identitas individual, 

menggunakan barang dengan merk yang disukai meskipun tidak selalu original 

cukup menunjang penampilan ketika bertemu dengan rekan-rekannya

tertentu

namun

(Susianto, 1993:79).

Soeijono Soekanto (2009) mengungkapkan bahwa kelas sosial (social 

class) adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukanya di dalam 

sesuatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh 

masyarakat umum. Adapun ukuran-ukuran yang biasanya dipakai untuk 

menggolongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tersebut 

adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan.
Menurut Rosandi (2009) perilaku konsumtif adalah suatu perilaku membeli \^/ 

yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya 

keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi. Dalam hal ini, 

manusia lebih mementingkan faktor keinginan daripada kebutuhan, dan cenderung 

dikuasai oleh hasrat keduniawian dan kesenangan material semata.

Pada dasarnya ketika mengkonsumsi sesuatu (membeli produk atau jasa) 

pada hakikatnya bukan kepada produk atau jasa itu sendiri. Mengkonsumsi 

barang lebih kepada nilai tanda apa yang kita konsumsi dari produk atau jasa

suatu
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tersebut. Ketika orang mengkonsumsi barang atau jasa, maka yang dikonsumsi 

sebenarnya bukan nilai barang, namun citra atas barang tersebut. Konsumsi 

semakin berkembang pesat seiring dengan munculnya pusat perbelanjaan (super) 

modem, kapitalisme neoliberal, dan pasar bebas.

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (1995) dan Mowen (1995) gaya 

hidup adalah suatu pola hidup yang menyangkut bagaimana orang menggunakan 

waktu dan uangnya. Gaya hidup juga dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka 

yang dipakai seseorang dalam bertingkah laku, dimana individu tersebut 

berusaha membuat seluruh aspek kehidupannya berhubungan dalam suatu pola 

tertentu, dan mengatur strategi begaimana seseorang ingin dipersepsikan oleh 

orang lain (Perilaku Konsumtif, 1995, Binarupa Aksara).

Jean Boudrillard melihat kemajuan gaya hidup konsumtif yang terjadi 

sekarang ini jika dikaitkan dengan teori konsumsi sangat berkaitan dimana 

Boudrillard berpendapat bahwa perilaku konsumtif itu dibentuk oleh individu yang 

memiliki keinginan terus menerus melakukan diferensasi dirinya dengan orang 

lain melalui pembelian produk dan dalam dunia yang dikontrol oleh kode, 

konsumsi berhenti ketika apa yang disebut ‘kebutuhan’ terpuaskan.

Boudrillard memandang objek konsumsi sebagai sesuatu “yang diorganisir 

oleh tatanan produksi” atau dalam arti lain kebutuhan dan konsumsi adalah 

perluasan kekuatan produktif yang diorganisir. Baudrillard memandang sistem 

objek konsumen dan sistem komunikasi pada dasar periklanan sebagai pembentuk 

sebuah kode signifikansi” yang mengontrol objek dan individu di tengah

acuan

i
\
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masyarakat. Genosko (Ritzer, 2010: 137), klaim sentral Baudrillard adalah bahwa 

objek menjadi tanda (sigri) dan nilainya ditentukan oleh sebuah aturan kode.

Kebutuhan masyarakat telah berubah dari pemenuhan kebutuhan dasar 

menuju kebutuhan sekunder dan tersier. Salah satu contohnya yaitu pakaian yang 

sedang trend dengan berbagai merk merupakan kebutuhan yang tidak bisa lepas

dari kehidupan perempuan khususnya Ikatan Istri Motor Besar Indonesia Kota

Palembang dalam upaya ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan atas

barang-barang yang digunakan.

Perempuan dalam membelanjakan uang untuk membeli suatu produk tidak 

hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar akan sandang, tetapi lebih dari itu. 

Anggota Ikatan Istri Motor Besar Indonesia di Palembang tidak hanya melihat 

nilai guna dari barang yang mereka konsumsi, tetapi tanda dibalik barang dan jasa 

yang dikonsumsi serta Symbol atas barang tersebut di pandangan masyarakat pada 

umumnya, anggota IISMBI menggunakan nilai dan tanda atas barang yang 

dikonsumsi sebagai pencitraan diri mereka terhadap perilaku konsumtif mereka.
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BAGAN I

KERANGKA PEMIKIRAN

Anggota Ikatan Istri Motor Besar Indonesia 
di Kota Palembang

Teori Konsumsi dan Gaya Hidup

JEAN P BAUDRILLARD
konsumsi bukan kebutuhan melainkan 

logika pemuas hasrat berbelanja

y r

Perilaku Konsumtif
Perilaku membeli yang tidak didasarkan 

pada pertimbangan yang rasional

Pencitraan Diri 
Jean P Baudrillard

Perilaku konsumtif yang berlebihan hanya bertujuan 
menunjang citra diri akan status seseorang 

maupun kelompok didalam masyarakat 
melalui tanda dan simbol barang-barang yang digunakan J

GAYA HIDUP KONSUMTIF PEREMPUAN 
IKATAN ISTRI MOTOR BESAR INDONESIA 

DI KOTA PALEMBANG

Sumber: Baudrillard, 2004:105
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1.7 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif ini diambil karena penelitian ini memiliki pembatas secara sasaran data

digali informasi sebanyak-banyaknnya sehingga tidakobjek tetapi harus

memungkinkan untuk melakukan pelebaran objek. Pendekatan kualitatif ini 

dilakukan dilapangan, peneliti mencoba melakukan observasi kecil untuk

menentukan permasalahan yang muncul dilapangan, kemudian barulah muncul 

masalah. Pengolahan data akan dilakukan secara langsung dilapanganrumusan

dan keabsahan penelitian ini akan dicek kembali dilapangan.

1.7.1 Lokasi Penelitian
4 4

Penelitian ini dilakukan dengan subjek organisasi Ikatan Motor Besar

Indonesia (IMBI) dan Ikatan Istri Motor Besar Indonesia (IISMBI) di Palembang.

Berdasarkan observasi di Palembang, diketahui bahwa lokasi penelitian ini berada

di Sekretariat IMBI SUMSEL, di JL.Mayor Salim Batubara Sekip Bendung

Palembang. Palembang termasuk kota yang sudah berkembang dengan pesat 

dimana daya beli masyarakat sudah cukup baik. Terdapat banyak pusat 

perbelanjaan modem, eafe-eafe sebagai tempat berkumpulnnya kelompok 

referensi sehingga kondisi tersebut mendukung berkembangnya gaya hidup 

konsumtif khususnya pada perempuan Ikatan Istri Motor Besar Indonesia 

(IISMBI) di Palembang. Semakin tingginya pelaku konsumtif perempuan di 

wilayah perkotaan juga disebabkan oleh semakin banyaknya pusat perbelanjaan 

(mall, supermarket).
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1.7.2 Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan 

secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. 

Selain itu juga penelitian deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variansi 

permasalahan tentang tingkah laku manusia. Pengertian deskriptif penelitian ini 

ialah bertujuan intuk menjelaskan, menggambarkan serta menguraikan makna 

gaya hidup konsumtif perempuan Ikatan Istri Motor Besar Indonesia (IISMBI) di

kota Palembang.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas

pada peristiwa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskriptif gambaran

atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta

hubungan antara fenomena yang diselidiki (Natzir 1983:63).

1.7.3 Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Data primer

Data primer dapat berupa kata-kata dan tindakan dari orang-orang

yang diamati dan yang menjadi informan dari penelitian. Data primer ini 

diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam dengan subjek 

penelitian (IISMBI) yang mempunyai kecenderungan berperilaku 

konsumtif berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu gaya hidup
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Ikatan Istri Motor Besar Indonesia di kotakonsumtif perempuan

Palembang.

b) Data sekunder

Merupakan data yang secara tidak langsung didapat di lokasi 

penelitian tetapi diperoleh dari data tertulis yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. Data ini digunakan untuk menunjang data-data primer. 

Memperoleh data dan informasi yang mendukung serta berhubungan 

dengan masalah penelitian digunakan dokumentasi. Data dan informasi 

yang dimaksud diperoleh dari data jumlah anggota Ikatan Istri Motor 

Besar Indonesia di Palembang, data pekeijaan dan penghasilan, data 

kegiatan konsumtif dan sebagainya, selain itu juga diperoleh dari buku- 

buku, dokumen-dokumen (laporan penelitian, jurnal imliah), artikel- 

artikel di internet, skripsi, catatan-catatan tertulis dan keterangan dari

sumber pendukung, majalah dan kajian-kajian pustaka yang relevan

dengan gaya hidup konsumtif perempuan.

1.7.4 Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2002). Pemanfaatan 

informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam waktu yang relatif 

singkat banyak informasi yang dapat dijangkau serta menghindari terjadinya 

pengulangan data dan informasi.
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Dalam penelitian ini informan ditetapkan dengan menggunakan prinsip

snowball, yakni untuk menyaring informan dengan cara peneliti mengambil 

sebagai informan awal, kemudian informan tersebut tadi diminta 

sekiranya dapat diwawancarai, demikian dan

seseorang

menunjuk lagi orang yang 

seterusnya. Adapun kriteria informan adalah sebagai berikut:

a) Merupakan anggota Ikatan Istri Motor Besar Indonesia (IISMBI) di

Palembang yang aktif selama satu tahun terakhir, 

b) Memiliki gaya hidup konsumtif terhadap barang-barang yang 

sedang tren dan mengikuti perkembangan zaman.

1.7.5 Definisi Konsep

a) Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup konsumtif merupakan suatu pola hidup yang menyangkut

bagaimana orang menggunakan waktu dan uangnya. Gaya hidup konsumtif

juga dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka acuan yang dipakai

seseorang dalam bertingkah laku. Gaya hidup konsumtif merupakan suatu 

perilaku membeli yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional, 

melainkan karena adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah 

tidak rasional lagi. Dalam hal ini, manusia lebih mementingkan faktor 

keinginan daripada kebutuhan, dan cenderung dikuasai oleh hasrat 

keduniawian dan kesenangan material semata.
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b) Pencitraan Diri

Definisi pencitraan diri pada umumnya adalah bentuk apresiasi seseorang 

ketika berperilaku konsumtif dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang 

ingin di liat oleh orang lain. Melalui tanda dan simbol suatu barang 

merefleksikan dirinya terhadap nilai barang yang dikonsumsi. 

Sekarang ini seseorang tidak lagi mengkonsumsi kegunaan melainkan 

mengkonsumsi nilai dan tanda dari suatu brang yang dikonsumsi.

seseorang

c) Anggota IISMBI di kota Palembang

IISMBI di kota Palembang merupakan perkumpulan dari istri anggota

Motor Besar Indonesia yang ada di Sumtera Selatan. Memiliki rutinitas dan

agenda yang cukup banyak, kegitan IISMBI adalah mempererat hubungan

tali silatuhrahmi sesama anggota, arisan setiap bulan, tour bersama IMBI.

Untuk menunjang penampilan perempuan IISMBI gemar berbelanja barang-

barang yang sedang tren meskipun terkadang barang tersebut bukan barapg

yang dibutuhkan.

1.7.6 Unit Analisis

Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki 

gaya hidup konsumtif dan merupakan anggota Ikatan Istri Motor Besar Indonesia 

di kota Palembang.
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1.8 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data mengenai gaya hidup konsumtif perempuan Ikatan 

Istri Motor Besar Indonesia di kota Palembang dalam penelitian ini maka 

digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.8.1 Wawancara mendalam (in-depth interview)

Wawancara mendalam merupakan suatu cara pengumpulan data atau 

informasi secara langsung bertatap muka dengan informan dengan tujuan untuk 

mendapatkan gambaran yang lengkap tentang topik yang diteliti. Dalam 

melakukan proses wawancara mendalam peneliti menggunakan pertanyaan yang

telah dipersiapkan terlebih dahulu (Guided Interview) dengan tujuan agar

mempermudah peneliti dalam proses penggalian informasi. Guided Interview

memberikan kebebasan informan untuk menyampaikan pendapat, pandangan,

pikiran, dan perasaan serta pengalaman hidup tanpa ada aturan dan paksaan dari 

peneliti.Tujuannya adalah memungkinkan pihak yang diwawancara bebas untuk 

mendefinisikan diri dan lingkungannya dengan menggunakan istilah-istilah 

mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti serta tidak hanya sekedar 

menjawab pertanyaan.Wawancara dilakukan kepada sebagian perempuan Ikatan 

Istri Motor Besar Indonesia di Palembang yang terlibat agar data yang diperoleh 

dapat akurat mengenai perilaku konsumtif.
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1.8.2 Observasi

Observasi yaitu peneliti akan mengadakan pengamatan langsung di lokasi 

penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang 

akan diselidiki. Data yang diperlukan berupa data kualitatif yaitu diukur

langsung. Misalnya peneliti melakukan observasi perilaku subjek 

diantaranya aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh perempuan 

Palembang berkaitan dengan gaya hidup konsumtif.

secara

tidak

IISMBI di

1.8.3 Dokumentasi

Dokumentasi dari penelitian ini dengan mempelajari dokumen-dokumen 

yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Mempelajari dokumen-dokumen ini sebagai penunjang dan 

pelengkap dari data-data yang telah diperoleh dari data wawancara dan observasi.

Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh data

sekunder dalam penelitian ini. Peneliti memperoleh data sekunder dari data

perilaku konsumtif anggota IISMBI, kegiatan berkumpul, pemebelian produk dan 

•sebagainya. Selain itu juga dari buku-buku, internet dan skripsi kemudian 

menyaring data dan mempelajarinya seperti: arsip-arsip pribadi subyek penelitian 

yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian, selain itu juga buku-buku tentang 

metodelogi penelitian, teori sosiologi, teori konsumsi, artikel-artikel 

berkaitan dengan gaya hidup dan perilaku konsumtif.

yang
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1.9 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, menjabarkan ke yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diji 

sendiri maupun orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono 2012 

adapun proses dalam analisis data adalah sebagai berikut:

cara

1.9.1 Analisis sebelum di lapangan

Peneliti melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan. Analisis

dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan

digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Seperti studi litelatur, sumber

bacaan terkait, dan penelitian sebelumnya yang serupa dengan fokus awal yang

bersifat sementara.

1.9.2 Analisis Data di Lapangan

Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsupg 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data yaitu :

a) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
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demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Pada penelitian kali ini reduksi data akan dilakukan dengan cara data- 

data yang telah diperoleh akan dianalisis setiap memperoleh data baru dari 

informan. Data tersebut kemudian dikategorisasikan sehingga diperoleh hasil

yang jelas tentang gaya hidup konsumtif dalam Ikatan Istri Motor Besar

Indonesia di kota Palembang.

b) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan atau kategori dan sejenisnya. 

Mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

teijadi, merencanakan keija selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut.

c) Kesimpulan (Conclusion)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubugan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori.

suatu

Kesimpulan dari data dan temuan yang diperoleh dari informan selama 

penelitian di lapangan dan studi pada bacaan akan dikumpulkan 

peneliti. Dijelaskan dalam paragraf deskripsi

oleh

yang akan berusaha
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menggambarkan secara jelas mengenai kesimpulan ini ditarik berdasarkan 

uraian data-data dari informan penelitian, dalam hal ini adalah perempuan 

IISMBI Palembang yang membentuk gaya hidup konsumtif.

t.10 Teknik Triangulasi Data

Untuk keabsahan data diperlukan suatu teknik pemeriksaan data yang

akurat. Teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu.

Validitas data dalam riset kualitatif digunakan dengan metode triangulasi 

data dapat dibagi dari tiga sisi yaitu :

1) Triangulasi sumber

Cross check data dengan fakta sumber lain, sumber tersebut berupa sumber 

wawancara terhadap informan dan arsip-arsip terkait 

dengan kegiatan perempuan Ikatan Istri Motor Besar Indonesia di Palembang. 

Membandingkan data dan melakukan kontras data dengan memasukkan 

kategori informan yang berbeda, hal ini penting untuk melakukan konfirmasi 

hubungan antar variable.

2) Triangulasi data

informasi melalui

Meminta umpan balik dari informan yaitu perempuan IISMBI di 

Palembang yang berguna bukan saja untuk alasan etika, atau memperbaiki 

hasil tetapi juga memperbaiki kualitas data setelah wawancara dan kesimpulan
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yang ditarik dari fenomena tersebut sesuai dengan perumusan masalah. Dalam 

hal ini umpan balik yaitu melihat sejauh mana respon informan terhadap 

wawancara yang dilakukan sehingga didapatkan data yang akurat dan sesuai

dengan kebutuhan peneliti.

3) Triangulasi metode

Wawancara mendalam (<depth inlerview) dan observasi dengan menelaah

data sekunder. Peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan dan

mengecek balik derajat kepercayaan dan informasi yang diperoleh melalui

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Peneliti menggunakan 

metode snowball dengan demikian peneliti dapat mengetahui history informan 

satu dengan informan lainnya dengan demikian data yang didapat lebih

banyak dan akurat.
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