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BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Perilaku Konsumtif

a. Pengertian Perilaku Konsumtif

Perilaku konsumtif adalah serangkaian perilaku konsumen

yang menggunakan seluruh pendapatannya untuk dibelanjakan barang

atau jasa yang akan dikonsumsi secara langsung atau berangsur-angsur

habis.1 Menurut Raymond perilaku konsumtif adalah keinginan

mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan

secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal.2

Perilaku konsumtif merupakan suatu perilaku atau kebiasaan

yang identik menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang-

barang yang kurang bermanfaat. Kebanyakan orang yang memiliki

perilaku konsumtif dikarenakan:

1) Mereka telah terpengaruh penampilan produk atau kemasan produk

juga iklan yang bermunculan di media-media, baik elektronik

maupun cetak.

2) Mereka telah terhegemoni akan hypermarket maupun supermarket

yang ada di lingkungan mereka.

1 Tim Abdi Guru, Op Cit., hal. 220
2Raymond Tambunan, Loc., Cit.
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3) Keinginan mengikuti trend dan mode yang ada di masyarakat,

khususnya di usia mereka tau disebut life style (gaya hidup).

4) Mendapatkan penghargaan sosial terhadap kehormatan mereka.3

Perilaku konsumtif ini terjadi pada remaja, baik remaja putra

maupun remaja putri. Akan tetapi, remaja putri cenderung berperilaku

konsumtif dibandingkan remaja putra. Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Zebua dan Nurdjayadi berdasarkan pendekatan Psikologi

Konsumen, remaja khususnya remaja putri merupakan kelompok

konsumen yang memiliki karakteristik khas seperti mudah tertarik

pada mode, mudah terbujuk iklan dan rayuan penjual, tidak hemat,

kurang realistik, romantis, dan impulsif.4

Kesimpulannya adalah perilaku konsumtif merupakan suatu

perilaku membeli dan menggunakan barang yang tidak didasarkan

pada pertimbangan yang rasional dan memiliki kencenderungan untuk

mengkonsumsi sesuatu tanpa batas dimana individu lebih

mementingkan faktor keinginan dari pada kebutuhan serta ditandai

oleh adanya kehidupan mewah dan berlebihan, pengunaan  segala hal

yang paling mewah yang memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik.

b. Ciri-ciri Perilaku Konsumtif

Menurut Tim Abdi Guru, menusia pada umumnya memiliki

sifat konsumtif dan tidak pernah merasa puas dengan alat pemuas

kebutuhan yang tersedia, meskipun demikian, sifat konsumtif tiap

3SL. Triyaningsih, Loc. Cit.
4Ibid., hal 3
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orang tidak selalu sama. Berikut beberapa sifat atau perilaku

konsumtif:

1) Konsumsi yang bersifat ekonomis

Perilaku konsumsi seseorang yang memiliki sifat hemat

dalam penggunaan alat pemuas kebutuhannya. Konsumen selalu

mempertimbangkan secara rasional dan senantiasa menyadari

bahwa barang dan jasa yang dimanfaatkan terus-menerus

kegunaannya akan habis.

2) Konsumsi yang bersifat pemboros

Perilaku konsumsi seseorang yang memiliki sifat boros

(tidak hemat) dalam penggunaan alat pemuas kebutuhan. Setiap

melakukan tindakan konsumsi, konsumen tidak menyadari secara

rasional bahwa barang dan jasa yang dimanfaatkan terus-menerus

kegunaannya akan habis.5

Menurut Tim Abdi Guru perilaku manusia yang bersifat

konsumtif memiliki beberapa aspek positif, seperti:

1) Menjaga kestabilan ekonomi

2) Membuka lapangan kerja untuk para pedagang barang konsumsi

3) Mendukung berlangsungnya kegiatan produksi

4) Mendukung kegiatan distribusi dan konsumsi

Sedangkan perilaku manusia yang bersifat konsumtif jika

dilihat dari aspek negatifnya antara lain sebagai berikut:

5 Tim Abdi Guru, Op Cit., hal. 219
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1. Mengkondisikan manusia berperilaku boros

2. Menghabiskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui

3. Memiliki sifat ketergantungan yang sulit ditinggalkan

4. Memiliki kecenderungan untuk hidup berfoya-foya yang dapat

menimbulkan kecemburuan social

5. Tidak memiliki keinginan untuk menyisihkan pendapatan untuk

menabung atau investasi.6

Selain itu, ciri perilaku konsumtif adalah sebagai berikut:

1. Mudah tertarik pada mode,

2. Mudah terbujuk iklan,

3. Mudah terbujuk rayuan penjual,

4. Tidak hemat,

5. Kurang realistik dalam berbelanja,

6. Tampil beda,

7. Suka membayangkan hal-hal yang mewah,

8. Suka membeli perhiasan mewah,

9. Menyukai barang-barang mewah,

10. Menyukai barang elektronik yang lagi tren,

11. Suka memakai produk yang berkualitas,

12. Membeli produk dengan harga mahal untuk meningkatkan percaya

diri.7

6 Tim Abdi Guru, Op cit., hal. 219
7Triyaningsih, Loc cit.
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif

Menurut Sukardi, kegiatan konsumsi menyangkut tindakan

manusia baik secara individu maupun kelompok, dalam memakai atau

menghabiskan barang dan jasa yang diproduksi. Kegiatan konsumsi ini

banyak dipengaruhi oleh pendapatan seseorang. Seperti yang dikatakan

hukum Angel, bahwa besar kecilnya konsumsi seseorang itu

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.

Ada juga faktor lain yang mempengaruhi tingkat konsumsi

seseorang yaitu faktor kebiasaan dan budaya.8Ada beberapa faktor

yang mempengaruhi tingkat konsumsif seseorang, yaitu sebagai

berikut:

1) Tingkat pendapatan

Seseorang yang memiliki pekerjaan tetap dengan

pendapatan yang sesuai akan lebih melakukan pola konsumsi tinggi

dan sebaliknya yang terjadi untuk seseorang yang memiliki

pekerjaan tidak menentu. Contoh: pola konsumsi buruh bangunan

terlihat lebih sederhana daripada pola konsumsi seorang manajer

perusahaan.9

Jumlah (besar atau kecilnya) penghasilan seseorang dapat

mempengaruhi pola konsumsinya. Contoh: pola konsumsi petani

lebih sederhana daripada direktur.

8 Sukardi, Op cit., hal. 63
9 Tim Abdi Guru, Op cit., hal 221
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2) Tingkat pendidikan

Semakin tinggi pendidikan dan status sosial seseorang, maka

semakin tinggi pola konsumsi, karena pendapatannya dapat

mendukung kegiatan konsumsi yang tinggi. Contoh: pola konsumsi

seorang tamatan SD lebih sederhana daripada pola konsumsi

seorang sarjana.10

3) Tingkat kebutuhan

Kebiasaan (sikap hidup hemat atau boros) dapat

mencerminkan pola konsumsi seseorang. Contoh: seorang yang

bergaya hidup mewah akan memiliki lebih besar pola konsumsi

daripada orang yang hidup sederhana.

4) Kebiasaan masyarakat

Penduduk yang hidup di tingkat peradaban yang modern atau

maju cenderung memiliki pola konsumsi yang lebih tinggi daripada

penduduk di tingkat peradaban rendah. Contoh: pola konsumsi

manusia purba masih sangat sederhana daripada manusia yang

hidup di abad ke 21.

5) Harga barang

Kemudahan penduduk untuk mendapatkan barang dan jasa

yang banyak terdapat di lingkungannya, mengakibatkan pola

konsumsinya lebih tinggi dan kompleks daripada penduduk yang

ketersediaan barang dan jasanya terbatas. Contoh: pada saat

ketersediaan jumlah bahan bakar minyak terbatas, konsumsi

masyarakat akan bahan bakar minyak terlihat lebih hemat.

10 Tim Abdi Guru, Ibid., hal 221
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6) Mode

Perilaku konsumtif ini terjadi pada remaja, baik remaja putra

maupun remaja putri. Akan tetapi, remaja putri cenderung

berperilaku konsumtif dibandingkan remaja putra. Hasil penelitian

yang dilakukan oleh Zebua dan Nurdjayadi berdasarkan pendekatan

Psikologi Konsumen, remaja khususnya remaja putri merupakan

kelompok konsumen yang memiliki karakteristik khas seperti

mudah tertarik pada mode, mudah terbujuk iklan dan rayuan

penjual, tidak hemat, kurang realistik, romantis, dan impulsif.11

2. Konsep Tentang Pendapatan Orangtua

a. Pengertian Pendapatan Orangtua

Adapun yang disebut dengan orang tua adalah ayah dan ibu

dari suatu keluarga. Dengan kata lain keluarga yang utuh adalah

apabila dalam suatu keluarga terdapat orangtua (ayah dan ibu) serta

anak. Istilah “orang tua” diartikan sebagai ayah dan ibu kandung.12

Orangtua adalah ayah dan ibu seorang anak, baik melalui

hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orangtua memiliki

peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan

ayah dan ibu dapat diberikan untuk laki-laki atau perempuan yang

bukan orangtua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi

peranan ini. Contohnya adalah pada orangtua angkat (karena adopsi)

atau ibu tiri (istri ayahbiologis anak) dan ayah tiri (suami ibu biologis

11Triyaningsih, op cit., hal. 3
12 Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal.

688
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anak). Orangtua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab

dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan

sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Orangtua sendiri merupakan

orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa

perkembangan. Tugas orangtua melengkapi dan mempersiapkan anak

menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan

pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan.

Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan

berbeda pada masing-masing orangtua kerena setiap keluarga memiliki

kondisi-kondisi tertentu yang berbeda corak dan sifatnya antara

keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.13

Menurut Ilham Orangtua merupakan orang yang lebih tua atau

orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian

orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan

Bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan

bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya

dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan

sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya

kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas

tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Maka pengetahuan

yang pertama diterima oleh anak adalah dari orang tuanya. Karena

orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab

13Jurnal Wikipedia. Orangtua. 2012, (http://wikimediafoundation.org/, diakses tanggal 7
Januari 2012), hal. 1
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berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan

pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap

orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu.14

Disimpulkan bahwa orangtua adalah ayah dan ibu dari suatu

keluarga. Yaitu orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga

atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut

sebagai bapak dan ibu, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.

Keluarga inti (ayah, ibu dan anak) terdapat suatu lingkungan

yang biasanya disebut lingkungan sosial. secara sosiologis lingkungan

sosial mencakup lingkup yang sangat luas, oleh karena berintikan pada

interaksi sosial. Soerjono Soekanto mengemukakan penggolongan

lingkungan keluarga yaitu lapisan tinggi, menengah dan bawah.15

Ekonomi orangtua adalah suatu keadaan yang menunjukkan

kemampuan seseorang dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Made Pidarta walaupun tiap keluarga berusaha meningkatkan

perekonomiannya, namun mereka tidak selalu berhasil, sebab

keberhasilan itu ditentukan oleh banyak faktor. Akibatnya masih

banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.16

Pendapatan orangtua menurut Sukardi adalah suatu balas jasa

dari seseorang atas tenaga atau pikiran yang telah disumbangkan,

biasanya berupa upah atau gajji. Makin tinggi pendapatan seseorang

14Muhammad Ilham, Pengertian Arti Dari Makna Orang Tua, 2011. (http:// www.
kompasiana. com/ilham_durtigs, diakses tanggal 7 Januari 2012) , hal. 1

15 Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal. 26
16 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal. 233
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makin tinggi pula daya belinya dan semakin beraneka ragamlah

kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebaliknya makin rendah pendapatan

seseorang, makin rendah daya belinya karena kebutuhan akan barang

dan jasa disesuaikan dengan pendapatan yang rendah itu.17

Sutarno, dkk menjelaskan bahwa setiap keluarga pasti memiliki

penghasilan beberapa pun besarnya. Penghasilan itu diperoleh karena

mereka bekerja. Semua pendapatan yang timbul sebagai akibat

penyerahan penggunaan faktor produksi jika dijumlahkan merupakan

jumlah pendapatan masyarakat total. Jika itu diterapkan pada suatu

Negara maka diperoleh pendapatan nasional. Pendapatan diperoleh

karena penyerahan faktor-faktor produksi. Oleh karena itu, pengertian

yang lebih lengkap dari pendapatan nasional dapat dilihat dari sisi

pendapatan adalah pendapatan total yang diterima sebagai balas jasa

dari faktor produksi yang diikutsertakan dalam proses produksi yang

berlangsung dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun.18

Menurut Kamus pendapatan diartikan sebagai hasil pencarian

atau usaha, bisa juga disebut sebagai perolehan.19 Pendapatan atau

imbalan dari hasil kerja seseorang dalam ilmu ekonomi sering disebut

sebagai upah. Upah atau pendapatan seseorang merupakan sumber

utama penghasilan seseorang. Sebab itu, upah atau pendapatan harus

cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan

wajar.

17 Sukardi, Ekonomi, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2009, hal. 109
18 Sutarno, Ekonomi untuk Kelas X, Solo: Global, 2012, hal.131-132
19 Perwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hal. 264
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Menurut Rivai upah atau pendapatan didefinisikan sebagai

balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-

jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Pendapatan merupakan

imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan

berdasakan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya

pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya

relatif tetap, besarnya pendapatan dapat berubah-ubah. Konsep

pendapatan biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi

tenaga kerja lepas.20

b. Golongan Pendapatan Orangtua

Pendapatan orangtua dapat digolongkan berdasarkan tingkat

penghasilan. Dengan kata lain gaji atau imbalan yang diperoleh oleh

setiap keluarga dapat dijadikan tolok ukur dalam mengelompokkan

keluarga dari aspek pendapatanya.

Istilah Upah Minimum Regional (UMR), yaitu upah minimum

yang ditetapkan oleh suatu daerah tertentu, untuk memberikan upah

kepada seorang pekerja. UMR ini, sering dijadikan tolok ukur untuk

menentukan kriteria orang kaya dan orang miskin (kelompok ekonomi

lemah) atau berada di bawah garis kemiskinan.21

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendapatan orang

tua adalah penghasilan berupa uang yang diterima sebagai balas jasa

20 Rivai, dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2008, hal. 375

21Website Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. http://Balitbang.riau.go.id.
2007
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dari kegiatan baik dari sektor formal dan informal selama satu bulan

dalam satuan rupiah. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh

setiap penduduk akan berbeda antara yang satu dengan yang lain, hal

ini karena dipengaruhi oleh keadaan penduduk sendiri dalam

melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari. Menurut Sumardi

mengemukakan bahwa pendapatan yang diterima oleh penduduk akan

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimilikinya. Dengan

pendidikan yang tinggi mereka akan dapat memperoleh kesempatan

yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik disertai

pendapatan yang lebih besar. Sedangkan bagi penduduk yang

berpendidikan rendah akan mendapat pekerjaan dengan pendapatan

yang kecil.22

Berdasarkan Badan Pusat Satistik Kabupaten Kampar Tahun

2013 pendapatan yang diterima penduduk dapat digolongkan

berdasarkan 4 golongan yaitu:

1) Golongan penduduk berpendapatan rendah, yaitu penduduk yang

berpendapatan Rp.1.775.000 perbulan.

2) Golongan penduduk berpendapat cukup tinggi, yaitu penduduk

yang berpendapatan rata-rata antara Rp. 2.000.000 perbulan.

3) Golongan penduduk berpendapat tinggi, yaitu penduduk yang

berpendapatan rata-rata antara Rp.3.000.000 perbulan.

22 Sumardi. 2007. Kondisi social Ekonomi. Bandung: Pustaka Setia. Hal 35
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4) Golongan penduduk berpendapatan sangat tinggi yaitu penduduk

dengan pendapatan rata-rata >Rp.3.500.000 ke atas perbulan.23

Tabel II.1
PENDAPATAN REGIONAL MASYARAKAT

KAMPAR, 2008-2012

Golongan
Penduduk

Berpendapatan
Rendah

Golongan
Penduduk

Berpendapatan
Cukup Tinggi

Golongan
Penduduk

Berpendapatan
Tinggi

Golongan Penduduk
Berpendapatan
Sangat Tinggi

Rp. 1.775.000 Rp. 2.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 3.500.000 ke
atas.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar Tahun 2013.

Secara umum kondisi pendapatan masyarakat kabupaten

Kampardari jenjang ke jenjang berbeda-beda. Dari data yang ada,

pendapatan penduduk berpendapatan rendah sebesar Rp. 1.775.000

perbulan. Penduduk berpendapatan cukup tinggi Rp 2.000.000

perbulan, golongan penduduk berpendapatan tinggi 3.000.000 perbulan

dan golongan penduduk berpendapatan sangat 3. 500.000 perbulan.

Pendapatan masyarakat kabupaten kampar sebagaimana data di

atas, penghasilan orang tua diukur dari segi materi dapat

mempengaruhi kemampuan orang tua dalam pendidikan anak. Untuk

bisa membantu anak berhasil dalam pendidikannya, orang tua harus

mencermati hal-hal yang mendasar yang dibutuhkan anak sebagai

pondasi keberhasilan pendidikannya. Pondasi keberhasilan bukan

hanya dilihat dari segi nilai, akan tetapi ditunjang juga oleh

kemampuan ekonomi orang tua.

23 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar. 2013. Survei Biaya Hidup Kabupaten. Riau:
BPS.
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3. Hubungan antara Pendapatan Orangtua dengan Perilaku Konsumtif

pada Siswa.

Anak-anak dalam berperilaku konsumsif masih jauh dari tindakan

secara rasional. menurut Zamroni dalam Purwati rasional adalah tindakan

manusia telah direncanakan sebelumnya yang dilakukan secara sadar

melalui melalui pemikiran yang matang.24 dalam konteks tindakan

ekonomi, orang senantiasa mendasari tindakannya untuk mencapai

efektivitas dan efisiensi ekonomi. Tindakan kurang rasional ini biasanya

terjadi pada anak atau siswa, menurut Wahyudi (2013) anak cenderung

mudah terpengaruh dengan lingkungan sekelilingnya karena emosi anak

yang masih tidak stabil dan cenderung sensitif terhadap semua hal yang

berkaitan dengan pribadinya dan permasalahan dirinya sehingga membuat

anak seringkali bertindak kurang rasional dalam berperilaku konsumsif di

tambah lagi ada faktor pendukung yang membuat anak berperilaku

konsumtif yaitu besarnya pendapatan orang tua mereka. Karena besarnya

pendapatan orang tua membuat anaktanpa berpikir untuk membelanjakan

uang saku mereka secara berlebihan. Hal seperti ini menunjukkan bahwa

pendapatan orang tua berpengaruh terhadap perilaku konsumsif anaknya,

bukti empiris yang mengidentifkasikan bahwa semakin tinggi pendapatan

orang tua anak, maka semakin tinggi pula tingkat rasionalitas siswa dalam

berperilaku berkonsumsif.25

24 Purwati. 2011. Berbagai Latar Belakang Keluarga. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 56
25 Wahyudi. 2012. Lingkungan dan Berbagai Latar Belakang Budaya. Jakarta: Rineka

Cipta. Hal 56
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Iqbal juga mengatakan semakin tinggi pendapatan orang tua atau

seseorang membuat perilaku konsumsifnya semakin tinggi juga,

dikarenakan memiliki pendapatan yang lebih tinggi sehingga mampu

membeli apa yang diinginkan. Terkadang orang tua anak berada di tingkat

pendapatan atas dan seringkali memberikan uang saku yang berlebihan

untuk anaknya dengan harapan anak tersebut membelanjakan uang

sakunya untuk membeli kebutuhan sekolah.26 Namun terkadang anak

dengan uang yang berlebih digunakan untuk membeli barang- barang

secara tidak rasional.

Sukardi juga mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi

tingkat konsumsif seseorang, salah satunya adalah tingkat pendapatan.

Orang tua yang memiliki pekerjaan tetap dengan pendapatan yang sesuai

akan lebih membuat anak-anak mereka melakukan pola perilaku

konsumsif tinggi. Dan sebaliknya yang terjadi untuk orang tua yang

memiliki pekerjaan tidak menentu. Contoh: pola perilaku konsumsif anak

buruh bangunan terlihat lebih sederhana daripada pola perilaku konsumsif

seorang anak manajer perusahaan.27

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, tampak bahwa

pendapatan orang tua berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa atau

anak.

26 Iqbal Sakula. Status social Ekonomi Masyarakat. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 78
27 Tim Abdi Guru, Op cit., hal 221
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B. Penelitian yang Relevan

1. SL. Triyaningsih dengan judul: Dampak online marketing melalui

facebook terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Semakin

berkembangnya teknologi masa kini yaitu khususnya teknologi informasi.

Teknologi yang dimaksud adalah teknologi internet, yang salah satu situs

layanannya adalah facebook. Facebook merupakan situs jejaring sosial

yang sekarang banyak digemari oleh masyarakat. Hampir semua remaja

tergabung dalam komunitas jejaring pertemanan yaitu facebook. Facebook

adalah situs jejaring sosial yang mempunyai banyak aplikasi yang dapat

memberikan kemungkinan kepada para penggunanya untuk melakukan

berbagai kegiatan dan interaksi dengan pengguna lainnya. Mulai dari main

game  atau permainan, saling nge-tag atau mengirim foto, mengirim pesan

kepada teman satu komunitasnya,  chatting, membentuk  group  atau

kelompok yang disesuaikan dengan latar belakang atau kesamaan minat.28

2. Yatim Anwar dengan judul: Pengaruh pendapatan orangtua Terhadap

perilaku konsumtif anak di SD 005 Makmur Kecamatan Pangkalan

Kerinci Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil analisis yang telah

dilaksanakan maka dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap hasil

penelitian ini diketahui bahwa pendapatan orangtua Terhadap perilaku

konsumtif anak anak di SD 005Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Pelalawan terjadi ketimpangan dan belum terealisasi sepenuhnya. Masih

banyak yang belum dilaksanakan orang tua berkaitan dengan memberikan

28SL. Triyaningsih, Dampak online marketing melalui facebook terhadap perilaku
konsumtif masyarakat, Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2011
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dorongan (motivasi belajar anak), membimbing belajar anak, memberi

teladan yang baik, komunikasi yang lancar dengan anak, dan memenuhi

kelengkapan belajar anak.29

3. Penelitian tentang kondisi orangtua juga pernah diteliti oleh Sianturi, 2005

dengan judul “hubungan pendapatan orang tua dengan  motivasi belajar

siswa terhadap pembelajaran ekstrakurikuler drum band di SMP 1 Siak

Hulu30. Bahwa sanya berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh nilai

korelasi person 0,981. pengujian menunjukkan nilai t-hitung=26,116 dan t-

tabel (0.05:27;1 sisi) sebesar 2,771 atau nilai thitung lebih besar dari t-

tabel. Kesimpulan statistik : Ho ditolak, yang bearti terdapat hubungan

yang nyata (signifikan) antara variabel pendapatan orang tua dengan

motivasibelajar anak. Hasil analisis tersebut memperlihatkan bahwa

masih ada variabel lain walaupun kecil yang mempunyai hubungan dengan

motivasi belajar anak. Dilihat dari basil tersebut, bahwa motivasi belajar

anak akan tinggi apabila orang tua memperhatikan fasilitas yang

digunakan anak sewaktu belajar serta perhatian orang tua sangat

diperlukan guna lebih memotivasi anak dalam belajar semakin baik

4. Penelitian SL. Triyaningsih, Yatim Anwar dan Sianturi memiliki

kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu pada aspek

perilaku konsumtif. Perbedaannya terletak pada aspek tempat dilaksanakan

penelitian. Kesamaan dengan penelitian.

29Yatim Anwar, Pengaruh pendapatan orangtua Terhadap perilaku konsumtif anak di SD
005 Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru: UIR, 2008

30 Sianturi. Hubungan pendapatan Orang Tua Terhadap Motivasi Siswa Terhadap
Pembelajaran Ekstrakurikulir Drum Band Di SMP 1 Siak Hulu 2005.
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C. Konsep Operasional

1. Perilaku Konsumtif Siswa (Variabel Y)

Adapun indikator-indikator yang meliputi perilaku konsumtif

(variabel Y) adalah:

a. Siswa mudah tertarik pada mode

b. Siswa membeli produk fashion yang lagi tren

c. Siswa lebih suka membeli barang di supermarket

d. Siswa mudah terbujuk iklan

e. Siswa membeli produk karena adanya iklan yang memberitahukan

f. Siswa mudah terbujuk rayuan penjual

g. Siswa suka berburu barang yang dianggapnya bagus

h. Siswa mengetahui produk yang berbeda dari produk temannya dari

informasi penjualnya

i. Siswa tidak hemat

j. Siswa membelanjakan uangnya

k. Siswa kurang realistik dalam berbelanja

l. Siswa merasa kurang percaya diri berbelanja di warung atau toko kecil

m. Siswa suka membandingkan barang miliknya dengan punya temannya

n. Siswa membeli produk dengan harapan berbeda dari punya orang lain

o. Siswa ingin tampil beda

p. Siswa memamerkan barang atau aksesories yang dibelinya

q. Siswa suka membayangkan hal-hal yang mewah



26

r. Siswa memiliki keinginan mengikuti  trend dan mode yang ada di

masyarakat

s. Siswa suka membeli perhiasan mewah

t. Siswa ingin dianggap lebih baik dan terhormat dengan produk yang

dibelinya

u. Siswa menyukai barang-barang mewah

v. Siswa menyukai barang elektronik yang lagi tren

w. Siswa suka memakai produk yang berkualitas

x. Siswa membeli produk dengan harga mahal untuk meningkatkan

percaya diri.

2. Pendapatan Orangtua (Variabel X).

Adapun indikator-indikator yang meliputi pendapatan orangtua

(variabel X) adalah pendapatan orangtua atau upah dari pekerjaan orangtua

yang berada di Kabupaten Kampar. Adapun katgori pendapatan-

pendapatan  dapat dikelompokan sebagai berkut :

No Kategori Nilai ( Rp ) Skor

1 Kurang <Rp.1.300.000 1

2 Rendah Rp.1.300.000-Rp.2.000.000 2

3 Sedang Rp.2.000.100-Rp.3.000.000 3

4 Cukup Rp.3.000.000-Rp.4.000.000 4

5 Tinggi Rp.4.000.100-Rp.5.000.000 5

6 Sangat tinggi >Rp.5.000.000 6

Sumber :BPS Kabupaten Kampar
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D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

Adapun asumsi dasar dalam penelitian ini adalah:

a. Pendapatan orangtua dan perilaku konsumtif siswa di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten

Kamparberbeda-beda dan bervariasi antara sesama siswa.

b. Pendapatan orangtua dan perilaku konsumtif siswa di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampa dapat diidentifikasi dan diukur sesuai dengan indikatornya.

2. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

Ha : Ada hubungan yang signifikan antara pendapatan orangtua

terhadap perilaku konsumtif pada siswa di Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara pendapatan orangtua

terhadap perilaku konsumtif pada siswa di Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.


