
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perilaku Konsumtif

1. Pengertian Konsumsi

Konsumsi menurut Don Slater, 1997 (dalam Damsar, 2011:113) adalah

bagaimana manusia dan aktor sosial dengan kebutuhan yang dimilikinya

berhubungan dengan sesuatu (dalam hal ini material, barang simbolik, jasa

atau pengalaman) yang dapat memuaskan mereka. Berhubungan dengan

sesuatu yang dapat memuaskan mereka dapat dilakukan dengan berbagai

caraseperti, menikmati, menonton, melihat, menghabiskan, mendengar,

memperhatikan, dan lainnya.

Raymond Williams, 1976 (dalam Featherstone, 2005;48), menyatakan bahwa

salah satu pemakaian terbaru dari istilah mengonsumsi adalah merusak (to

destroy), memakai (to up use), membuang-buang (to waste), dan

menghabiskan (to exhaust). Dalam pengertian ini, konsumsi sebagai

pembuang-buangan, perbuatan yang berlebih-lebihan dan pengeluaran

menunjukkan suatu kondisi paradoksional dalam penekanan produksionis

dari masyarakat kapitalis dan sosialis negara yang harus dikontrol dan

disalurkan.
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Konsumsi di dalam The Concise Oxsford Dictionary berarti pemanfaatan dan

penggunaan barang-barang (purchase and use goods). Ada juga yang

berpendapat bahwa konsumsi sebagai pemilihan, penggunaan, pemeliharaan,

perbaikan dan pembagian produksi atau jasa. Dalam arti yang lebih jauh,

konsumsi adalah sekumpulan tindakan sosial, budaya, dan ekonomi

bersamaan dengan ideologi konsumerisme yang digunakan untuk

melegitimasi kapitalisme di mata banyak orang (Sedjatmiko, 2008:28).

2. Teori-Teori Konsumsi

a. Teori konsumsi klasik

1) Karl Marx

Kontribusi Marx (dalam Sedjatmiko, 2008:20) di dalam teori konsumsi

adalah melalui analisis mengenai apa yang membentuk dan menyusun

kebutuhan–kebutuhan manusia, dan bagaimanakah kebutuhan-kebutuhan itu

dapat bertemu di dalam aplikasi proses produksi. Objek kerja (produk)

berperan krusial dalam mengontruksi keadaan hidup manusia secara personal.

Melalui konteks pemahaman ini, komoditas dipahami Marx sebagai proses

produksi.

Marx (dalam Damsar, 2011:114) mendefinisikan alat-alat produksi (means of

production) sebagai komoditas yang memiliki suatu bentuk dimana

komoditas memasuki konsumsi produktif. Sedangkan alat-alat konsumsi

(means of consumtion) didefinisikan sebagai komoditas yang memiliki suatu

bentuk dimana konsumsi itu memasuki konsumsi individual dari kelas

kapitalis dan pekerja.
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Konsekuensi dari pembagian tersebut adalah penglasifikasian jenis konsumsi,

yaitu konsumsi subsistensi dan konsumsi mewah. Konsumsi subsistensi

adalah alat-alat konsumsi yang diperlukan (necessary means of consumption)

atau yang memasuki kelas pekerja. Bahan kebutuhan pokok (sandang,

pangan, dan papan) dipandang sebagai konsumsi subsistensi. Sedangkan

konsumsi mewah adalah alat-alat konsumsi mewah (luxury means of

consumption), yang hanya memasuki konsumsi kelas kapitalis, yang dapat

dipertukarkan hanya untuk pengeluaran dari nilai surplus yang tidak

diberikan kepada pekerja (Damsar, 2011:115).

2) Max Weber

Teori Weber (dalam Sedjatmiko, 2008:21-22) amat di pengaruhi oleh

semangat kalvinisme yang membangkitkan etos kerja dan sikap saleh

terhadap karya. Hal ini kemudian mendorong pekerja untuk tidak

mengonsumsi kelebihan yang dimiliki, melainkan menginvestasikannya. Dari

sudut pandang ini, kapitalisme tampak jelas oleh karena adanya etos kerja

yang mengutamakan penanaman modal kembali daripada mengonsumsi.

Weber melihat bahwa kapitalisme dicirikan dengan pengejaran keuntungan

melalui cara pengembangan kapital secara rasional dan berkelanjutan, yaitu

pembaharuan keuntungan secara konstan.

Pandangan Weber difokuskan pada argumen bahwa revolusi industri telah

menyebabkan pergolakan dunia besar-besaran dengan produk pabrik yang

dihasilkan. Diskusi mengenai hakikat “semangat kapitalisme” yang pada



12

dasarnya irasional dan semakin bertambahnya kehausan akan uang, yang

diikuti penolakan aktual pada kenikmatan hidup spontan, menghasilkan

generasi yang mengalami konsumsi sebagai hal yang dapat dinikmati dan

menyenangkan di masa sekarang (Sedjatmiko, 2008:21-22).

3) George Simmel

Simmel (dalam Sedjatmiko, 2008:23). melihat uang, dan secara khusus

pertukaran sebagai pusat pengalaman modernitas. Hal ini menarik, dalam arti

membangkitkan kemungkinan bahwa konsumsi lebih daripada sekedar minat

insidental, dan secara aktual memiliki beberapa peran dalam menstrukturisasi

pengalaman modernitas seseorang.

Munculnya kota memiliki implikasi signifikan di dalam pembentukan hidup

sosial, dan selanjutnya berimplikasi juga pada meningkatnya konsumsi.

Pembangunan kota dinilai mampu memenuhi, memuaskan kebutuhan-

kebutuhan sosial, dan psikologis penduduknya. Disinilah peran konsumsi.

Sampai disni, Simmel ternyata mengetahui peran formatif bahwa

konsumerisme mengkontruksi hidup sehari-hari pada akhir abad dua puluh ini

(Sedjatmiko, 2008:23-24).

b. Era kebangkitan sosiologi konsumsi

Menurut Pieree Bourdieu (dalam Sedjatmiko, 2008:25), manusia termotivasi

oleh kebutuhan memproduksi sebuah acuan kolektif yang didasarkan pada

demarkasi kelas. Disini apa yang dimaksud modal budaya menjadi krusial,

dalam arti bahwa perbedaan kelas-kelas terkualifikasi secara edukatif untuk
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memperoleh keuntungan dari aspek-aspek yang berbeda dengan model

simbolik. Maka, kelas yang dominan akan menunjukkan superioritas melalui

akses kepada budaya dan konsumsi yang tinggi. Dari sini implikasi yang

dapat muncul adalah bahwa konsumsi menyediakan sejumlah sumber-sumber

daya yang menopang kehidupan sehari-hari konsumen.

Tentu saja akses kepada sumber daya alam ini bergantung pada akses

terhadap sumber-sumber ekonomi. Dalam hal ini konsumsi tidak dianalisis

sebagai bentuk pemusaan kebutuhan-kebutuhan yang berakar secara biologis.

Lebih jauh, konsumsi sebagaimana ditekankan Bourdieu, yang meliputi

tanda, simbol, ide,dan nilai digunakan sebagai cara memisahkan satu

kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Dengan demikian,

Bourdieu tidak melihat kebiasaan-kebiasaan konsumsi sebagai suatu produk

dari struktur sosial, namun terlebih sebagai interaksi antar individu dengan

masyarakat (Sedjatmiko, 2008:25).

Pandangan Bourdieu telah membangun sebuah konsep “habitus” , yakni

modal pengetahuan atau budaya sehari-hari yang merefleksikan pengalaman

rutin dengan tingkah laku yang sesuai dengan budaya-budaya partikular.

Habitus juga berperan penting dalam mengkontruksi gaya hidup, dimana

produk sistematisnya menjadi sistem-sistem penanda kualifikasi sosial

(Sedjatmiko, 2008:25).

c. Konsumsi dan postmodernisme

1) Mike Featherstone
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Menurut Featherstone, konsumsi secara alami telah memberikan identitas

yang tidak selalu terbatas bagi kaum muda dan kaum kaya, melainkan secara

potensial berdampak pada kehidupan setiap orang. Di dalam dunia

postmodern, segala sesuatu adalah mungkin. Maksudnya, seseorang dapat

menjadi siapapun yang mereka inginkan sejauh mereka telah siap untuk

mengkonsumsi.

Pada relasi antara konsumsi dan postmodernisme, Featherstone juga melihat

adanya transformasi realitas terkait dengan imaji dan fragmentasi waktu,

namun secara lebih partikular, dimana pengalaman seni dan estetika menjadi

paradigma utama bagi pengetahuan, pengalaman, dan pemaknaan hidup

(Sedjatmiko, 2008:26).

2) Jean Baudrillard

Masyarakat konsumsi adalah konsep kunci dalam pemikiran Baudrillard

untuk menunjukkan gejala konsumerisme yang sangat luar biasa dan telah

menjadi bagian dari gaya hidup manusia modern. Objek konsumsi tidak

hanya berupa barang, namun lebih dari itu (Martono, 2012:130).

Baudrillard, 1998 (dalam Martono, 2012:130) mengawali diskusi tentang

masyarakat konsumsi dengan melihat gejala globalisasi yang tengah marak di

seluruh dunia. Perkembangan globalisasi diawali oleh paham kapitalisme

yang memanfaatkan momen globalisasi untuk memperluas pangsa pasar

mereka.
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3. Pengertian Perilaku Konsumtif

Perilaku konsumtif menurut Solomon, 2007 (dalam Ningrum, 2011: 3)

merupakan perilaku berkonsumsi secara berlebihan tanpa didasari pada

kebutuhan, lebih mengedepankan pada orientasi keinginan dan hasrat sesaat.

Perilaku konsumtif menurut Ancok, 2004 (dalam Ningrum, 2011:3) adalah

kecenderungan masyarakat untuk melakukan konsumsi tanpa batas. Manusia

lebih mementingkan faktor emosinya daripada tindakan rasionalnya atau

lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Manusia tidak hanya

membeli barang-barang yang dibutuhkan, tetapi membeli barang semata-mata

untuk mencoba produk, walaupun sebenarnya tidak terlalu membutuhkan

produk tersebut. Pertanyaan pertama yang hendak diajukan seseorang ketika

membeli suatu barang adalah apakah ia membeli suatu barang karena

kebutuhan atau karena keinginan. Ketika seseorang membeli barang bukan

atas dasar kebutuhan melainkan karena keinginan,  maka dapat dikatakan

sebagai kecenderungan perilaku konsumtif.

Lubis (dalam Sumartono, 2002:117) mengatakan perilaku konsumtif adalah

perilaku yang tidak lagi berdasarkan pada pertimbangan yang rasional,

melainkan karena adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah

tidak rasional lagi. Sedangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

(dalam Sumartono, 2002) mengatakan perilaku konsumtif adalah

kencenderungan manusia untuk menggunakan konsumsi tanpa batas dan

manusia lebih mementingkan faktor keinginan dari pada kebutuhan.
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Anggasari (dalam Sumartono, 2002) mengatakan perilaku konsumtif adalah

tindakan membeli barang-barang yang kurang atau tidak diperhitungkan

sehingga sifatnya menjadi berlebihan. Lebih lanjut Dahlan (dalam

Sumartono, 2002) mengatakan perilaku konsumtif yang ditandai oleh adanya

kehidupan mewah dan berlebihan, penggunaan segala hal yang dianggap

paling mahal yang memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik sebesar-

besarnya serta adanya pola hidup manusia yang dikendalikan dan didorong

oleh semua keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan semata-mata.

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.

4. Indikator Perilaku Konsumtif

Menurut Sumartono, 2002 (dalam Ramadhan, 2012: 16-18), definisi konsep

perilaku konsumtif amatlah variatif, tetapi pada intinya muara dari pengertian

perilaku konsumtif adalah membeli barang tanpa pertimbangan rasional atau

bukan atas dasar kebutuhan pokok. Dan secara operasional, indikator perilaku

konsumtif yaitu :

a. Membeli produk karena iming-iming hadiah. Individu membeli suatu

barang karena adanya hadiah yang ditawarkan jika membeli barang

tersebut.
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b. Membeli produk karena kemasannya menarik. Konsumen sangat mudah

terbujuk untuk membeli produk yang dibungkus dengan rapi dan dihias

dengan warna-warna yang menarik. Artinya, motivasi untuk membeli

produk tersebut hanya karena produk tersebut dibungkus dengan rapi dan

menarik.

c. Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi. Konsumen

mempunyai keinginan membeli yang tinggi, karena pada umumnya

mereka mempunyai ciri khas dalam berpakaian, berdandan, gaya rambut,

dan sebagainya dengan tujuan agar dapat menarik perhatian orang lain.

d. Membeli produk atas pertimbangan harga (bukan atas dasar manfaat atau

kegunaannya). Konsumen cenderung berperilaku yang ditandakan oleh

adanya kehidupan mewah sehingga cenderung menggunakan segala hal

yang dianggap paling mewah.

e. Membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status. Dengan membeli

suatu produk dapat memberikan symbol status agar kelihatan lebih keren

dimata orang lain.

f. Memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang

mengiklankan.

g. Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal akan

menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi.

h. Mencoba lebih dari dua produk sejenis dengan merek berbeda.
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B. Tinjauan tentang gaya hidup

1. Pengertian Gaya hidup

Istilah gaya hidup (lifestyle) sekarang ini kabur. Sementara istilah ini

memiliki arti sosiologis yang lebih terbatas dengan merujuk pada gaya hidup

khas dari berbagai kelompok status tertentu, dalam budaya konsumen

kontemporer istilah ini mengonotasikan individualitas, ekspresi siri, serta

kesadaran diri yang stilistik. Tubuh, busana, bicara, hiburan, saat waktu

luang, pilihan makanan dan minuman, rumah kendaraan, pilihan hiburan dan

seterusnya dipandang sebagia indikator dari individualitas selera serta rasa

gaya dari pemilik. (Featherstone, 2005:197)

Gaya hidup yang ditampilkan antara kelas sosial satu dengan kelas sosial

lainnya dalam banyak hal tidak sama, bahkan ada kecenderungan masing-

masing kelas mencoba mengembangkan gaya hidup yang eksklusif untuk

membedakan dirinya dengan kelas yang lain.  Berbeda dengan kelas sosial

bawah yang umumnya bersikap konservatif dibidang agama, moralitas, selera

pakaian, selera makanan, cara baru perawatan kesehatan, cara mendidik anak

dan hal-hal lainnya, gaya hidup dan penampilan kelas sosial menengah dan

atas umumnya lebih atraktif dan eksklusif. Mulai dari tutur kata, pilihan

liburan, pemanfaatan waktu luang, dan sebagainya antara kelas sosial satu

dengan yang lain umumnya tidak sama. (Narwoko, 2004:163)

Hebdige, 1988 (dalam Lury, 1998: 112) mengidentidikasi bahwa gaya hidup

(lifestyle) merujuk pada kepekaan konsumen baru sebagai karakter konsumsi
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modern. Melalui gaya hidup para konsumen dianggap membawa kesadaran

atau kepekaan yang lebih tinggi terhadap proses konsumsi. Sebagai sebuah

mode konsumsi atau sikap konsumsi hal itu menunjuk pada cara orang-orang

berusaha menampilkan insividualitas mereka dan cita rasa mereka melalui

pemilihan barang-barang tertentu dan disusul dengan pembiasaan atau

personalisasi barang-barang tertentu.

Menurut David Chaney gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang

membedakan satu orang dengan orang yang lain. Gaya hidup tergantung pada

kultural yang masing-masing gaya, tatakrama, cara menggunakan barang dan

waktu tertentu yang merupakan karakteristik suatu individu dan kelompok,

namun bukanlah suatu pengalaman sosial, akan tetapi lebih cenderung kepada

seperangkat praktik dan sikap-sikap yang masuk akal dalam konteks tertentu

(Chaney, 1996:13-14).

Gaya hidup merupakan cara terpola dalam menginfestasikan aspek-aspek

tertentu kehidupan sehari-hari dengan nilai sosial atau simbolik, tetapi ini

juga bahwa gaya hidup merupakan cara bermain dengan identitas. Dengan

cara tersebut, gaya hidup berkaitan dengan kompetisi simbolik, Chaney

mengemukakan gaya hidup sebagai pola-pola tindakan yang membedakan

antara satu orang dangan orang yang lain. Gaya hidup membantu memahami

apa yang orang lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan apakah yang

mereka lakukan bermakna bagi dirinya maupun orang lain. Gaya hidup

merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dunia modern.
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Dengan pola pikir yang berbeda-beda akan meluas ke pola-pola kelembagaan

dan organisasi sosial masyarakat. Jadi watak struktur masyarakat bergantung

pada gaya epsitemologinya atau pandangan dunia, atau cara mengenal dan

menjelaskan gejala yang dominan. Karena Comte memusatkan perhatiannya

pada faktor intelektual sehingga ia mengatakan bahwa kekacauan intelektual

dapat menyebabkan kekacauan sosial. Kekacauan sosial tersebut  berasal dari

sistem gagasan terdahulu (teologis dan metafisik) yang terus ada dalam era

positif (ilmiah). Pergolakan sosial baru akan berakhir bila kehidupan

masyarakat sepenuhnya dikendalikan oleh positivisme (Ritzer, 2004:18)

2. Bentuk-Bentuk Gaya Hidup

Menurut Subandy, 1997 (dalam Ramadhan, 2012:15) ada beberapa bentuk

gaya hidup, yaitu gaya hidup mandiri, hedonis, dan gaya hidup konsumtif.

Gaya hidup mandiri adalah suatu pola hidup dimana individu bebas

menentukan pilihan di dalam hidupnya secara bertanggung jawab.

Gaya hidup hedonis adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya lebih

menekankan dalam mencari kesenangan hidup, seperti lebih banyak

menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang dengan

keramaian kota, senang membeli barang mahal yang disukainya, serta selalu

ingin menjadi pusat perhatian.

Gaya hidup konsumtif sebuah pola hidup untuk mengkonsumsi barang-

barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai

kepuasan yang maksimal. Menurut Sumartono, 2002 (dalam Ramadhan,
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2012: 16) gaya hidup konsumtif merupakan suatu tindakan menggunakan

suatu produk secara tidak tuntas.

Pola hidup dapat digolongkan dalam dua hal, yaitu:

a. Gaya Hidup Sederhana

Menurut Parsono, 2001:23, pola hidup sederhana yaitu pola hidup yang

tidak boros, tidak berfoya-foya dan tidak bergaya hidup mewah. Manusia

menyadari bahwa dalam hidupnya menginginkan hidup yang sejahtera

lahir dan batin. Hidup hemat merupakan suatu cara mendistribusikan

pendapatan konsumen secara terencana dan terarah. Dalam menggunakan

penghasilannya harus menggunakan berbagai pertimabangan, antara lain:

1) Menyesuaikan kebutuhan dengan penghasilan

2) Mengurutkan kebutuhan menurut tingkat intensitas kepentingan

3) Memperhatikan antara kualitas barang yang dibeli dengan harga

4) Tidak memaksakan diri membeli barang di luar kemampuan

5) Tidak boros dalam menggunakan uang

b. Gaya hidup mewah

Menurut Lubis (1987:12), pola hidup konsumtif adalah suatu perilaku

yang membeli tidak lagi didasarkan pada perimbangan rasional

melainkan karena adanya kemajuan yang sudah mencapai taraf yang

tidak rasional.
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C. Tinjauan Tentang Santri

1. Pengertian Santri

Sebutan santri biasanya selalu berhubungan dengan kiai. Artinya, bila ada

santri tentu ada kiai yang mengajar mereka. Interaksi antar kiai dan santri

biasanya melahirkan institusi pesantren. Dalam tradisi pesantren dapat

ditemukan dua macam status santri, yaitu:

a) Santri mukim adalah murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan

karena itu memiliki probabilitas yang tinggi untuk menetap di dalam

kompleks pesantren. Biasanya santri mukim inilah yang akan tinggal di

pesantren dalam waktu yang lama. Dengan begitu mereka memiliki

kesempatan untuk menjadi pembina bagi santri-santri baru yang datang

belakangan. Mereka membina adik-adiknya di asrama dan bahkan dalam

beberapa hal mereka juga memikul tanggung jawab mengajar santri-santri

muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah.

b) Santri kalong adalah santri yang berasal dari sekeliling pesantren. Rumah

mereka tidak jauh dari pesantren. Dengan begitu, mobilitas mereka ke

pesantren tidak ada hambatan sehingga mereka tetap tinggal di rumah

sendiri. (Damopolii,2011:73)

Penelitian Dhofier (dalam Damopolii,2011:74) mengungkapkan setidaknya

ada tiga alasan seorang santri pergi dan menetap di pesantren. Pertama, ingin

mempelajari kitab-kitab lain yang membahas Islam secara lebih mendalam di

bawah bimbingan kiai yang memimpin pesantren tersebut. Kedua, ingin

memperoleh pengalaman dari kehidupan pesantren, baik dalam bidang
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pengajaran, keorganisasian,  maupun hubungan dengan pesantren-pesantren

yang terkenal. Ketiga, ingin memusatkan studinya di pesantren tanpa

disibukkan dengan kewajiban sehari-hari di rumah. Di samping itu, dengan

tinggal di sebuah pesantren yang letaknya jauh dari rumah, menyebabkan ia

tidak mudah pulang pergi meskipun kadang-kadang menginginkannya.

D. Tinjauan Tentang Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pebdidikan Islam paling awal di Indonesia.

Jenis lembaga ini dapat dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Di Sumatera

Barat lembaga pendidikan ini disebut ‘surau’, sementara di aceh disebut

‘dayah’ atau ‘meunasah’. Sebutan pesantren atau pondok pesantren mulanya

hanya berlaku di Jawa, meskipun sekarang ini sudah menjadi nomenklatur

paling umum. Lembaga pendidikan keislaman tradisional pesantren juga

ditemukan di wilayah Asia Tenggara lainnya, seperti di Thailand dan

Malaysia (Subhan, 2012:75)

Secara umum, pesantren diartikan sebagai tempat tinggal para santri. Istilah

lain yang selalu disebut berpasangan dengan pesantren adalah pondok.

Dengan begitu istilah “pondok pesantren” menjadi sangat populer di

masyarakat. Secara terminologis, pesantren didefinisikan sebagai lembaga

pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami,

menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya
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moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Damopolii,2011:56-

58).

Asal usul pesantren dikaitkan dengan tradisi Indonesia pra-Islam Mandala,

tempat pertapaan sekaligus pembelajaran bagi para calaon pendeta.

Pandanagn lain, mengaitkan asal-usul pesantren dengan desa Perdikan dan

ajaran tentang wakaf. Desa Perdikan merupakan desa yang mendapat

perlakuan khusus dari raja. Kiranya, pertemuan budaya antara tradisi

mandala, desa perdika, ajaran wakaf, ajaran Islam tentang talab al-‘ilm dan

tradisi pembelajaran Islam yang sudah berlangsung sejak awal perkembangan

Islam, merupakan faktor yang mendorong proses pelembagaan

(institusionalized) pesantren (Subhan, 2012:79).

Pesantren diperkirakan mengalami pertumbuhan pesat sebagai lembaga

pendidikan Islam dalam abad ke-19. Perkiraan ini didukung dua informasi

berikut. Pertama, inspeksi pendidikan untuk pribumi oleh Belanda pada 1873

menyebutkan jumlah pesantren yang cukup besar, yaitu berkisar pada angka

20.000 sampai 25.000 dengan jumlah santri sekitar 300.000 orang. Kedua,

catatan perjalanan Snouck Hurgronje pada abadke-19 di berbagai wilayah

Indonesia. Catatan tersebut mengkonfirmasi adanya sejumlah pesantren yang

tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Snouck Hurgronje antara lain

mengunjungi Garut di Jawa Barat dan mencatat Pesantren Caringin (Haji

Muhammad Rafi’i), Pesantren Sugaregang (Kyai Andragi), dan Pesantren

Kiara Koneng (Haji Muallim). Daerah lain di Jawa Barat adalah Cianjur,

Bandung, Bogor, Cirebon dan beberapa daerah lain. Catatan perjalanan ini
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juga merekam pesantren di berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa

Timur. Snouck Hurgronje menemukan kenyataan bahwa sebagian pimpinan

pesantren pernah menuntut ilmu di Mekkah (Subhan, 2012:80).

Elemen-elemen sebuah pesantren, antara lain pondok, masjid, pengajaran

kitab-kitab klasik, santri dan kyai.  Zamakhsari dhofier, 1982 (dalam Subhan,

2012:82)  menyebutkan bahwa kyai adalah elemen terpenting. Kyai bukan

hanya pendiri pesantren, tetapi juga perumus materi-materi pembelajaran di

dalamnya. Keahlian kyai dalam keilmuan Islam tertentu, seperti hadis, bahasa

Arab, dan tafsir, tidak jarang menjadi ciri khas sebuah pesantren. Lebih dari

itu otoritas kyai tidak hanya dirasakan di dalam pesantren, tetapi juga di luar

pesantren. Kyai tidak hanya pemimpin pesantren, tetapi juga guru dalam

ilmu-ilmu keislaman dan tidak jarang juga merupakan guru dan pemimpin

tarekat.

Melihat peranan kyai dalam pesantren, jelas bahwa peantren merupakan

lembaga pendidikan yang berbasis kepada budaya pedesaan. Budaya

pedesaan ini yang memberikan beberapa ciri unik hubungan kiai dan santri.

Kiai masih dipandang sebagai pemimpin karismatik, hubungan guru murid

didasarkan kepada ketundukan dan ketaatan, dan kiai senantiasa ditempatkan

sebagai referensi tunggal dalam melihat dan memecahkan masalah. Dilihat

secara geografis, kebanyakan pesantren Indonesia memang berlokasi di

pedesaan, meskipun beberapa pesantren akhir-akhir ini telah muncul

diperkotaan, ciri-ciri tersebut masih bertahan (Subhan, 2012:84).
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Banyak lembaga pendidikan yang mengklaim sebagai pesantren, padahal

disana hanya ada kiai, santri, dan pengajian kitab-kitab klasik yang lebih

dikenal dengan kitab kuning. Dalam kaitan ini, identifiksai pesantren yang

dilakukan oleh Kafrawi, dikutip oleh Tafsir dari Endang Soetari,

menyebutkan empat pola pesantren yang lazim ditemukan saat ini, yaitu:

a. Pesantren Pola I adalah pesantren  yang memiliki unit kegiatan dan

elemen berupa masjid dan rumah kiai. Pesantren ini masih sederhana,

kiai menggunakan masjid dan rumahnya untuk tempat mengaji, biasanya

santri datang dari daerah sekitarnya, namun pengajian telah

terselenggarakan secara kontinyu dan sistematik.

b. Pesantren pola II sama dengan pola I ditambah dengan adanya pondokan

bagi santri.

c. Pesantren pola III sama dengan pola II tapi ditambah madrasah. Jadi,

pesantren pola III ini telah ada pengajian sistem klasikal.

d. Pesantren pola IV adalah pesantren pola III ditambah adanya

keterampilan seperti peternakan, kerajinan, koperasi, sawah, ladang, dan

lain-lain. (Damopolii,2011:61-62).

Menurut Dhofier (dalam Damopolii,2011:62) harus ada sekurang-kurangnya

lima elemen untuk dapat disebut pesantren, yaitu: pondok, masjid, pengajian

kitab-kitab Islam klasik, santri dan kiai. Dhofier juga melakukan klasifikasi

pesantren dengan menggunakan jumlah santri dan pengaruh pesantren

sebagai indikatornya. Jika sebuah pesantren hanya memiliki kurang dari 1000

santri dan pengaruhnya hanya pada tingkat kabupaten, maka pesantren seperti

ini digolongkan sebagai pesantren kecil. Akan tetapi, jika pesantren memiliki
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santri antara 1000 sampai 2000 dan pengaruhnya pada beberapa kabupaten,

digolongkannya sebagai pesantren menengah.adapun pesantren yang

memiliki santri di atas 2000 dan pengaruhnya meliputi beberapa kabupaten

dan provinsi, maka pesantren tersebut digolongkan sebagai pesantren besar

(Damopolii,2011:61-63).

Jika Dhofier menawarkan lima elemen yang harus ada dalam sebuah

pesantren, maka Abd. Rahman Shaleh (dalam Damopolii,2011:64) hanya

menyebut empat ciri saja, yaitu ada kiai yang mengajar dan mendidik, ada

santri yang belajar kepada kiai, ada masjid, dan ada pondok atau asrama

tempat para santri bertempat tinggal.

Mastuhu (dalam Damopolii,2011:64-65) secara lebih abstrak dan rinci

mengemukakan unsur-unsur pesantren ke dalam tiga  hal, yaitu:

1) Pelaku: kiai, ustad, santri dan pengurus.

2) Sarana perangkat keras: masjid, rumah kiai, rumah ustad, pondok,

gedung untuk keperluan-keperluan seperti perpustakaan, aula, kantor

pesantren, kantpr organisasi santri, keamanan, koperasi, perbengkelan,

jahit-menjahit, dan keterampilan-keterampilan lainnya.

3) Sarana pernagkat lunak: tujuan, kurikulum, sumber belajar, yaitu kitab,

buku-buku dan sumber belajar lainnya, cara belajar-mengajar, dan

evalusai belajar-mengajar.

Pesantren sangat menekankan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman daripada

ilmu-ilmu lainnya. Dhofier (dalam Subhan, 2012:84) menulis bahwa

pendidikan pesantren bertujuan meninggikan moral, melatih, dan
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mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual,dan kemanusiaan,

mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, dan

menyiapkan para murid untuk hidup sederhana dan bersih hati. Secara lebih

luas, pesantren memiliki peranan sebagai tempat reproduksi ulama, tempat

penyebaran dan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman, dan penjaga serta

pemeliharan tradisi islam. Pimpinan pesantren pada awal abad ke-20 pada

umumnya dalah para alumni pesantren.

Pesantren tidak mengenal sistem kelas. Tingkatan seorang santri diukur dari

jenis kitab yang dipelajari dan bidang-bidang keilmuan yang di kaji. Biasanya

kitab-kitab tasafuf menjadi tolak ukur senioritas santri. Mahmud Yunus

(dalam Subhan, 2012:84) memerinci tingkatan pesantren pada zaman

Kerajaan Mataram masa Sultan Agung ke dalam empat kelompok besar.

Pertama, pengajian ditingkat desa yang hanya mengajarkan baca tulis huruf

Arab, dab beberapa bagian Al-Qur’an (Juz amma). Kedua, pesantren dasar

yang mengajarkan kitab-kitab elementer. Ketiga, pesantren menengah

mengajarkan kajian-kajian yang lebih luas. Keempat, dan pesantren takhassus

yang menawarkan kajian tingkat tinggi.

Secara tradisional dikenal dua metode pembelajaran di pesantren. Pertama,

santri belajar bersama-sama dengan kiai dalam sebuah pengajian kitab.

Dalam metode yang kemudian disebud bandongan atau sering kali disebut

weton, sekelompok santri mendengarkan kiai membaca, menerjemahkan,

menerangkan, dan mengulas kitab berbahasa Arab. Dalam metode ini santri

tidak dituntut untuk memahami atau menguasai penjelasan kiai. Kedua,
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sistem tutorial yang disebut dengan sorogan. Dalam metode ini seorang santri

akan membaca kitab tertentu dihadapan kiai (Subhan, 2012:86-87)

Merode pembelajaran lain yang sangat penting dalam konteks sitem

pembelajaran tradisional Islam adalah hafalan. Di lingkungan pesantren

menghafal merupakan metode pembelajaran paling penting. Santri tidak

hanya dituntut menghafal sebagian ayat-ayat Al-Qur’an, tapi juga menghafal

teks-teks dalam kitab-kitab klasik.

Seiring perkembangan zaman, pesantren mengalami banyak perubahan.

Sebagian besar pesantren masih mempertahankan cirinya sebagai lembaga

tafaqquh fi al-din sebagai identitas. Beberapa pesantren masih

menyelenggarakan pengajian kitab dengan pendekatan bandongan, sorogan,

musyawarah dan hafalan. Sebagian yang lain menambahkan elemen-elemen

sistem pendidikan modern. Di samping itu, juga muncul model-model lain

pesantren yang tidak dikemukakan presedennya di masa lalu (Subhan,

2012:118).

Kategori Pesantren Salafiyah dan Pesantren Khalaf dapat diterapkan untuk

melihat pesantren pada periode ini. Sebelum perjumpaan budaya (cultural

encounter) dengan sistem pendidikan modern, semua pesantren adalah

pesantren salafiyah. Modernisasi pendidikan Islam telah melahirkan sebuah

model baru pesantren yang disebut dengan pesantren khalaf. Sesuai dengan

arti secara bahasa pesantren salafiyah adalah pesantren dengan sistem
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pembelajaran terdahulu. Adapun pesantren khalaf adalah pesantren dengan

sistem pembelajaran baru (new style) (Subhan, 2012:118).

Dalam konteks pesantren salafi, orientasi utamanya adalah memberikan

layanan dalam kajian agama Islam atau tafaqquh fi al-din kepada santri. Oleh

karena itu, model penyelenggaraan pendidikan pesantren seperti ini lebih

diarahkan untuk melakukan kaderisasi ahli ilmu agama Islam yang

diharapkan memeiliki kemampuan untuk mentransmisikan ajaran agama

Islam kepada masyarakat (Damopolii,2011:65).

Pesantren khalaf atau pesantren modern memiliki ciri, yaitu

pengakomodasian terhadap sistem kesekolahan dan kemadrasahan. Artinya,

walaupun pesantren telah menyelenggarakan pendidikan kesekolahan, namun

masih juga membukan dan menyelenggarakan pendidikan kemadarasahan.

Hal ini dilakukan karena adanya asumsi bahwa kedua sistem pendidikan

tersebut memiliki pangsa pasra yang berbeda (Damopolii,2011:66).

2. Sejarah Pondok Pesantren

Pondok pesantren pertama kali berdiri di Indonesia dan di Jawa tepatnya di

desa Gapura, Gresik didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada abad

XV Masehi yang berasal dari Gujarat, India, pesantren mempunyai fungsi

penting sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Maulana Malik

Ibrahim mendidik sejumlah santri yang ditampung dan tinggal bersama dalam

rumahnya di Gresik (Saridjo, 1980:25).
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Pada masa permulaan tumbuhnya pondok pesantren hanyalah berfungsi

sebagai alat Islamisasi, yang sekaligus berfungsi memadukan tiga unsur

pendidikan, yaitu ibadah untuk menanamkan iman, tabligh untuk

menyebarkan ilmu dan amal, dan untuk mewujudkan kegiatan

kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada mulanya, proses terjadinya pondok pesantren sangat sederhana seorang

menguasai beberapa bidang ilmu agama Islam, misalnya: ilmu fiqih, ilmu

tafsir, ilmu hadits, dan ilmu tauhid, yang biasanya dalam bentuk penguasaan

beberapa kitab-kitab Islam klasik, mulai mengajarkan ilmunya dalam suatu

surau atau masjid kepada masyarakat lingkungannya. Lama kelamaan makin

terkenal sang Kyai tersebut dan pengaruhnya makin luas. Kemudian

berdatanganlah para santri dari berbagai daerah untuk berguru kepada Kyai

(Syarif, 1990: 6).

Dalam aktivitas kepesantrenan dikembangkan suatu aktifitas yang lebih

bernuansa religius, seperti kegiatan peringatan hari besar Islam (PHBI), seni

baca Al-Qur'an, Istighasah, diba'an, khitabah, dan bathsul masail diniyah.

Aktifitas aktifitas tersebut sebagai penunjang atau pelengkap dari aktifitas

pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren.

3. Tujuan Pendidikan Pesantren

Untuk mengidentifikasi tujuan pendidikan pesantren diperlukan identifiksai

terhadap pesantren itu sendiri. Semakin lengkap elemen suatu pesantren,

semakin luas pula tujuan yang ingin dicapai oleh pesantren tersebut. Secara
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umum, elemen yang dipakai untuk mengukur kredibilitas suatu pesantren

dapat mengacu pada teori yang dikemukakan Dhofier, yaitu terpenuhinya

elemen pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab islam klasik, santri, dan kiai.

Kesamaan elemen antara pesantren yang satu dengan pesantren yang lainnya

akan memungkinkan terjadinya kesamaan tujuan pendidikan (Damopolii,

2011:80).

Akan tetapi, jika standar identifiksai pesantren didasarkan pada indikator

Kafrawi, maka tujuan pesantren akan berbeda antara satu dengan yang

lainnya. Pesantren pola I, misalnya karena hanya memiliki elemen masjid dan

rumah kiai, santrinya tidak tinggal di pesantren melainkan datang dari daerah

sekitarnya, maka tujuan pendidikannya pun hanya berkisar pada pencetakan

karakter yang memiliki integritas moral keagamaan yang ditandai dengan

adanya kemampuan di dalam memahami, menghayati,dan mengamalkan

ajaran Islam. Secara gradual, tujuan pendidikan pesantren pola II sama

dengan pola I, tetapi intensitasnya sudah semakin padat karena santrinya

tinggal di asrama yang tersedia di dalam kompleks pesantren. Tujuan

pendidikan pesantren pola II ini relevan dengan standar elemen pesantren

yang dikemukakan Dhofier (Damopolii, 2011:81).

Tujuan pendidikan pesantren pola III lebih luas lagi, yaitu pencetakan kader

yang bukan saja menguasai ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum.

Lalu, tujuan pendidikan pesantren pola IV sama dengan pola III, tetapi

kemampuan alumninya lebih dilengkapi dengan penguasaan keterampilan

sesuai dengan kekhasan yang ingin ditonjolkan. Jadi, semakin banyak
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lembaga pendidikan yang diakomodasi oleh pesantren maka semakin luas

pula tujuan yang ingin dicapai (Damopolii, 2011:81).

4. Jenis-Jenis Pondok Pesantren

Jenis-jenis pondok pesantren ada empat bagian (dalam Shodiq, 2011:109-

113), yaitu:

a. Pondok Pesantren Dilihat dari Sarana dan Prasarana.

Pondok pesantren dilihat dari sarana dan prasarana merupakan jenis

pondok pesantren yang menggambarkan bahwa secara umum pondok

pesantren memiliki sarana dan prasarana,antara lain:

1. Tempat tinggal kyai

2. Tempat tinggal santri

3. Tempat belajar bernama

4. Tempat ibadah (sembahyang)

5. Tempat memasak (dapur) santri, dan lain-lain.

Kelengkapan sarana dan prasarana pondok pesantren yang satu dengan

yang lain bisa jadi berbeda. Hal ini tergantung pada tipe pesantrennya,

atau paling tidak tergantung pada keinginan dan kemampuan Kyai yang

mendirikan dan mengelola pesantren bersangkutan.

Pondok pesantren dilihat dari sarana prasarana memiliki beberapa variasi

bentuk atau model yang secara garis besar di kelompokkan ada tiga tipe,

yaitu:
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1. Pesantren Tipe A, memiliki ciri-ciri:

a. Para santri belajar dan menetap di pesantren.

b. Kurikulum tidak tertulis secara eksplisit, tetapi berupa hidden

kurikulum (kurikulum tersembunyi yang ada pada benak kyai).

c. Pola pembelajaran menggunakan pembelajaran asli milik

pesantren (sorogan, bandongan dan lainnya).

d. Tidak menyelenggarakan pendidikan dengan sistem madrasah.

2. Pesantren Tipe B, memiliki ciri-ciri:

e. Para santri tinggal dalam pondok asrama

f. Pemanduan antara pola pembelajaran asli pesantren dengan

sistem madrasah/sistem sekolah

g. Terdapat kurikulum yang jelas

h. Memiliki tempat khusus yang berfungsi sebagai sekolah atau

madrasah

3. Pesantren Tipe C, memiliki ciri-ciri:

i. Pesantren hanya semata-mata tempat tinggal bagi para santri

j. Para santri belajar di madrasah atau sekolah yang letaknya diluar

bukan milik pesantren.

k. Waktu belajar di pesantren biasanya malam atau siang hari pada

saat santri tidak belajar di sekolah/madrasah (ketika mereka

berada di pondok/asrama.

l. Pada umumnya tidak terprogram dalam kurikulum yang jelas dan

baku.
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b. Pondok Pesantren Dilihat Dari Ilmu Yang Diajarkan.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan pesantren yang begitu

pesat maka pesantren diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Pesantren Tradisional (Salafiyah)

Pesantren tradisional (salafiyah) yaitu pesantren yang masih tetap

mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan

kitab yang ditulis oleh ulama abad ke 15 M dengan menggunakan

bahasa Arab. Santri yakin bahwa kyai tidak akan mengajarkan hal-

hal yang salah, dan mereka yakin bahwa isi kitab yang dipelajari

benar.

Kurikulumnya tergantung sepenuhnya kepada para kyai pengasuh

pondoknya. Santrinya ada yang menetap didalam pondok (santri

mukim), dan santri yang tidak menetap di dalam pondok (santri

kalong). Sedangkan sistem madrasah (schooling) diterapkan hanya

untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-

lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran

umum. Di samping sistem sorogan juga menerapkan sistem

bandongan.

2. Pesantren Modern (Kalafiyah)

Pesantren Modern (Khalafiyah) yaitu pondok pesantren yang

berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah

ke dalam pondok pesantren. Pengajian kitab-kitab klasik tidak lagi

menonjol, bahkan ada yang hanya sekedar pelengkap, tetapi berubah

menjadi mata pelajaran atau bidang studi. Perkembangan ini sangat
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menarik untuk diamati sebab hal ini akan mempengatuhi

keseluruhan sistem tradisi pesantren, baik sistem kemasyarakatan,

agama, dan pandangan hidup. Homogenitas kultural dan keagamaan

akan semakin menurun dengan keanekaragaman dan kompleksitas

perkembangan masyarakat. Indonesia modern. Namun demikian hal

yang lebih menarik lagi ialah kelihatannya para kyai telah siap

menghadapi perkembangan jaman.

Meskipun kurikulum Pesantren Modern (Khalafiyah) memasukkan

pengetahuan umum di pondok pesantren, akan tetapi tetap dikaitkan

dengan ajaran agama. Sebagai contoh ilmu sosial dan politik,

pelajaran ini selalu dikaitkan dengan ajaran agama.

3. Pesantren Komprehensif

Pondok pesantren komprehensif yaitu pondok pesantren yang

menggabungkan sistem pendidikan dan pengajaran antara yang

tradisional dan yang modern. Artinya di dalamnya diterapkan

pendidikan dan pengajaran kitab kuning dengan metode sorogan,

bandongan dan wetonan, namun secara reguler sistem persekolahan

terus dikembangkan.

Lebih jauh daripada itu pendidikan masyarakatpun menjadi

garapannya, kebesaran pesantren dengan akan terwujud bersamaan

dengan meningkatnya kapasitas pengelola pesantren dan jangkauan

programnya di masyarakat. Karakter pesantren yang demikian inilah
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yang dapat dipakai untuk memahami watak pesantren sebagai

lembaga pemberdayaan masyarakat.

c. Pondok Pesantren dilihat dari jumlah santrinya.

Pondok pesantren dilihat dari jumlah santrinya merupakan jenis pondok

pesantren yang menggambarkan termasuk pondok pesantren besar,

pondok pesantren menengah, dan pondok pesantren kecil. Hal ini

sebagaimana yang dikemukakan Dhofier bahwa pesantren dibagi menjadi

3 kelompok yaitu:

1. Pondok pesantren yang memiliki jumlah santri lebih besar dari 2000

orang termasuk pondok pesantren besar. Pondok jenis ini biasanya

berskala nasional.

2. Pondok pesantren yang memiliki jumlah santri antara 1000 sampai

2000 orang termasuk pondok pesantren menengah.

3. Pondok pesantren yang memiliki santri kurang dari 1000 orang

termasuk pesantren kecil.

d. Pondok Pesantren Dilihat Dari Bidang Pengetahuan

Pondok pesantren dilihat dari bidang pengetahuan merupakan jenis

pondok pesantren yang menggambarkan kajian pengetahuan yang ada

pada pesantren tersebut dibagi menjadi tiga jenis. Ketiga jenis pesantren

tersebut adalah:

1. Pondok pesantren tasawuf: jenis pesantren ini pada umumnya

mengajarkan pada santrinya untuk selalu menghambakan diri kepada

Allah sang pencipta, dan banyak bermunajat kepada-Nya.
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2. Pondok pesantren Fiqh: jenis pesantren ini pada umumnya lebih

menekankan kepada santri untuk menguasai ilmu fiqih atau hukum

Islam, sehingga diharapkan santri lulusannya dapat menyelesaikan

permasalahan hidup berdasarkan hukum Islam.

3. Pondok pesantren alat: jenis pesantren ini pada umumnya lebih

mengutamakan pengajaran tentang gramatika bahasa Arab dan

pengetahuan filologis dan etimologis, dengan pelajaran utama

Nahwu dan Syorof.

E. Kerangka Pikir

Modernisasi adalah perubahan atau proses dari masyarakat tradisional menuju

masyarakat modern. Modernisasi dapat menyebabkan industrialisasi dan

dapat pula disebabkan oleh industrialisasi. Modernisasi dalam jangka waktu

tertentu memunculkan sebuah proses yang dinamakan globalisasi, proses

penyatuan berbagai kelompok manusia menjadi satu wujud. Globalisasi telah

menyatukan seluruh manusia di dunia, sehingga mereka sulit untuk dibedakan

lagi.

Dalam kehidupan sehari-hari modernisasi dapat dilihat dari beberapa

fenomena yang ada, salah satunya dalam bidang ekonomi ditandai dengan

semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa

sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi

barang. Meningkatnya  budaya konsumerisme, pendapatan, dan konsumsi

barang dianggap sebagi simbol yang berperan penting.
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Masyarakat modern mengalami pergeseran dalam distribusi gengsi sosial.

Gengsi sosial dapat  diwujudkan dalam berbagai cara. Gengsi sosial tidak

hanya diwujudkan dalam dalam berbagai simbol fisik, misalnya cara

berpakaian atau beberapa atribut yang melekat pada pada seseorang, namun

dapat dilihat juga dari simbol-simbol nonfisik seperti pemilihan tempat

makan, tempat belanja,  merek baju, bahasa yang digunakan dan penguasaan

teknologi dapat menunjukkan status sosial seseorang (Martono, 2012:89).

Dalam penelitian ini digunakan teori modernisasi. Giddens (1991)

mendefinisikan dunia modern sebagai dunia refleksi dan ia menyatakan

“revleksivitas modernitas meluas hingga ke inti diri, kedirian menjadi sebuah

proyek refleksif “. Artinya, diri menjadi sesuatu yang direfleksikan, diubah,

dan dibentuk. Individu tak hanya bertanggung jawab untuk menciptakan dan

memelihara kedirian, tetapi tanggung jawab ini mencakup semuanya. Hal

penting untuk menciptakan refleksi dan pemeliharaan kedirian penampilan

tubuh dan kelakuannya yang tepat dalam setiap keadaan dan tempat ( dalam

Ritzer, 2004:559).

Stevel Miles dalam Consumerism as a way of life, berpendapat bahwa

kehidupan sehari-hari di negara maju didominasi oleh relasi kita dengan

benda-benda konsumen. Bahkan dengan ekstrim, menurutnya konsumerisme

merupakan agama pada akhir abad dua puluh ini. Konsumerisme

mempengaruhi hidup sekaligus pengalaman manusia sehari-hari. Bagi Miles,

konsumerisme telah menjadi kultur konsumsi yang tidak kita sadari. Kita

telah sedemikian rupa terbungkus dengan konsumerisme dalam rangka
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memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tak terbatas dengan kemajuan yang

terbatas. Konsumerisme meresapi kehidupan manusia yang pada dasarnya

tidak cukup diri dan selanjutnya hanya menjadikan pengikut-pengikut budaya

konsumen  (dalam Sedjatmiko, 2008:8-9).

Budaya konsumerisme menyebabkan perilaku konsumtif dalam masyarakat.

Perilaku konsumtif adalah suatu sifat atau perbuatan mengonsumsi dan

membeli barang-barang secara berlebihan. Gaya hidup berarti pola tingkah

laku sehari-hari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian

ini peneliti lebih mendasarkan gaya hidup yang didefinisikan oleh David

Chaney. Menurut David Chaney praktik gaya hidup dapat dilihat dari

penampilan luar seseorang. Bisa dilihat dari fashion, cita rasa yang

berhubungan dengan hasil produk.

Untuk menjelaskan pengaruh perilaku konsumtif terhadap gaya hidup santri,

dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

F. Hipotesis

Ha :  ada hubungan antara perilaku konsumtif dengan gaya hidup santri di

pondok pesantren.

Ho :  tidak ada hubungan antara perilaku konsumtif dengan gaya hidup santri

di pondok pesantren.

Perilaku Konsumtif
(X):

- Tinggi
- Sedang
- Rendah

Gaya hidup santri (Y)

- Gaya hidup sederhana
- Gaya hidup mewah


