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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gaya Hidup

1. Pengertian Gaya Hidup

Gaya hidup mempunyai banyak artian dan diartikan sesuai dengan

bidang ilmu pengetahuan masing-masing tokoh yang mengemukakannya.

Menurut seorang ahli psikologi Alfred Adler (1929), gaya hidup adalah

Sekumpulan perilaku yang mempunyai arti bagi individu maupun orang lain

pada suatu saat di suatu tempat, termasuk didalam hubungan sosial, konsumsi

barang, entertainment dan berbusana. Perilaku-perilaku yang nampak di dalam

gaya hidup merupakan campuran dari kebiasaan, cara-cara yang disepakati

bersama dalam melakukan sesuatu, dan perilaku yang berencana.

Gaya hidup berkembang karena ada kebutuhan, tuntutan dan

penguatan, adalah mahzab behavioristik yang menyatakan bahwa suatu

perilaku akan diulangi bila perilaku tersebut membawa kepuasan atau

kenikmatan dan tidak ada hukuman yang menyertainya. Gaya hidup menurut

Kotler (2009) adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam

aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan diri

seseorang” dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Assael (1984),

gaya hidup adalah “A mode of living that is identified by how people spend

their time (activities), what they consider important in their environment

(interest), and what they think of themselvesand the world around them

(opinions)”. Secara umum dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup yang
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dikenali dengan bagaimana orang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa

yang penting orang pertimbangkan pada lingkungan (minat), dan apa yang

orang pikirkan tentang diri sendiri dan dunia di sekitar (opini). Sedangkan

menurut Minor dan Mowen (2000), gaya hidup menunjukkan bagaimana

seseorang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana

mengalokasikan waktu. Gaya hidup mencerminkan keseluruhan pribadi yang

berinteraksi dengan lingkungan. Dari pengertian di atas maka dapat

disimpulkan bahwa gaya hidup merupakan suatu pola hidup seseorang tentang

bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka, apa yang mereka anggap

paling penting bagi diri mereka dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana

pandangan mereka tentang diri mereka ataupun tentang dunia luar sekitar

mereka.

2. Gaya Hidup AIO (Activities, Interest, Opinion)

Psikografik adalah ilmu tentang pengukuran dan pengelompokkan

gaya hidup konsumen (Kotler, 2002:193). Menurut Sumarwan (2003:58),

psikografis adalah suatu instrumen untuk mengukur gaya hidup, yang

memberikan pengukuran kuantitatif dan biasa dipakai untuk menganalisis data

yang sangat besar. Psikografis analisis biasanya dipakai untuk melihat segmen

pasar. Analisis psikografis juga diartikan sebagai suatu riset konsumen yang

menggambarkan segmen konsumen dalam hal kehidupan mereka, pekerjaan

dan aktifitas lainnya. Psikografis berarti menggambarkan (graph) psikologis

konsumen (psyco). Psikografis adalah pengukuran kuantitatif gaya hidup,

kepribadian dan demografik konsumen. Psikografis sering diartikan sebagai
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pengukuran AIO (activity, interest, opinion), yaitu pengukuran kegiatan, minat

dan pendapat konsumen.

Schifmann dan Kanuk (2008) menyatakan psikografis disebut sebagai

analisis gaya hidup atau riset AIO adalah suatu bentuk riset konsumen yang

memberikan profil yang jelas dan praktis mengenai segmen-segmen

konsumen, tentang aspek-aspek kepribadian konsumen yang penting, motif

belinya, minatnya, sikapnya, keyakinannya, dan nilai-nilai yang dianutnya.

Lebih lanjut, Mowen (2002) mendefinisikan psikografis sebagai kajian entang

apa yang membentuk seorang konsumen secara psikologis. Ada dua konsep,

dalam psikografis. Pertama, memberi gambaran mengenai ciri-ciri psikologis

konsumen yang lebih mengarah pada identifikasi kepribadian konsumen (self-

concept). Kedua, memandang psikografis sebagai kajian tentang activities

(kegiatan), interest(minat), dan opinions (pendapat).

3. Komponen AIO

AIO, istilah yang digunakan secara dapat dipertukarkan dengan

psikografis, mengacu pada pengukuran kegiatan, minat, dan opini. Menurut

Engel, dkk, AIO (activities, interest, dan opinion) adalah:

a. Activities (kegiatan) adalah tindakan nyata seperti menonton suatu

medium, berbelanja di toko, atau menceritakan kepada tetangga mengenai

pelayanan yang baru. Walaupun tindakan ini biasanya dapat diamati,

alasan untuk tindakan tersebut jarang dapat diukur secara langsung.

Aktivitas yaitu orang yang mudah atau tidak bergerak dan bereaksi serta

bertingkah laku secara spontan
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b. Interest (minat) akan semacam obyek, peristiwa, atau topik adalah tingkat

kegairahan yang menyertai perhatian khusus maupun terus-menerus

kepadanya. Minat ialah usaha aktif menuju pelaksanaan suatu tujuan.

Tujuan pada umumnya yaitu titik akhir daripada gerakan yang menuju ke

sesuatu arah tetapi tujuan minat adalah melaksanakan suatu tujuan.

c. Opinion (pendapat) adalah “jawaban” lisan atau tertulis yang orang

berikan sebagai respons terhadap situasi stimulus dimana semacam

“pertanyaan” diajukan. Atau dapat diartikan sebagai hasil pekerjaan pikir

dalam meletakkan hubungan antara tanggapan yang satu dengan lainnya,

antara pengertian satu dengan pengertian lainnya dan dinyatakan dalam

satu kalimat. Opini digunakan untuk mendeskripsikan penafsiran, harapan,

dan evaluasi seperti kepercayaan mengenai maksud orang lain, antisipasi

sehubungan dengan peristiwa masa datang, dan penimbangan konsekuensi

yang memberi ganjaran atau menghukum dari jalannya tindakan alternatif.

Sedangkan menurut Prasetijo (2004), mengungkapkan AIO (activities,

interest, dan opinion) adalah:

1) Activities (kegiatan) yaitu apa yang dikerjakan konsumen, produk apa

yang dibeli atau digunakan, kegiatan apa yang mereka lakukan untuk

mengisi waktu luang.

2) Interest (minat) yaitu apa kesukaan, kegemaran dan prioritas dalam hidup

konsumen.

3) Opinion (pendapat) yaitu pandangan dan perasaan konsumen dalam

menanggapi isu-isu global, lokal, moral, ekonomi, dan sosial.
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Schiffman dan Kanuk (2008) mengungkapkan riset AIO mencari

tanggapan konsumen terhadap sejumlah besar  pertanyaan yang mengukur

AIO.

a. Kegiatan yaitu bagaimana konsumen menggunakan waktu

b. Minat yaitu pilihan dan prioritas konsumen

c. Pendapat yaitu bagaimana konsumen memandang berbagai macam

kejadian dan persoalan.

Dalam bentuk yang umum, studi Psikografis AIO menggunakan

serangkaian pernyataan yang dirancang untuk mengenali berbagai aspek yang

relevan mengenai kepribadian, motif membeli, minat, sikap, kepercayaan, dan

nilai-nilai konsumen.

B. Gadget

1. Definisi Gadget

Bagian dari teknologi atau barang dari teknologi adalah gadget.

Menurut Naning (2009:67) “an often small mechanical or electonic device

with a partical use but often thought of as novelty “ yaitu adalah perangkat

mekanis atau elektronik yang kecil dengan menggunakan partikal akan tetapi

sering dianggap sebagai hal yang baru. Sedangkan menurut Kuncoro

(2009:137) Gadget adalah sebuah fitur berteknologi tinggi. Gadget juga

adalah sebuah piranti atau instrument yang memiliki tujuan dan fungsi praktis

spesifik yang berguna dan umumnya di berikan terhadap sesuatu yang baru.

Menurut Wikipedia Gadget “A gadget is a small tool such as a machine that

has a particular function, but is often thought of as a novelty. Gadgets are

invariably, considered to be more unusually or cleverly designed than normal
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tools at the time of their invention. Gadgets are sometimes referred to as

gizmos. Jadi gadget adalah sebuah piranti kecil yang mengggunakan partikal

kecil dan berteknologi tinggi yang biasa disebut sebagai hal yang baru yang

mempunyai fungsi dan tujuan praktis.

Gadget tidak hanya dalam perkembanganya adalah sebuah handphone,

gadget sendiri merupakan sebuah instrument terbaru bisa dalam bentuk, tablet,

dvd, ipad, windows, notebook (perpaduan antara komputer portabel seperti

notebook dan internet), kamera digital, dsb. Sehingga handphone merupakan

salah satu bagian dari gadget.

C. Pengertian Remaja dan Karakteristiknya

Remaja dalam bahasa latin disebut “adolescere” yang artinya tumbuh atau

tumbuh untuk mencapai kematangan (Hurlock, 1980). Menurut Santrock (2003)

masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan desawa yang

mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial. Masa remaja terdiri dari masa

remaja awal (early adolescent)  usia 12-15 tahun, masa remaja pertengahan

(middle adolescent)  usia 15-18 tahun, dan  masa remaja akhir (late adolescent)

usia 18-21 tahun (Monks, et al. 2002).

Dalam penelitian yang akan dilakukan pemilihan usia pada remaja adalah

pada Remaja madya (middle adolescent), pada tahap ini remaja memiliki

karakteriistik yaitu sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak

teman yang mengakuinya. Ada kecenderungan narsistis yaitu mencintai diri

sendiri, dengan menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya, selain itu, ia

berada dalam kondisi kebingungan karenatidak tahu memilih yang mana peka
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atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimistis atau pesimistis, idealis atau

materialis, dan sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari oedipus

complex (perasaan cinta pada ibu sendiri pada masa anak-anak) dengan

mempererat hubungan dengan kawan-kawan.

Menurut Erickson masa remaja adalah masa terjadinya krisis identitas atau

pencarian identitas diri. Yang dimaksud dengan pencarian identitas diri adalah

proses menjadi seorang yang unik dengan peran yang penting dalam hidup

(Erikson dalam Papalia & Olds, 2001). Perkembangan sosial pada masa remaja

lebih melibatkan kelompok teman sebaya dibanding orang tua. Dibanding pada

masa kanak-kanak, remaja lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah seperti

kegiatan sekolah, ekstra kurikuler dan bermain dengan teman (Conger, 1991;

Papalia & Olds, 2001).

Pada diri remaja, pengaruh lingkungan dalam menentukan perilaku diakui

cukup kuat. Walaupun remaja telah mencapai tahap perkembangan kognitif yang

memadai untuk menentukan tindakannya sendiri, namun penentuan diri remaja

dalam berperilaku banyak dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok teman sebaya.

Kelompok teman sebaya diakui dapat mempengaruhi pertimbangan dan keputusan

seorang remaja tentang perilakunya (Beyth-Marom, et al., 1993; Conger, 1991;

Deaux, et al, 1993; Papalia & Olds, 2001). Conger (1991) dan Papalia & Olds

(2001) mengemukakan bahwa kelompok teman sebaya merupakan sumber

referensi utama bagi remaja dalam hal persepsi dan sikap yang berkaitan dengan

gaya hidup. Bagi remaja, teman-teman menjadi sumber informasi misalnya

mengenai bagaimana cara berpakaian yang menarik, musik atau film apa yang

bagus, dan sebagainya.
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D. Kerangka Berpikir

Remaja saat ini sudah bergantung dengan teknologi, Perkembangan

teknologi ini pun tampaknya semakin memudahkan kita dalam berbagai bidang

terlebih dalam bidang telekomunikasi yang sering disebut dengan gadget. Sudah

banyak sekarang kita temukan gadget-gadget yang sangat menarik baik dari,

smartphone, tablet, dan laptop, dengan fasilitas yang tersedia pada gadget mereka,

pengguna gadget dapat menemukan banyak sekali alternatif dan pilihan informasi

yang diperlukannya. Di sisi lain, pengguna gadget pun tak jarang mengakses

berbagai sajian hiburan melalui gadget mereka dengan akses internet, yang terdiri

dari permainan virtual game online, serta wahana hiburan lain berbentuk video,

musik, dan gambar.

Remaja menggunakan gadget dalam berbagai aktivitas salah satunya

media sosial yang menjadi tren dikalangan remaja. Sesuai yang dimuat dalam

Bertuahpos.com penggunaan gadget pada remaja di Pekanbaru sebagian besar

waktunya dipakai untuk mengontrol sosial media. Mungkin hanya untuk sekedar

mengungkapkan status, posting foto, atau chatting bersama teman. Proses

konsumsi dan pemanfaatan teknologi secara terus-menerus, lama-kelamaan akan

membentuk suatu pola tingkah-laku yang menjadi gaya hidup. Dimana gaya hidup

merupakan pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas,

minat, dan opininya.

Aktivitas remaja yang semakin banyak dari waktu ke waktu membuat pola

hidup mereka berubah, dengan adanya gadget aktivitas tersebut lebih mudah

teratasi, gadget secara tidak langsung ikut terlibat dalam perubahan gaya hidup

pada remaja. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Baudrillard, gaya hidup manusia

jaman kini dibentuk oleh pabrik-pabrik imajinasi seperti fashion, komputer, HP,
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dll, dengan demikian peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana remaja dalam

aktifitas, ketertarikan ataupun pendapatnya dalam menggunakan gadget tersebut.

E. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana gambaran gaya hidup remaja pengguna gadget di Pekanbaru ?


