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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial instagram, 

kelompok teman sebaya, literasi ekonomi, dan lifestyle baik secara parsial maupun 

simultan terhadap perilaku konsumtif siswa kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survey. Populasi dalam penelitian 

ini berjumlah 144 siswa. Sampel yang diperoleh adalah 106 siswa dan teknik 

pengambilan sampel yaitu probability sampling dengan simple random sampling.  

 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Ada pengaruh media sosial instagram terhadap 

perilaku konsumtif siswa kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2018/2019. (2) Ada pengaruh kelompok teman sebaya terhadap perilaku 

konsumtif siswa kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2018/2019. (3) Ada pengaruh literasi ekonomi terhadap perilaku konsumtif siswa 

kelas XII  IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019. (4) 

Ada pengaruh life style terhadap perilaku konsumtif siswa kelas XII IPS SMA 

Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019. (5) Ada pengaruh media 

sosial instagram, kelompok teman sebaya, literasi ekonomi, dan life style secara 

simultan terhadap perilaku konsumtif siswa kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

 

Kata kunci : media sosial instagram, kelompok teman sebaya, literasi ekonomi, 

life style, dan perilaku konsumtif 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE INFLUENCE OF INSTAGRAM SOCIAL MEDIA, PEER GROUP, 

ECONOMIC LITERACY, AND LIFESTYLE TOWARDS 

CONSUMPTIVE BEHAVIOR AMONG STUDENTS 

OF GRADE XII OF SOCIAL STUDIES OF 

SMA NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG 

ACADEMIC YEAR 2017/2018 

 

By 

 

ELA UTAMI 

 

 

 

This research aims to determine the influence of social media instagram, peer 

group, economic literacy, and lifestyle both partially and simultaneously on the 

consumptive behavior of students of class XII IPS in SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung. The method used in this study is descriptive verification with ex post 

facto approaches and surveys. The population in this study amounted to 144 

students. The sample obtained was 106 students and the sampling technique was 

probability sampling with simple random sampling. 

 

The results of the research showed: (1) There was an influence of social media 

instagram on consumptive behavior of students of class XII IPS in SMA Negeri 

13 Bandar Lampung Academic Year 2018/2019. (2) There is the influence of peer 

groups on the consumptive behavior of students in class XII IPS in SMA Negeri 

13 Bandar Lampung Academic Year 2018/2019. (3) There is an influence of 

economic literacy on consumptive behavior of students in class XII IPS in SMA 

Negeri 13 Bandar Lampung Academic Year 2018/2019. (4) There is the influence 

of life style on the consumptive behavior of students in class XII IPS in SMA 

Negeri 13 Bandar Lampung Academic Year 2018/2019. (5) There is the influence 

of social media instagram, peer group, economic literacy, and life style 

simultaneously on the consumptive behavior of students of class XII IPS in SMA 

Negeri 13 Bandar Lampung Academic Year 2018/2019. 

 

Key word : social media instagram, peer group, economic literacy, lifestyle, 

consumptive behavior 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dalam 

menjalani kehidupannya. Untuk mencukupi kebutuhannya manusia melakukan 

kegiatan konsumsi. Menurut Rosyidi (dalam Indriani, 2015: 9) konsumsi diartikan 

sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan 

memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran 

konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir 

dan jasa. Berbagai macam barang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat 

sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Mulai dari barang pokok seperti makanan, 

baju, rumah, sampai dengan barang mewah seperti perhiasan dan mobil. 

Di era globalisasi saat ini, dapat kita lihat bahwa telah terjadi pergeseran pola 

konsumsi sebagian besar masyarakat di Indonesia yang tidak lagi hanya sekedar 

untuk memenuhi kebutuhan, melainkan bertukar fungsi menjadi suatu kegiatan 

untuk mencari kepuasan, menyalurkan hobi, dan hanya sebagai alat pemuas 

kebutuhan. Dampak globalisasi semakin terasa setelah maraknya media sosial 

yang juga menjadi bagian penting dalam bidang ekonomi dan dalam memenuhi 

kebutuhan manusia. Dimana melalui media sosial kita dapat dengan mudah 

memperoleh barang-barang dengan banyak pilihan yang ada tanpa perlu merasa 
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kesulitan untuk memperolehnya, apabila hal tersebut tidak dikontrol maka bukan 

tidak mungkin pola konsumtif akan menjadi budaya. Ini membuat semakin tidak 

rasionalnya konsumen dalam membeli kebutuhannya. Lubis (dalam Adiputra dan 

Moningka, 2012: 78) mengemukakan bahwa:  

“Perilaku konsumtif adalah suatu perilaku yang tidak lagi berdasarkan pada 

pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah 

mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi. Perilaku konsumtif melekat pada 

seseorang bila orang tersebut membeli sesuatu diluar kebutuhan rasional, dan 

pembelian tidak lagi didasarkan pada faktor kebutuhan (need) tetapi sudah ada 

faktor keinginan (want).”  

  

Sumartono (dalam Oktafikasari, 2017: 685) menyatakan bahwa perilaku 

konsumtif adalah suatu tindakan memakai produk yang tidak tuntas, membeli 

barang karena hadiah, membeli produk karena banyak orang yang memakai 

produk tersebut. 

Perilaku konsumtif yang dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan dapat membawa 

dampak negatif bagi perekonomian seseorang atau bahkan perekonomian suatu 

negara. Hal ini diperparah apabila perilaku konsumtif dialami bukan hanya pada 

orang dewasa tetapi juga pada remaja yang sejatinya masih dalam masa tumbuh 

kembang dan proses pencarian jati diri. Siswa SMA termasuk dalam masa remaja 

dimana mereka belum mempunyai dasar atau prinsip yang kuat dalam berperilaku, 

bersikap, dan bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan siswa untuk berperilaku 

konsumtif. Banyak remaja yang terjebak dalam kehidupan konsumtif sehingga 

rela mengeluarkan uangnya bukan untuk memenuhi kebutuhannya tetapi untuk 

memenuhi keinginannya. 
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Pola hidup konsumtif sering dijumpai di kalangan generasi muda, yang 

orientasinya diarahkan kenikmatan, kesenangan, serta kepuasan dalam 

mengkonsumsi barang secara berlebihan. Loudon dan Bitta (dalam Satria, 2008: 3) 

menjelaskan bahwa siswa adalah kelompok yang berorientasi konsumtif karena 

pada kelompok ini suka mencoba hal-hal yang dianggap baru. Remaja memiliki 

kemampuan berkonsumsi yang irasional dan cenderung berperilaku konsumtif 

(Kanserina, 2015: 2). 

Pola hidup konsumtif juga terjadi di kalangan siswa di SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung, berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan kepada 10 

siswa perwakilan kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung, sebanyak 7 

dari 10 siswa mengaku bahwa dirinya termasuk orang yang konsumtif. Sebagai 

dugaan awal, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan informasi mengenai faktor-

faktor penyebab yang diduga mendasari para siswa berperilaku konsumtif  yang 

tersaji dalam tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Faktor yang Diduga Menyebabkan Siswa Kelas XII IPS di SMA 

Negeri 13 Bandar Lampung Berperilaku Konsumtif 

No. Keterangan 
Jawaban 

Jumlah Persentase 
Ya Tidak 

1. Terpengaruh Media Sosial 

Instagram 
7 3 10 70% 

2. Mengikuti Teman 8 2 10 80% 

3. Kemampuan literasi ekonomi 7 3 10 70% 

4. Gaya hidup (lifestyle) 7 3 10 70% 

5. Alasan lain 4 6 10 40% 

Sumber: Hasil wawancara peneliti 

Berdasarkan tabel 1 diperoleh bahwa faktor yang diduga berpengaruh besar 

terhadap perilaku konsumtif siswa diantaranya, media sosial instagram, kelompok 

teman sebaya, literasi ekonomi, dan gaya hidup (lifestyle). Namun dari hasil 
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wawancara tersebut belum cukup menguatkan bahwa media sosial instagram, 

kelompok teman sebaya, literasi ekonomi, dan life style berpengaruh terhadap 

perilaku konsumtif siswa. Untuk itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk 

dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen baik secara parsial maupun simultan. 

Remaja saat ini lebih memilih berbelanja menggunakan media sosial dengan 

alasan simple, hanya mengklik kemudian transfer lalu barang akan datang sendiri 

ke rumah. Salah satu media sosial yang saat ini sangat diminati adalah Instagram. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) pada tahun 2016 yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil survey 2016 - Perilaku Pengguna Internet Indonesia 

Sumber: https://www.apjii.or.id/ 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa konsumen Indonesia justru 

lebih senang berbelanja melalui media sosial. Dari total 132,7 juta pengguna 

internet di Indonesia, sebanyak 82,2% atau 62 juta orang mengaku bahwa online 

shop adalah konten komersial yang sering di kunjungi dan sebanyak 63,5% atau 

https://www.apjii.or.id/
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84,2 juta orang mengaku pernah bertransaksi secara online, dimana Instagram 

berada pada urutan kedua yaitu sebesar 15% sebagai konten media sosial yang 

paling sering dikunjungi di Indonesia. 

Perilaku berbelanja online melalui akun Instagram sudah merajalela di kalangan 

remaja terlebih lagi di kalangan remaja perempuan. Bagi para remaja penampilan 

merupakan cara mereka menunjukan jati diri, cara berkomunikasi dan juga 

menunjukkan mereka pantas berada dalam suatu kelompok tertentu, maka belanja 

online menjadi salah satu alternatif berbelanja guna menunjang itu semua, karena 

dalam berbelanja online para remaja dapat membeli barang yang mereka inginkan 

dengan harga yang mudah dijangkau dan cocok dengan uang jajan yang mereka 

dapatkan namun tetap bisa mengikuti trend gaya hidup yang sedang populer di 

lingkungannya.  

Hasil wawancara yang telah dilakukan pada penelitian pendahuluan juga 

mendapatkan informasi bahwa, salah satu faktor yang diduga menyebabkan siswa 

berperilaku konsumtif adalah seringnya siswa mengakses dan berbelanja secara 

online melalui media sosial Instagram. Barang yang sering dibeli oleh para siswa 

di SMA Negeri 13 Bandar Lampung secara online ini biasanya berupa produk 

fashion seperti pakaian, sepatu, tas, atau alat kosmetik. Hal tersebut juga didukung 

oleh hasil pendugaan variabel media sosial instagram melalui angket yang tersaji 

dalam Tabel 2. Berikut. 
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Tabel 2. Data Awal Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap Perilaku 

Konsumtif Siswa Kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung 

No. Pernyataan 
Jawaban 

Jumlah Keterangan 
Ya Tidak 

1. Siswa mengakses online shop 

pada media sosial instagram. 
33 7 40 

Banyaknya 

responden 

adalah 40 

siswa. 
2. Siswa lebih menyukai berbelanja 

online daripada offline. 
33 7 40 

3. Siswa mengakses online shop 

pada media sosial instagram 

untuk mengetahui produk yang 

inginkan. 

25 15 40 

4. Siswa terpengaruh dengan 

produk yang biasanya di endorse 

oleh artis/selebgram. 

31 9 40 

5. Siswa mengakses online shop 

pada media sosial instagram agar 

tidak ketinggalan informasi 

dibandingkan dengan teman 

temannya. 

27 13 40 

Jumlah 149 51 200 

Persentase (%) 74,5 25,5 100 

Sumber: Pengolahan hasil angket awal peneliti 

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 74,5% siswa dari 40 

responden pernah mengakses dan berbelanja secara online melalui media sosial 

instagram. Sedangkan sebanyak 25,5% belum atau tidak pernah mengakses dan 

berbelanja secara online melalui media sosial instagram. Alasan mengapa 

Instagram diminati oleh kaum remaja adalah karena aplikasi ini bukan hanya 

untuk berinteraksi dan berkomunikasi bagi penggunanya tetapi juga digunakan 

remaja untuk meng-explore apa yang sedang trend di kalangan artis ataupun 

selebgram yang diidolainya. Hal ini membuat remaja mengimitasi apa yang 

digunakan atau dipakai oleh artis ataupun selebgram yang biasanya berupa produk 

fashion. Sehingga tidak jarang para remaja berperilaku konsumtif dan cenderung 

memaksakan diri dengan membeli sebuah produk hanya karena produk itu sedang 

trend di masyarakat meskipun pada dasarnya dia tidak memiliki kemampuan 
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finansial yang cukup. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan kesenjangan yang 

akan dialami seorang remaja dimana terjadi ketidaksesuaian antara tingkat 

kemampuan membeli dengan keinginan untuk membeli suatu produk. Fenomena 

tersebut merupakan contoh dari adanya  demonstratition effect. 

Seorang ekonom yang bernama James S. Dusenberry menyebutkan bahwa 

konsumsi seseorang banyak dipengaruhi oleh konsumsi orang lain dalam 

hubungan sosialnya. Duesenberry menyebutnya sebagai konsep Demonstration 

Effect (Djufri : 2014). Demonstration Effects yang dimaksud di sini adalah efek 

peniruan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk 

tertentu  karena terpengaruh oleh pola konsumsi kelompok masyarakat lain yang 

memiliki kemampuan finansial/penghasilan yang lebih tinggi darinya. Tak jarang 

masyarakat juga meniru pola konsumsi para pesohor dunia. Mulai dari gaya dalam 

berpenampilan, ataupun barang-barang yang digunakan para pesohor tersebut, 

akan ditiru oleh masyarakat. 

Remaja juga berperilaku konsumtif karena mereka cenderung mengikuti hal- hal 

yang sama agar diterima dengan baik di kelompok sebayanya dan tidak jarang ada 

yang merasa minder apabila ia tidak memiliki atau menggunakan produk yang 

sedang menjadi trend dipasaran. Padahal seharusnya siswa membangun hubungan 

pertemanan yang baik agar dapat menunjang prestasi belajarnya, seperti dengan 

belajar kelompok, atau saling mengingatkan apabila teman melanggar peraturan 

sekolah, dll. Seperti yang diungkapkan oleh Betty dan Kahle (dalam Susanti, 2016: 

6) yang mengatakan bahwa faktor pendukung timbulnya perilaku konsumtif yaitu: 

(1) Keluarga, (2) Pengaruh kelompok kawan sebaya, (3) Pengalaman, (4) 

Kepribadian. 
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Hasil wawancara yang telah dilakukan pada pra penelitian juga mendapatkan 

informasi bahwa, alasan yang biasanya membuat siswa membeli barang-barang 

secara tidak rasional adalah faktor dari lingkungan, yaitu kelompok teman sebaya, 

mereka mengaku bahwa mereka cenderung mengikuti dan menginginkan apa 

yang teman sebayanya beli, agar mereka tidak kalah dengan teman sebayanya. 

Misalnya saja dalam hal membeli makanan, siswa biasanya mengikuti apa yang 

teman sebayanya konsumsi. Padahal akan lebih baik jika siswa dapat berpikir 

kreatif untuk membawa makanan atau bekal dari rumah untuk lebih menghemat 

pengeluaran. Hal yang sama juga ditunjukkan pada hasil pendugaan variabel 

pengaruh kelompok teman sebaya seperti pada Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Data Awal Pengaruh Kelompok Teman Sebaya terhadap Perilaku 

Konsumtif Siswa Kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung 

No. Pernyataan 
Jawaban 

Jumlah Keterangan 
Ya Tidak 

1. Teman di sekitar siswa termasuk 

orang-orang yang konsumtif. 
32 8 40 

Banyaknya 

responden 

adalah 40 

siswa. 
2. Siswa ingin memiliki produk 

yang sama dengan temannya. 
30 10 40 

3. Siswa lebih menyukai 

menghabiskan waktu bersama 

teman dari pada orang tua. 

31 9 40 

4. Siswa sering berkumpul bersama 

dengan teman sebayanya. 
36 4 40 

5. Siswa merasa takut kehilangan 

teman apabila dia tidak sepaham 

dengan temannya. 

30 10 40 

Jumlah 159 41 200 

Persentase 79,5 20,5 100 

Sumber: Pengolahan hasil angket awal peneliti 

Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 79,5% siswa 

terpengaruh oleh kelompok teman sebayanya, dan sebanyak 20,5% siswa 

menyatakan tidak terpengaruh dengan kelompok teman sebayanya. Pergaulan 
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dengan teman sebaya juga sangat mempengaruhi perubahan perilaku seseorang 

dalam memenuhi kebutuhannya. Remaja yang dalam pergaulannya dikelilingi 

oleh remaja lain yang juga berperilaku konsumtif maka dia akan mengikuti gaya 

dan penampilan agar tidak kalah dari teman sebayanya. Santrock (2014: 302) 

mengatakan bahwa “bagi banyak remaja, bagaimana mereka dilihat oleh teman 

sebayanya adalah aspek yang paling penting dari hidup mereka”. Sedangkan 

Yusuf (2012: 60) mengemukakan bahwa “teman sebaya lebih memberikan 

pengaruh dalam memilih: cara berpakaian, hobi, perkumpulan (club), dan 

kegiatan-kegiatan sosial lainnya.” Karena terkadang remaja membeli sesuatu 

bukan karena kebutuhan tapi karena pendapat orang lain sangat penting bagi 

dirinya dan ia ingin tampil menarik seperti teman-temannya. 

Terkait dengan perilaku konsumtif siswa, pendidikan memegang peranan penting 

dalam meningkatkan sumber daya manusia berkualitas. Dengan kata lain, orang 

dianggap belajar jika menunjukkan perubahan-perubahan tingkah laku dalam 

hidupnya, sehingga literasi ekonomi menjadi hal penting. Literasi ekonomi dapat 

diartikan sebagai pemahaman seseorang dalam membuat pilihan yang cerdas 

terkait alokasi sumber daya (Sina, 2012: 135). Seperti bagaimana memanfaatkan 

pendapatan untuk menabung, berinvestasi, proteksi dan memenuhi kebutuhan 

hidup. Pentingnya literasi ekonomi akan meminimalisir perilaku konsumtif siswa 

dalam berkonsumsi. Seperti yang diungkapkan Budiwati, (2014: 12) rendahnya 

literasi ekonomi akan berdampak pada sikap konsumtif pada konsumen. Siswa 

yang memiliki pengetahuan terhadap cara mengelola keuangan, kualitas barang, 

dan kebutuhan mendesak yang sewaktu-waktu bisa terjadi akan lebih selektif 

dalam melakukan kegiatan konsumsi. 
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Literasi ekonomi ini menjadi wujud dari hasil pembelajaran dan proses masuknya 

informasi mengenai pengetahuan Ekonomi yang diperoleh siswa dari mata 

pelajaran di sekolah. Pembelajaran ekonomi pada dasarnya mengajarkan siswa 

mengenai bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya secara efektif dan 

efisien untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Melalui 

pembelajaran ekonomi juga siswa dapat menetapkan skala prioritas dalam 

melakukan kegiatan konsumsi. Maka penting bagi siswa untuk mengetahui 

bagaimana menjadi siswa yang baik dengan memanfaatkan ilmu ekonomi. 

Berdasarkan hasil pendugaan variabel literasi ekonomi melalui angket pada 

penelitian pendahuluan menunjukkan data awal pengaruh literasi ekonomi 

terhadap perilaku konsumtif siswa yang tersaji dalam Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Data Awal Pengaruh Literasi Ekonomi terhadap Perilaku 

Konsumtif Siswa Kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung 

No. Pernyataan 
Jawaban 

Jumlah Keterangan 
Ya Tidak 

1. Siswa membuat anggaran 

pendapatan dan skala prioritas 

penggunaan uang saku. 

8 32 40 

Banyaknya 

responden 

adalah 40 

siswa. 2. Siswa menabung uang saku 

setiap bulan. 
14 26 40 

3. Siswa bukan termasuk orang 

yang memaksakan keinginan. 
11 29 40 

4. Siswa termasuk orang yang 

meneliti barang sebelum 

membelinya. 

13 27 40 

5. Siswa termasuk orang yang 

cerdas dalam membeli suatu 

barang atau jasa. 

12 28 40 

Jumlah 58 142 200 

Persentase 29 71 100 

Sumber: Pengolahan hasil angket awal peneliti 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa hanya 29% 

siswa yang mengaplikasikan pengetahuan ekonominya dalam kehidupan sehari-
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hari. Sedangkan sebanyak 71% belum atau tidak mengaplikasikan pengetahuan 

ekonominya dalam kehidupan sehari-hari. Data tersebut mengindikasikan bahwa 

literasi ekonomi siswa kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung tergolong 

rendah dikarenakan banyak dari responden yang ketika ditanya tentang masalah 

yang menyangkut ekonomi banyak yang masih terlihat bingung, bahkan masih 

banyak yang belum mengerti arti dari konsumtif, siswa lebih mementingkan gaya 

hidup yang berlebihan dan mengakibatkan siswa memiliki pola perilaku 

konsumtif. Sebagian besar siswa belum bisa mengaplikasikan teori-teori mengenai 

ekonomi yang sudah dipelajari, ke dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hanya 

mementingkan penampilan, gengsi, dan mengikuti lingkungan sekitar daripada 

membeli hal-hal yang lebih penting seperti keperluan sekolah mereka sendiri. 

Siswa diharapkan dapat berpikir secara rasional dalam melakukan kegiatan 

konsumsi. Sebagai mahluk ekonomi yang rasional keinginan untuk membeli 

sesuatu bisa muncul karena melihat iklan di televisi, ikut-ikut teman yang 

mengikuti trend yang sedang berkembang dan seringkali mementingkan 

gengsinya agar tidak ketinggalan zaman sehingga saling berlomba menunjukan 

hal baru dari mereka yang biasanya dikatakan dengan gaya hidup. 

Menurut Kotler (dalam Patricia, 2014: 12) Kecenderungan perilaku konsumtif 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pada intinya dapat dibedakan menjadi dua 

faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi perilaku konsumtif adalah life style (gaya hidup). Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat Triyaningsih bahwa kebanyakan orang yang melakukan 

perilaku konsumtif dikarenakan keinginan mengikuti trend gaya hidup 

(Triyaningsih, 2011: 172). Gaya hidup (life style) adalah fungsi dari karakteristik 
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individu yang telah terbentuk melalui interaksi sosial. Secara sederhana, gaya 

hidup juga dapat diartikan sebagai cara yang ditempuh seseorang dalam menjalani 

hidupnya, yang meliputi aktivitas, minat, kesukaan/ketidaksukaan, sikap, 

konsumsi dan harapan. Sedangkan menurut Engel, dkk (dalam Sutriati, 2018: 7) 

gaya hidup adalah cara hidup seseorang yang menghabiskan waktu dan daya guna 

uang. 

Hasil pendugaan variabel life style (gaya hidup) melalui angket menunjukkan data 

awal pengaruh life style terhadap perilaku konsumtif siswa yang tersaji dalam 

Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Data Awal Pengaruh Life Style terhadap Perilaku Konsumtif Siswa 

Kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung 

No. Pernyataan 
Jawaban 

Jumlah Keterangan 
Ya Tidak 

1. Membeli barang yang sedang 

trend agar terlihat menarik. 
35 5 40 

Banyaknya 

responden 

adalah 40 

siswa. 
2. Membeli barang-barang yang 

disukai walaupun sebenarnya 

kurang berguna.  

36 4 40 

3. Membeli suatu produk baru 

padahal masih mempunyai 

produk tersebut. 

28 12 40 

4. Lebih percaya diri ketika 

menggunakan produk yang 

sedang trend. 

32 8 40 

5. Lebih percaya diri ketika 

menggunakan produk yang 

mahal. 

32 8 40 

Jumlah 163 37 200 

Persentase 81,5 18,5 100 

Sumber: Pengolahan hasil angket awal peneliti 

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 81,5% siswa memiliki gaya hidup 

yang cenderung konsumtif. Sedangkan sebanyak 18,5% tidak memiliki gaya 

hidup yang cenderung konsumtif. Gaya hidup siswa dapat berubah, akan tetapi 
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perubahan ini bukan disebabkan oleh berubahnya kebutuhan. Adanya perubahan 

gaya hidup dari generasi ke generasi karena adanya perubahaan sosial di 

masyarakat dan lingkungan ekonomi yang berubah, merupakan peluang bagi 

pemasar uuntuk menciptakan produk-produk dan menyesuaikan produknya sesuai 

dengan gaya hidup yang dituju. 

Pada masa puber, bukan lagi orang tua yang menjadi model, melainkan orang-

orang yang umumnya sama yang menjadi model utama. Hal ini menyebabkan 

siswa mengimitasi perilaku yang dilakukan oleh orang-orang sekelilingnya demi 

diterima di dalam lingkungannya. Persepsi siswa yang beranggapan mereka akan 

diterima di dalam lingkungannya jika mereka bisa mengikuti gaya hidup yang 

sesuai jaman ini membuat mereka berlaku konsumtif untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Kondisi ini dapat juga terjadi karena pengaruh gaya hidup yang 

dicontohkan oleh negara-negara maju yang cenderung mengarah ke gaya hidup 

hedonisme. Gaya hidup merupakan pendorong dasar yang mempengaruhi 

kebutuhan dan sikap individu, juga mempengaruhi aktivitas pembelian dan 

penggunaan produk. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Media Sosial Instagram, 

Kelompok Teman Sebaya, Literasi Ekonomi, dan Life Style terhadap Perilaku 

Konsumtif Siswa Kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2018/2019". 
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B. Identifikasi Masalah 

  

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut. 

1. Dampak dari globalisasi yang salah satunya adalah terjadi pergeseran perilaku 

konsumsi masyarakat yang mengarah pada pembentukan perilaku konsumtif 

yang tidak hanya menimpa orang dewasa tetapi juga pada remaja. 

2. Banyak siswa usia remaja yang terjebak dalam kehidupan konsumtif sehingga 

rela mengeluarkan uangnya bukan untuk memenuhi kebutuhannya tetapi untuk 

memenuhi keinginannya. 

3. Seringnya siswa mengakses media sosial Instagram, dimana melalui media 

sosial Instagram mereka dapat berbelanja online dengan mudah yang apabila 

hal tersebut tidak dikontrol maka bukan tidak mungkin pola konsumtif akan 

menjadi budaya. 

4. Perilaku remaja yang cenderung memaksakan diri padahal mereka tidak 

memiliki kemampuan finansial yang cukup dalam mengikuti pola hidup dan 

gaya berpenampilan artis ataupun selebgram yang dilihatnya melalui media 

sosial Instagram mengakibatkan kesenjangan dimana terjadi ketidaksesuaian 

antara tingkat kemampuan membeli dengan keinginan untuk membeli suatu 

produk.  

5. Terdapat perilaku siswa yang cenderung meniru perilaku konsumtif teman 

sebayanya agar diterima dengan baik di kelompok sebayanya. 

6. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan pengaplikasian literasi ekonomi atau 

melek ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dikalangan siswa. 
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7. Persepsi para pelajar yang beranggapan mereka akan diterima di dalam 

lingkungannya jika mereka bisa mengikuti gaya hidup yang sesuai jaman 

membuat mereka berlaku konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

 

C. Pembatasan Masalah 

 

 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka untuk mempermudah 

pembahasan selanjutnya penulis membatasi permasalahan pada “ Pengaruh Media 

Sosial Instagram (X1), Kelompok Teman Sebaya (X2), Literasi Ekonomi (X3), dan 

Life Style (X4) terhadap Perilaku Konsumtif Siswa (Y) Kelas XII IPS SMA Negeri 

13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Apakah ada pengaruh media sosial Instagram terhadap perilaku konsumtif 

siswa kelas XII SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019? 

2. Apakah ada pengaruh kelompok teman sebaya terhadap perilaku konsumtif 

siswa kelas XII SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019? 

3. Apakah ada pengaruh literasi ekonomi terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 

XII SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019? 

4. Apakah ada pengaruh life style terhadap perilaku konsumtif siswa kelas XII 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019? 



16 
 

5. Apakah ada pengaruh media sosial Instagram, kelompok teman sebaya, literasi 

ekonomi, dan life style secara simultan terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 

XII SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh media sosial Instagram terhadap perilaku 

konsumtif siswa kelas XII SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kelompok teman sebaya terhadap perilaku 

konsumtif siswa kelas XII SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh literasi ekonomi terhadap perilaku konsumtif 

siswa kelas XII SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

4. Untuk mengetahui pengaruh life style terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 

XII SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019. 

5. Untuk mengetahui pengaruh media sosial Instagram, kelompok teman 

sebaya, literasi ekonomi, dan life style secara simultan terhadap perilaku 

konsumtif siswa kelas XII SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2018/2019. 
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F. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara 

lengkap mengenai pengaruh media sosial Instagram, kelompok teman 

sebaya, literasi ekonomi dan life style terhadap perilaku konsumtif siswa 

serta menambah khasanah keilmuan dan teori yang sudah diperoleh 

melalui penelitian sebelumnya. 

b. Dapat menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih 

mendalam tentang permasalahan yang terkait. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi siswa 

sehingga dapat mengontrol perilaku konsumtif. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi guru 

dalam mengarahkan siswa agar mengurangi perilaku konsumtif melalui 

pembelajaran ekonomi-akuntansi yang kontekstual. 

c. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan informasi dan pengatahuan mengenai pengaruh media 

sosial Instagram, kelompok teman sebaya, literasi ekonomi dan life style 
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terhadap perilaku konsumtif siswa, juga diharapkan dapat menjadi 

referensi penelitian lebih lanjut. 

d. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk berlatih dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian serta 

menambah wawasan penulis agar berpikir secara kritis dan sistematis 

dalam menghadapi permasalahan yang terjadi kaitannya dengan ekonomi. 

e. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan guna 

menghasilkan penelitian yang lebih baik. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang Lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah media sosial Instagram, kelompok teman sebaya, 

literasi ekonomi, life style dan perilaku konsumtif siswa. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS semester Ganjil. 

3. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 
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4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester Ganjil tahun pelajaran 2018/2019. 

5. Ilmu Penelitian 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu kependidikan, khususnya 

bidang studi Ekonomi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 
 

  

1. Perilaku Konsumtif 

 

 

1.1 Pengertian Perilaku Konsumtif 

 

 

Suyasa (dalam Murisal, 2012: 203) mendefinisikan perilaku konsumtif 

sebagai tindakan membeli barang bukan untuk mencukupi kebutuhan 

tetapi untuk memenuhi keinginan, yang dilakukan secara berlebihan 

sehingga menimbulkan pemborosan dan inefisiensi.  

Yuniarti (2015: 31) mengatakan bahwa “perilaku konsumtif merupakan 

pola pembelian dan pemenuhan kebutuhan yang lebih mementingkan 

faktor keinginan daripada kebutuhan dan cenderung dikuasai oleh hasrat 

keduniawian dan kesenangan semata”. Perilaku konsumtif juga 

dipandang sebagai gaya hidup yang boros, karena terkadang seseorang 

membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Selanjutnya 

Wahyudi (2013: 30) menegaskan bahwa: 

 “Perilaku konsumtif adalah perilaku seseorang yang tidak lagi 

berdasarkan pada pertimbangan yang rasional, kecenderungan 

matrealistik, hasrat yang besar untuk memiliki benda-benda mewah dan 

berlebihan dan penggunaan segala hal yang dianggap paling mahal dan 

didorong oleh semua keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan 

semata-mata.” 
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Menurut Astuti (2013: 151) : 

“Perilaku konsumtif dapat diartikan sebagai suatu tindakan memakai 

produk yang tidak tuntas artinya, belum habis sebuah produk yang 

dipakai seseorang telah menggunakan produk jenis yang sama dari merek 

lainnya atau dapat disebutkan, membeli barang karena adanya hadiah 

yang ditawarkan atau membeli suatu produk karena banyak orang 

memakai barang tersebut.” 

 

Berdasarkan pendapat mengenai perilaku konsumtif di atas, yang 

dimaksud perilaku konsumtif dalam penelitian ini yaitu tindakan siswa 

dalam mengkonsumsi barang bukan untuk mencukupi kebutuhan tetapi 

untuk memenuhi keinginan demi memuaskan hasrat kesenangan semata 

sehingga menimbulkan pemborosan dan pengeluaran yang tidak tepat 

guna. Berkonsumsi dalam hal ini tidak lagi dilakukan karena barang 

tersebut memang dibutuhkan, namun berkonsumsi dilakukan karena 

alasan-alasan lain seperti sekedar mengikuti arus mode, hanya ingin 

mencoba produk baru, meniru orang lain agar mereka tidak berbeda 

dengan anggota kelompoknya,  ingin memperoleh pengakuan sosial atau 

bahkan untuk menjaga gengsi agar tidak ketinggalan jaman. 

1.2 Indikator Perilaku Konsumtif 

 

  

Menurut Sumartono (dalam Astuti, 2013: 150) terdapat 8 karakteristik 

atau indikator perilaku konsumtif, yaitu: 

a. Membeli produk karena iming-iming hadiah 

Pembelian barang tidak lagi melihat manfaatnya akan tetapi tujuannya 

hanya untuk mendapatkan hadiah yang ditawarkan. 

b. Membeli produk karena kemasannya menarik 

Individu tertarik untuk membeli suatu barang karena kemasannya 

yang berbeda dari yang lainnya. Kemasan suau barang yang menarik 

dan unik akan membuat seseorang membeli barang tersebut. 
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c. Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi 

Gengsi membuat individu lebih memilih membeli barang yang 

dianggap dapat menjaga penampilan diri, dibanding membeli barang 

lain yang dibutuhkan. 

d. Membeli barang karna program potongan harga 

Pembelian barang bukan atas dasar manfaat atau kegunaannya, akan 

tetapi barang dibeli karena harga yang ditawarkan menarik. 

e. Kecenderungan membeli barang yang dianggap dapat menjaga status 

sosial 

Remaja mempunyai kemampuan membeli yang tinggi baik dalam 

berpakaian, berdandan, gaya rambut, dan sebagainya. Sehingga hal 

tersebut dapat menunjang sifat eksklusif dengan barang yang mahal 

dan memberi kesan berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi. Dengan 

membeli suatu produk dapat memberikan simbol status agar kelihatan 

lebih keren di mata orang lain. 

f. Memakai sebuah barang karena pengaruh model yang mengiklankan 

barang 

Remaja cenderung meniru perilaku tokoh yang diidolakannya dalam 

bentuk menggunakan segala sesuatu yang dipakai oleh tokoh 

idolanya. Remaja juga cenderung memakai dan mencoba produk yang 

ditawarkan bila ia mengidolakan public figure produk tersebut. 

g. Munculnya penilaian bahwa membeli barang dengan harga mahal 

akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. 

Remaja membeli barang atau produk bukan berdasarkan kebutuhan 

tetapi karena memiliki harga yang mahal untuk menambah 

kepercayaan dirinya. 

h. Individu membeli lebih dari dua barang sejenis dengan merek berbeda 

Remaja akan cenderung menggunakan produk jenis sama dengan 

merek yang lain dari produk yang sebelumnya ia gunakan, meskipun 

produk tersebut belum habis dipakainya. Membeli lebih dari dua 

barang sejenis dengan merek berbeda akan menimbulkan pemborosan. 

 

 

Lina dan Rosyid (dalam Fardhani dan Izzati, 2013: 4) menyatakan 

terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi perilaku konsumtif, yaitu: 

a. Pembelian Impulsif (impulsive buying) 

Impulsive, merupakan perilaku membeli konsumen semata-mata 

karena didasari oleh hasrat yang tiba-tiba dan dilakukan tanpa melalui 

pertimbangan dan perencanaan serta keputusan ditempat pembelian. 

Tanpa memanfaatkan informasi yang ada seperti pertimbangan 

implikasi dan tindakan yang dibuat sebelum memutuskan untuk 

membeli. 

b. Pembelian boros atau berlebihan (wasteful buying) 

Menggambarkan pemborosan sebagai salah satu perilaku membeli 

yang menghambur-hamburkan banyak uang tanpa didasari adanya 

kebutuhan yang jelas. 
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c. Pembelian tidak rasional (non rasional buying) 

Suatu perilaku dalam mengomsumsi dikatakan tidak rasional jika 

konsumen tersebut membeli barang tanpa dipikirkan kegunaannya 

terlebih dahulu. Pembelian yang dilakukan bukan karena kebutuhan, 

tetapi karena gengsi agar dapat dikesankan sebagai orang yang 

modern atau mengikuti mode. 

 

Solomon (dalam Prakoso, 2017: 23) menyatakan ciri-ciri perilaku negatif 

dari konsumen adalah sebagai berikut: 

1. Perilaku pembelian tidak dilandasi pertimbangan yang matang 

Dalam melakukan pembelian tidak menggunakan skala prioritas, 

melainkan karena tergiur dengan produk tersebut. Misalnya karena 

iming-iming hadiah, kemasan yang menarik, teman (konformitas), 

dan keinginan mencoba produk baru. 

2. Kepuasan yang diperoleh dari pembelian tersebut bersifat sementara 

Pembelian dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan namun 

untuk memenuhi keinginan. Misalnya karena gengsi atau status 

sosial, tren, harga yang mahal (mewah), dan rasa percaya diri. 

3. Konsumen mengalami penyesalan atau merasa bersalah setelah 

Pembelian 

Konsumen yang sudah terlanjur membelanjakan uangnya dan baru 

menyadari bahwa barang yang dibelinya tidak sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan. 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas maka perilaku konsumtif dalam 

penelitian ini berkaitan dengan kecenderungan siswa mengkonsumsi 

tiada batas dan lebih mementingkan faktor keinginan daripada 

kebutuhan. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk 

menjelaskan perilaku konsumtif yaitu, pembelian impulsif, pembelian 

boros atau berlebihan, dan pembelian tidak rasional, dengan sub 

indikator antara lain 1) mendahulukan keinginan yang hanya sesaat 2) 

membeli tanpa mempertimbangkan fungsi atau kegunaan sehingga 

dapat menimbulkan penyesalan 3) mengkonsumsi barang atau jasa 

secara berlebihan 4) hanya mengikuti mode 5) mencari kesenangan 6) 

mencari kepuasan.  
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1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif 

 

 

Pada dasarnya manusia memliki kecenderungan untuk berperilaku 

konsumtif. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya 

saja usia, pendidikan, tingkat kebutuhan, dan lain-lain. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi perilaku konsumtif menurut Engel (dalam 

Chrisnawati dan Muliati, 2011: 5) antara lain: 

1) Faktor internal, terdiri atas: 

a. Motivasi 

Mc Donal (dalam Hamalik, 2009: 106) merumuskan, bahwa 

motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri (pribadi) 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi 

untuk mencapai tujuan. Dalam rumusan tersebut ada tiga unsur 

yang saling berkaitan, ialah sebagai berikut : 

1) Motivasi dimulai dan adanya perubahan dalam diri, 

perubahan tersebut tersebut terjadi disebabkan oleh 

perubahan tertentu pada sistem neurofisiologis dalam 

organnisme manusia, misalnya karena terjadinya perubahan 

dalam sistem pecernaan, maka timbul motif lapar. Di 

samping itu, ada juga perubahan energi yang tidak di ketahui. 

2) Motivasi ditandai oleh timbulnya perasaan (affective arousal) 

Mula-mula berupa ketegangan psikologis, lalu berupa 

suasana emosi, Suasana emosi ini menimbulkan tingkah laku 

yang bermotif. Perubahan ini dapat diamati pada 

perbuatannya. Contoh : seseorang terlibat dalam suatu 

diskusi, dia tertarik pada masalah yang sedang dibicarakan, 

karenanya dia bersuara/mengemukakan pendaptnya dengan 

kata-kata yang lancar dan cepat. 

3) Motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan 

pribadi yang bermotivasi memberikan respons-respons ke 

arah satu tujuan tertentu. Respon-respon itu berfungsi 

mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh perubahan 

energi dalam dirinya tiap respons merupakan suatu langkah 

kearah mencapai tujuan. Contoh : si A ingin mendapat 

hadiah, maka ia belajar misalnya mengikuti ceramah, 

bertanya,membaca, buku, menempuh tes dan sebagainya. 

b. Proses Belajar dan Pengalaman 

Konsumen mengamati dan mempelajari stimulus yang berupa 

informasiinformasi yang diperolehnya. Hasil dari pengamatan 

dan proses belajar tersebut dipakai konsumen sebagai referensi 

untuk membuat keputusan dalam pembelian. 
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c. Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian merupakan pola perilaku menetap atau kosntan 

pada seseorang atau individu. 

d. Keadaan ekonomi 

Keputusan pembelian atau pemilihan terhadap suatu produk 

sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. Orang 

yang memiliki ekonomi rendah akan menggunakan uangnya 

secara cermat dibandingkan orang yang berekonomi tinggi 

(Chrisnawati dan Muliati, 2011: 6) 

e. Gaya hidup 

Gaya hidup merupakan pola konsumsi yang merefleksikan 

pilihan seseorang tentang bagaimana individu tersebut 

menghabiskan waktu dan uang. 

f. Sikap 

Dalam arti yang sempit sikap adalah pandangan atau 

kecenderungan mental. Menurut Bruno (dalam Syah, 2010: 

118), sikap (attitude) adalah kecenderungan yang relatif 

menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap 

orang atau barang tertentu. 

 

2) Faktor eksternal, terdiri atas: 

a. Faktor kebudayaan 

Kebudayaan merupakan pola-pola perilaku yang disadari, diakui 

dan dimiliki bersama serta berlangsung dalam kelompok, baik 

kelompok besar maupun kelompok kecil (Chrisnawati dan 

Muliati, 2011: 6) 

b. Faktor kelas sosial 

Kelas sosial merupakan kelompok-kelompok relatif homogen 

dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun dalam 

suatu hierarki dan keanggotaannya mempunyai sistem nilai, 

minat dan perilaku yang serupa (Chrisnawati dan Muliati, 2011: 

6) 

c. Faktor keluarga 

Keluarga memegang peranan terbesar dan terutama dalam 

pembentukanindividu. Hal ini dikarenakan keluarga adalah awal 

pendidikan didaptkan. 

d. Kelompok acuan 

Merupakan suatu kelompok orang yang mempengaruhi sikap, 

pendapat, norma dan perilaku konsumen (Chrisnawati dan 

Muliati, 2011: 6). 

 

 

Ada berbagai macam faktor internal dan eksternal yang dapat 

mempengaruhi perilaku konsumtif yang telah dipaparkan, faktor-faktor 

yang relevan dalam penelitian ini, yaitu: 
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a. Media Sosial Instagram 

Dalam hal ini media sosial instagram merupakan faktor turunan 

dari faktor eksternal, dimana pada zaman sekarang dalam 

berkonsumsi masyarakat khususnya siswa telah memanfaatkan 

media sosial sebagai sarana dalam bertransaksi jual beli secara 

online karena cenderung lebih praktis. 

b. Faktor eksternal kelompok acuan 

Dalam penelitian ini kelompok acuan difokuskan pada kelompok 

teman sebaya yang didasari adanya kesamaan satu dengan yang 

lain, seperti usia, kebutuhan dan tujuan. 

c. Faktor internal Proses Belajar dan Pengalaman yang dikaitkan 

dengan pembelajaran ekonomi yang telah dipelajari siswa di 

sekolah dapat digunakan ketika siswa akan mengambil tindakan 

terkait kegiatan konsumsi dan keuangannya. 

d. Faktor internal gaya hidup 

Gaya hidup merupakan pola konsumsi yang merefleksikan pilihan 

seseorang tentang bagaimana individu tersebut menghabiskan 

waktu dan daya guna uang. 

 

2. Media Sosial Instagram 

 

 

2.1 Pengertian Media Sosial 

 

 

Menurut Kaplan & Haenlin (2010: 61) Media sosial merupakan bagian 

dari internet, yaitu sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang 
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dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Web 

2.0 menjadi platform dasar media sosial. 

Shirky (2008: 42) berpendapat bahwa. 

“Media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan “Alat untuk 

meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (to share), bekerja 

sama (to co-operate) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara 

kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun 

organisasi”. 

 

Pendapat lain datang dari Jucaityte dan Jurate (2014: 492) yang 

mengatakan. 

“Social media is a world-wide-web tool which enables users to become 

active creators of the content, to communicate with each other actively, 

create and exchange various information. (Media sosial adalah alat web 

di seluruh dunia yang memungkinkan penggunanya untuk menjadi 

pencipta aktif dari konten, untuk berkomunikasi satu sama lain secara 

aktif, menciptakan dan bertukar berbagai informasi.” 

 

Brogan (2010: 11) dalam bukunya yang berjudul Social Media 101 

Tactic and Tips to Develop Your Business Online mendefinisikan Sosial 

media sebagai berikut:  

 “Social media is a new set of communication and collaboration tools 

that enable many types of interactions that were previously not available 

to the common person”. (Sosial media adalah satu set baru  komunikasi 

dan alat kolaborasi yang memungkinkan berbagai jenis interaksi yang 

sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa). 

 

Sin (dalam Ioanas dan Stoica 2014: 295) mengemukakan bahwa, Social 

media are defined to be websites which link millions of users from all 

over the world with same interest, views, and hobbies. (Sosial media 
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didefinisikan sebagai situs yang menghubungkan jutaan pengguna dari 

seluruh dunia dengan minat, pandangan, dan hobi yang sama). 

 

Brooks (2013: 14) mendefinisikan Sosial media sebagai berikut:  

“Social media is a socio-technical system insofar as the impacts of usage 

of the system are derived from both the technical aspects of the 

technology and the skills, abilities, and mentalities of the individuals 

using it.” (Media sosial adalah sistem sosio-teknis di mana sejauh ini 

dampak dari penggunaan sistem ini adalah berasal dari kedua aspek 

teknis teknologi dan keterampilan, kemampuan, dan mentalitas dari 

individu yang menggunakannya).  

 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka dapat dijelaskan bahwa, 

media sosial adalah suatu media yang digunakan untuk bersosialisasi satu 

sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan penggunanya 

untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.  

 

2.2 Jenis-jenis Media Sosial 

 

 

Kaplan & Haenlin (2010: 60) mengklasifikasikan media sosial menjadi 

enam jenis yaitu: 

1. Kolaborasi proyek, ada dua sub kategori dalam jenis sosial media 

yaitu Wiki dan aplikasi bookmark sosial. 

2. Blog, adalah situs web yang menyampaikan ekspresi dari penulis, 

pendapat ataupun pengalaman dari penulis. 

3. Konten masyarakat, adalah aplikasi yang digunakan untuk berbagi 

konten atar penggunanya, contohnya Slideshare dan Youtube. 

4. Dunia games virtual, yaitu lingkungan tiga dimensi dimana pengguna 

dapat berinteraksi menggunakan avatar pribadi. 

5. Dunia sosial virtual, adalah situs yang memungkinkan pengguna 

untuk berinteraksi dalam platform tiga dimensi menggunakan avatar 

dalam cara yang mirip dengan kehidupan asli. 
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6. Situs jejaring sosial, adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna 

untuk terhubung dengan menggunakan profil pribadi, contohnya 

Facebook, Twitter dan Instagram. 

 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa media sosial mempunyai 

jenis-jenis yang beraneka ragam dan mempunyai fungsi serta cara 

penggunaan yang berbeda-beda. Tetapi masih dengan tujuan yang sama 

untuk bertukar informasi dan mudah untuk diakses. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan instagram sebagai variabel penelitian. 

 

2.3 Indikator Media Sosial 

 

 

Indikator yang digunakan untuk penelitian ini berdasarkan pada pendapat 

dari Mayfield (2008: 5) yang menyatakan indikator dari sebuah media 

sosial yaitu: 

a) Partisipasi 

Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik (feedback) dari 

setiap orang yang tertarik. 

b) Keterbukaan 

Hampir semua pelayanan media sosial terbuka untuk umpan balik 

(feedback) dan partisipasi. Mendorong untuk melakukan pemilihan, 

berkomentar, dan berbagi informasi. 

c) Percakapan 

Komunikasi yang terjalin terjadi secara dua arah, dan dapat 

didistribusikan ke khalayak tentunya melalui media sosial tersebut. 

d) Komunitas 

Media sosial memberi peluang komunitas terbentuk dengan cepat dan 

berkomunikasi secara efektif. Komunitas saling berbagi minat yang 

sama, misalnya fotografi, isu-isu politik atau program televisi dan 

radio favorit. 

e) Saling Terhubung 

Hampir semua media sosial berhasil pada saling keterhubungan, 

membuat link pada situs-situs, sumber-sumber lain dan orang-orang 

(Mayfield, 2008: 05). 
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Menurut Simanjuntak (2018: 38) indikator untuk mengukur penggunaan 

media sosial yaitu: 

a) Frekuensi, yaitu kekerapan dalam penggunaan media sosial Instagram. 

b) Durasi, yaitu rentang waktu dalam penggunaan media sosial 

Instagram dalm sehari. 

c) Fitur, yaitu istilah teknologi yang berkaitan dengan ciri khas dari suatu 

aplikasi. 

d) Isi, yaitu konten atau informasi yang ada pada media sosial. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa indikator media sosial 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, frekuensi, durasi, fitur, 

isi, partisipasi, keterbukaan, percakapan, komunitas, dan saling 

terhubung. 

 

 

2.4 Instagram 

 

 

Media sosial diciptakan untuk menunjang kehidupan masyarakat agar 

lebih mudah dalam berkomunikasi serta menyebarkan segala informasi 

yang mereka temui. Keunggulan dari media sosial adalah dimana 

seseorang dapat berinteraksi dengan sangat cepat dan luas dengan orang 

lain diberbagai belahan dunia lainnya. Salah satu media sosial yang saat 

ini sedang sangat diminati adalah Instagram. 

Menurut Agustina (2016: 412) Instagram adalah sebuah aplikasi media 

sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video, 

menerapkan filter digital (pemberian efek pada foto) dan 

membagikannya ke berbagai media sosial termasuk instagram itu sendiri. 

Foto atau video yang dibagikan nantinya akan terpampang di feed 

pengguna lain yang menjadi follower Anda. 
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Atmoko (2012: 10) mengatakan bahwa, 

“Instagram adalah sebuah aplikasi dari Smartphone yang khusus untuk 

media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang 

mempunyai fungsi hampir sama dengan twitter, namun perbedaannya 

terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi 

informasi terhadap penggunanya. Instagram juga dapat memberikan 

inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreatifitas, 

karena Instagram mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi 

lebih indah, lebih artistik dan menjadi lebih bagus.” 

 

Instagram telah menjadi salah satu aplikasi paling diminati oleh para 

pengguna smartphone berbasis iOS dan Android. Instagram adalah 

aplikasi gratis untuk berbagi foto yang memungkinkan penggunanya 

untuk mengambil foto dan selanjutnya berbagi pada layanan jejaring 

sosial. Instagram banyak diminati semua kalangan tanpa terkecuali artis 

dari mancanegara, selebgram yang merupakan sebuah sebutan artis 

khusus di media sosial Instagram dan bahkan para pemilik online shop.  

 

Pada gambar 3. Dapat kita lihat bahwa berdasarkan hasil survei yang 

dilakukan oleh WeAreSocial.net dan Hootsuite (dalam KataData.co.id. 

2018. Berapa Pengguna Instagram dari Indonesia. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/09/berapa-pengguna-

instagram-dari-indonesia diakses pada 20 September 2018) instagram 

merupakan platform media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak ke 

tujuh di dunia. Selain untuk berbagi foto, Instagram digunkan untuk 

memasarkan produk bisnis.  

 

https://databoks.katadata.co.id/
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Gambar 2. 10 Negara dengan Jumlah Pengguna Aktif Instagram 

Terbesar Januari 2018 

Sumber: https://databoks.katadata.co.id/ 

(Diakses pada 20 September 2018 Pukul 16.00) 

 

Berdasarkan data hasil survey di atas menunjukan total pengguna 

Instagram di dunia mencapai angka 800 juta pada Januari 2018. 

Pengguna aktif Instagram terbesar berasal dari Amerika Serikat sebanyak 

110 juta. Kemudian disusul Brazil dengan 57 juta pengguna aktif. 

Dimana Indonesia berada pada urutan ketiga didunia sebagai pengguna 

aplikasi instagram yaitu  sebanyak 55 juta pengguna. 

Pada zaman dahulu Instagram hanya digunakan sebagai media eksis / 

media narsis. Seiring maraknya online shop di zaman yang serba canggih 

ini, kini Instagram tidak hanya digunakan untuk yang menyukai fotografi 

atau foto semata. Tetapi Instagram menjadi tools yang bermanfaat untuk 

mempromosikan sebuah produk agar dikenal lebih luas. 

https://databoks.katadata.co.id/
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Menjamurnya onilne shop di Instagram searah dengan semakin 

berkembangnya bisnis dan semakin meningkatnya kebutuhan di 

masyarakat. Saat ini online shop tengah digandrungi masyarakat. Online 

shop atau belanja online lewat internet merupakan suatu proses 

pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. 

Hanya perlu terhubung dengan internet untuk melakukan transaksi jual 

beli secara online. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi seperti 

sekarang ini gadget atau smartphone pun sudah bisa digunakan untuk 

mengakses internet dimana saja dan kapan saja.  

Bisnis online shop di media sosial Instagram makin terasa karena adanya 

berbagai strategi pemasaran yang sangat menarik bagi para online shop 

untuk mempromosikan produknya. Seperti kegiatan Endorse, Paid 

Promote (Promo Berbayar), dan SFS (Shoutout For Shoutout). Endorse 

dalam dunia bisnis online diartikan sebagai cara promosi di akun media 

sosial artis dengan cara pemilik/penjual online shop memberikan 

produk/barang secara gratis kepada artis tersebut, kemudian artis tersebut 

mengupload foto dirinya bersama barang tersebut di media sosial 

Instagram. Paid Promote atau promo berbayar adalah kegiatan promosi 

yang dilakukan oleh online shop dengan membayar jasa promo tersebut 

kepada akun Instagram yang membuka paid promote, biasanya akun 

yang membuka paid promote ini adalah akun yang sudah terkenal dan 

memiliki followers puluh ribuan hingga ratus ribuan. SFS (Shoutout For 

Shoutout) adalah kegiatan saling bertukar iklan barang berupa foto 
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dengan sesama penjual/pemilik online shop di Instagram, sehingga foto 

iklan tersebut akan muncul di timeline followers mereka.  

Banyak para online shop di Instagram yang mengambil strategi dengan 

mengendorse para artis yang sudah pasti memiliki followers banyak, 

fashion blogger, beauty blogger, selebgram atau orang-orang yang sudah 

memiliki followers banyak di Instagram. Ini menjadi strategi agar barang 

jualan lebih tersebar dan terpromosikan. Hal inilah yang membedakan 

media sosial Instagram dari media sosial lainnya, sehingga kegiatan 

online shop di Instagram saat ini lebih diminati. 

Adanya online shop di Instagram juga dapat membuat seseorang 

khususnya remaja mengimitasi apa yang digunakan atau dipakai oleh 

artis ataupun selebgram, sehingga tidak jarang para remaja berperilaku 

konsumtif dengan membeli sebuah produk hanya karena produk itu 

sedang trend di masyarakat dan mengabaikan unsur kebutuhan dalam 

membeli suatu barang. 

 

 

3. Kelompok Teman Sebaya 

 

 

3.1 Pengertian Kelompok Teman Sebaya 

 

  

Menurut Willis (dalam Murniatiningsih, 2017: 137) selain umur atau usia 

yang sama, teman sebaya adalah sekelompok anak atau remaja yang 

memiliki motivasi bergaul yang sama. Interaksi teman sebaya dengan 

usia yang sama memainkan peran yang unik pada kehidupan remaja. 

Sedangkan menurut Pricila (2013: 6) menyatakan bahwa:  
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“Pergaulan teman sebaya merupakan kehidupan berdampingan dengan 

orang yang berada disekitar kita, seperti teman dan sahabat yang rentan 

usianya tidak jauh berbeda, keluarga, teman sepekerjaan, teman sekolah, 

lingkungan tempat tinggal dan orang-orang sekitar seperti masyarakat 

yang berpengaruh pada kehidupan kita.” 

 

Kelompok teman sebaya merupakan lingkungan sosial, tempat 

berinteraksi yang secara langsung atau tidak langsung akan 

mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang (Suryani, 2008: 248). 

Menurut Yusuf (2009: 59) kelompok teman sebaya sebagai lingkungan 

sosial remaja (siswa) mempunyai peranan penting bagi perkembangan 

kepribadiannya. Lebih lanjut Kadeni (2018: 64) mengemukakan bahwa: 

“Teman sebaya merupakan kumpulan dari beberapa individu untuk 

memperoleh informasi yang tidak didapat di dalam keluarga, tempat 

menambah kemampuan dan tempat kedua setelah keluarga yang 

mengarahkan dirinya menuju perilaku yang baik serta memberikan 

masukan terhadap kekurangan yang dimilikinya.” 

 

Pendapat di atas tidak berbeda jauh dengan pendapat dari Santrock 

(2014: 302)  yang mengatakan bahwa “salah satu fungsi utama dari 

kelompok teman sebaya adalah untuk menyediakan berbagai informasi 

mengenai dunia di luar keluarga”. 

Menurut Hurlock (dalam Fardhani dan Izzati, 2013: 2), “Masa remaja 

adalah masa-masa perubahan sosial, yang dijelaskan bahwa pengaruh 

kelompok lebih kuat dikarenakan remaja lebih banyak menggunakan 

waktunya untuk aktifitas di luar rumah. Hal tersebut menyebabkan 

pengaruh teman sebaya terhadap sikap, pembicaraan, minat, penampilan, 

dan perilaku terkadang lebih besar daripada pengaruh dari keluarga. 
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Perubahan minat pribadi pada remaja seperti minat pada pakaian dan 

penampilan diri salah satunya dapat diakibatkan oleh pengaruh temen-

teman sebaya sehingga membuat remaja sesuai dengan lingkungannya. 

Usaha remaja untuk dapat diakui eksistensinya oleh kelompoknya dapat 

mengakibatkan beberapa remaja berperilaku komsumtif (Hurlock, dalam 

Fardhani dan Izzati, 2013: 2). 

Menurut Monks dan Blair (dalam Susanti, 2016: 6) faktor atau keinginan 

yang mempengaruhi interaksi teman sebaya adalah (1) Umur, (2) 

Keadaan sekeliling, (3) Jenis kelamin, (4) Kepribadaian, (5) Besarnya 

kelompok, (6) Keinginan untuk mempunyai status, (7) Interaksi orang 

tua, (8) Pendidikan 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka dapat dijelaskan bahwa 

kelompok teman sebaya adalah sekelompok individu yang biasanya 

memiliki rentan usia yang tidak juah berbeda, memiliki motivasi bergaul 

yang sama, serta berperan penting dalam memberikan perubahan dan 

pengembangan dalam kehidupan sosial pribadinya. 

 

2.2 Fungsi Teman Sebaya 

 

 

Adapun fungsi dari teman sebaya menurut Santosa (dalam Prakoso, 

2017: 29) adalah sebagai berikut: 

1. Mengajarkan kebudayaan. Dalam teman sebaya diajarkan kebudayaan 

yang berada ditempat itu. 

2. Mengajarkan mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan 

status yang lain. 
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3. Membantu peranan sosial yang baru. Kelompok sebaya memberi 

kesempatan bagi anggotanya untuk mengisi peranan sosial yang baru. 

4. Kelompok sebaya sebagai sumber informasi bagi orang tua dan guru 

bahkan untuk masyarakat. 

5. Dalam kelompok sebaya, individu dapat mencapai ketergantungan 

satu sama lain. 

6. Kelompok sebaya mengajar moral. 

7. Dalam kelompok sebaya, individu dapat mencapai kebebasan sendiri. 

 

 

2.3 Indikator Kelompok Teman Sebaya 

 

 

Park Burges (dalam Prakoso, 2017: 32) mengemukakan indikator 

kelompok teman sebaya, antara lain (1) persaingan (2) pertentangan (3) 

persesuaian/akomodasi (4) perpaduan/asimilasi. Sedangkan indikator 

kelompok teman sebaya menurut Yusuf (2009: 59)  adalah (1) Social 

cognition yaitu kemampuan untuk memikirkan tentang ide, perasaan, 

motif, dan tingkah laku dirinya dan orang lain, (2) Konformitas adalah 

motif untuk menjadi sama, sesuai, seragam, dengan nilai-nilai, kebiasaan, 

kegemaran (hobi), atau budaya teman sebayanya. 

Kelompok dapat mempengaruhi perilaku anggotanya dan di luar anggota 

kelompok. Menurut Mowen dan Minor (dalam Suryani, 2013: 222-225) 

terdapat lima faktor penting yang dapat menjelaskan mengapa kelompok 

dapat mempengaruhi perilaku individu, termasuk perilaku konsumsi dan 

perilaku pembelian, kelima faktor tersebut antara lain: 

1) Melalui pengaruh norma, nilai ekspresif dan informasi 

Kelompok yang menyadari pentingnya pencapaian tujuan bersama 

akan mengembangkan norma-norma kelompok untuk mengatur dan 

mengontrol perilaku anggotanya. Oleh karena itu, mau tidak mau 



38 
 

individu yang ada di dalam kelompok berusaha menyesuaikan 

perilaku, kebiasaannya dengan aturan yang ditentukan oleh kelompok. 

Norma adalah peraturan perilaku yang disepakati oleh lebih dari 

setengah kelompok untuk membentuk konsistensi perilaku mereka 

dalam kelompok. Pengaruh normatif (normative influence) terjadi 

apabila norma-norma bertindak untuk mempengaruhi perilaku 

individu. Pengaruh nilai ekspresif (value expressive influence) 

mempengaruhi konsumen apabila mereka merasa bahwa suatu 

kelompok acuan mempunyai nilai dan sikap tertentu yang 

berhubungan dengan proses konsumsi, sehingga nilai-nilai yang sudah 

ada akan mempengaruhi perilaku individu-individu dalam kelompok 

tersebut. Melalui komunikasi dan informasi akan terjadi berupa 

perubahan pendapat, sikap dan perilaku. Perilaku belanja dan perilaku 

konsumsi individu dalam kelompok dapat dipengaruhi karena adanya 

informasi (informational influence) yang mereka terima dan dapat 

dipercaya dari rekan-rekan anggota dan kelompoknya. 

 

2) Faktor peran dalam kelompok 

Peran (role) terdiri dari perilaku khusus yang diharapkan dari 

seseorang dalam posisi tertentu. Seringkali pengambilan keputusan 

yang dibuat terkait dengan pembelian dan penggunaan produk-produk 

tertentu. Melalui pelaksanaan peran inilah kelompok dapat 

mempengaruhi perilaku konsumen yang menjadi anggota 

kelompoknya. 
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3) Tuntutan untuk menyesuaikan dengan kelompok 

Penyesuaian (comformity) merupakan perubahan perilaku atau 

kepercayaan terhadap kelompok sebagai akibat dari tekanan kelompok 

yang nyata atau yang dibayangkan. Untuk mendapatkan penerimaan, 

individu berusaha menyesuaikan dirinya dengan aturan dan kebiasaan 

serta perilaku kelompoknya. 

 

4) Proses perbandingan sosial 

Perbandingan sosial (social comparison) adalah proses dimana orang 

mengevaluasi “kebenaran” pendapat mereka. Dalam proses interaksi 

di dalam kelompok, individu secara psikologis membandingkan 

dirinya dengan orang lain yang “tingkatannya” sama dan juga 

membandingkan antara dirinya saat ini dengan diri yang ideal. 

 

5) Polarisasi kelompok 

Di dalam suatu kelompok keputusan-keputusan penting sering harus 

dibuat. Biasanya ketika berada dalam kelompok individu cenderung 

lebih berani mengambil risiko dibandingkan jika keputusan itu 

dilakukan secara individual. Fenomena polarisasi juga dapat terjadi, 

individu sering dapat dengan mudah terpengaruh atau mengubah 

keputusannya sendiri dan menyesuaikan dengan keputusan kelompok.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa indikator kelompok 

teman sebaya yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari interaksi 

sosial yang dilakukan, kebiasaan yang dilakukan teman sebaya, 

keinginan meniru (imitasi), sikap solidaritas, memberikan pengetahuan 
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yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan atau 

memberikan pengalaman baru (pengalaman mengenai cita rasa 

berpakaian, musik dan jenis tingkah laku tertentu) dan dorongan atau 

dukungan teman sebaya. Indikator ini merupakan tolok ukur yang 

nantinya akan digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kelompok teman sebaya terhadap perilaku konsumtif siswa.  

 

 

4. Literasi Ekonomi 

 

 

Menurut Kusniawati dan Kurniawan (2016: 3) literasi berarti kemampuan 

membaca dan menulis atau melek aksara. Dalam konteks sekarang literasi 

memiliki arti yang sangat luas. Literasi bisa berarti melek teknologi, politik, 

ekonomi, berpikir kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan 

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni Oikonomia. Artinya 

manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah Oikos yang berarti rumah 

tangga dan Nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Oikonomia 

adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah 

tangga yang baik. Menurut Rahardja dan Manurung  (2008: 3) ilmu ekonomi 

adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam 

menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya – sumber daya ynag 

langka (dengan dan tanpa uang), dalam upaya meningkatkan kualitas 

hidupnya. 

Sosialisasi literasi ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Dewan Nasional 

Pendidikan Ekonomi Amerika Serikat atau lebih dikenal dengan NCEE (The 
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National Council on Economic Education). Menurut NCEE (dalam 

Murniatiningsih, 2017: 135), bahwa literasi ekonomi adalah suatu kondisi 

yang menggambarkan seseorang dapat memahami permasalahan dasar 

ekonomi secara baik, sehingga dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan 

benar.  

Menurut pendapat Haryono (dalam Murniatiningsih, 2017: 135), yang 

menyatakan bahwa literasi ekonomi adalah kemampuan untuk 

mengidentifikasi masalah-masalah ekonomi, penyusunanan alternatif 

pemecahan dengan mempertimbangkan benefit dan cost. Masalah ekonomi 

berkaitan dengan kelangkaan sumber daya terbatas, sementara jumlah 

kebutuhan manusia tidak terbatas. Dengan demikian, untuk mendapatkan 

kepuasan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas maka manusia harus 

dapat menentukan pilihan alternatif pemecahan masalah yang tepat dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan mempertimbangkan antara 

pengorbanan biaya dengan hasil (manfaat) yang akan diperoleh.  

Tidak berbeda jauh dari pendapat Haryono, Sina (2012: 135) mengatakan 

bahwa literasi ekonomi dapat diartikan sebagai pemahaman seseorang dalam 

membuat pilihan yang cerdas terkait alokasi sumber daya. Seperti bagaimana 

memanfaatkan pendapatan untuk menabung, berinvestasi, proteksi dan 

memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian literasi ekonomi dapat 

membantu seseorang untuk dapat memecahkan permasalahan ekonomi 

melalui pengambilan keputusan secara tepat, sehingga akan meminimalisir 

terjadinya perilaku konsumtif. Seperti yang diungkapkan Budiwati, (2014: 
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12) rendahnya literasi ekonomi akan berdampak pada sikap konsumtif pada 

konsumen. 

Literasi ekonomi berkaitan erat dengan pembelajaran ekonomi. Karena salah 

satu tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran ekonomi adalah 

bagaimana membentuk sikap dan perilaku ekonomi siswa. Pembentukan 

sikap ini dapat ditempuh melalui pendidikan formal maupun informal. Secara 

formal pembentukan sikap dan perilaku ekonomi siswa dapat ditempuh 

melalui proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah dengan bantuan guru 

bidang studi khususnya pelajaran ekonomi. Dengan demikian sikap ekonomi 

secara formal dapat dibentuk melalui proses pembelajaran khususnya dalam 

pelajaran ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Bimo Walgito (dalam 

Murniatiningsih, 2017: 135). yang menyatakan bahwa perilaku yang dominan 

adalah perilaku yang dibentuk, diperoleh serta dipelajari melalui proses 

pembelajaran. Dengan demikian siswa yang telah belajar konsep-konsep 

ekonomi, diharapkan dapat mendorong siswa untuk lebih selektif dalam 

melakukan kegiatan konsumsi. 

Menurut Budiwati (2014: 19) literasi ekonomi penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Gary H. Stern, 

Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis: "Melek ekonomi sangat 

penting karena merupakan ukuran apakah orang memahami kekuatan yang 

secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup mereka”. Begitu pentingnya 

literasi ekonomi, maka dengan melek ekonomi diharapkan seseorang dapat 

lebih rasional dalam mengambil keputusan ekonomi.  
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa literasi 

ekonomi merupakan kemampuan seseorang dalam memahami permasalahan 

ekonomi secara baik dan dapat menentukan alternatif pemecahan masalah 

terkait alokasi sumber daya sehingga dapat melakukan tindakan ekonomi 

secara rasional.  

Indikator literasi ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

teori literasi ekonomi menurut NCEE (The National Council on Economic 

Education). Berdasarkan teori tersebut maka indikator literasi ekonomi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai ekonomi mikro dan ekonomi 

makro yang disesuaikan untuk konteks Indonesia. Indikator tersebut 

merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh literasi ekonomi terhadap perilaku konsumtif. 

 

5. Life Style (Gaya Hidup) 

 

 

5.1 Pengertian Life Style (Gaya Hidup)  

 

 

Menurut Mowen dan Minor (dalam Suryani, 2013: 73) konsep gaya 

hidup dan kepribadian seringkali disamakan, padahal sebenarnya 

keduanya berbeda. Gaya hidup lebih menunjukkan bagaimana individu 

menjalankan kehidupan, bagaimana membelanjakan uang dan bagaimana 

memanfaatkan waktunya. 

Engel, dkk (dalam Sutriati, 2018: 7) mengatakan bahwa, gaya hidup 

adalah cara hidup seseorang yang menghabiskan waktu dan daya guna 

uang. Sedangkan kepribadian lebih merujuk pada karekteristik internal. 
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Sutisna (dalam Indriyani, 2015: 31) mendefinisikan gaya hidup sebagai 

cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan 

waktu mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam 

lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri 

mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya (pendapat). Hal ini sejalan 

dengan apa yang dikemukakan oleh Kotler (dalam Pristian 2016: 52), 

bahwa: 

“Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan 

dalam aktivitas, minat, dan opininya, dalam arti bahwa secara umum 

gaya hidup seseorang dapat dilihat dari aktivitas rutin yang dia lakukan, 

apa yang mereka pikirkan terhadap segala hal disekitarnya dan seberapa 

jauh dia peduli dengan hal itu dan juga apa yang dia pikirkan tentang 

dirinya sendiri dan juga dunia luar.” 

 

Assael (dalam Mayasari, 2012: 99) mengungkapkan bahwa 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 themselves and the world around them 

(opinions). Yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup 

yang 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). 

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa life 

style (gaya hidup) merupakan bagaimana cara seseorang hidup yang 

meliputi aktivitas, minat, ketertarikan, sikap, konsumsi dan harapan. 

Dalam segi ekonomi, gaya hidup menunjukkan bagaimana seseorang 

mengalokasikan pendapatannya, dan memilih produk atau jasa dari 

berbagai alternatif yang ada. 
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5.2 Jenis Gaya Hidup Konsumen 

 

 

Terdapat sembilan gaya hidup konsumsi yang dikemukakan oleh Mowen 

dan Minor (dalam Sumarwan, 2011: 45), yaitu : 

1) Funcionalists 

Menghabiskan uang untuk hal-hal yang penting. Pendidikan rata-

rata, pendapatan rata-rata, kebanyakan pekerja kasar (buruh). 

Berusia kurang dari 55 tahun dan telah menikah serta memiliki anak;  

2) Nurturers 

Muda dan berpendapatan rendah. Mereka berfokus pada 

membesarkan anak, baru membangun rumahtangga dan nilai-nilai 

keluarga. Pendidikan diatas rata-rata; 

3) Aspirers 

Berfokus pada menikmati gaya hidup tinggi dengan membelanjakan 

sejumlah uang di atas rata-rata untuk barang-barang berstatus, 

khususnya tempat tinggal. Memiliki karakteristik “Yuppie” klasik. 

Pendidikan tinggi, pekerja kantor, menikah tanpa anak; 

4) Experientials 

Membelanjakan jumlah di atas rata-rata terhadap barang-barang 

hiburan, hobi, dan kesenangan (convenience). Pendidikan rata-rata, 

tetapi pendapatannya diatas rata-rata karena mereka adalah pekerja 

kantor; 

5) Succeeders. 

Rumah tangga yang mapan. Berusia setengah baya dan 

berpendidikan tinggi. Pendapatan tertinggi dari kesembilan 

kelompok. Menghabiskan banyak waktu pada pendidikan dan 

kemajuan diri. Menghabiskan uang di atas rata-rata untuk hal-hal 

yang berhubungan dengan pekerjaan; 

6) Moral majority 

Pengeluaran yang besar untuk organisasi pendidikan, masalah politik 

dan gereja. Berada pada tahap empty-nest. Pendapatan tertinggi 

kedua. Pencari nafkah tunggal; 

7) The golden years 

Kebanyakan adalah para pensiunan, tetapi pendapatannya tertinggi 

ketiga. Melakukan pembelian tempat tinggal kedua. Melakukan 

pengeluaran yang besar pada produk-produk padat modal dan 

hiburan; 

8) Sustainers 

Kelompok orang dewasa dan tertua. Sudah pensiun. Tingkat 

pendapatan terbesar dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dan 

alkohol. Pendidikan rendah, pendapatan terendah kedua; 

9) Subsisters 

Tingkat sosial ekonomi rendah. Persentase kehidupan pada 

kesejahteraan di atas rata-rata. Kebanyakan merupakan keluarga-
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keluarga dengan pencari nafkah dan orang tua tunggal jumlahnya di 

atas rata-rata kelompok minoritas. 

 

Gaya hidup juga identik dengan kelas sosial dalam masyarakat. Kelas 

sosial adalah suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang 

mempunyai kedudukan yang seimbang dalam masyarakat. 

Mangkunegara (2011: 42). Dalam hubungannya dengan perilaku 

konsumsi, maka gaya hidup dapat dikategorikan sebagai berikut : 

1) Kelas sosial atas memiliki kecenderungan membeli barang-barang 

yang mahal, membeli pada toko yang berkualitas dan lengkap (toko 

serba ada, supermarket), konservatif dalam konsumsinya, barang-

barang yang dibeli cenderung untuk dapat menjadi warisan bagi 

keluarganya; 

2) Kelas sosial menengah cenderung membeli barang untuk 

menampakkan kekayaannya, membeli barang dengan jumlah yang 

banyak dengan kualitas memadai. Berkeinginan membeli barang 

yang mahal dengan sistem kredit, misalnya membeli kendaraan, 

rumah mewah, apartemen; 

3) Kelas sosial rendah cenderung membeli barang dengan 

mementingkan kuantitas daripada kualitas. Pada umumnya mereka 

membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari, memanfaatkan 

penjualan barang-barang yang diobral atau penjualan dengan harga 

promosi. 

 

Gaya hidup seorang pengusaha dan pejabat akan berbeda dengan gaya 

hidup seorang musisi ataupun siswa. Gaya hidup siswa dapat ditunjukkan 

melalui bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka bermain, 

bagaimana mereka bergaul di kalangan masyarakat, sekolah atau dimana 

mereka memenuhi kebutuhan hidup lainnya. 
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5.3 Pengukuran Gaya Hidup 

 

 

Untuk mengetahui gaya hidup konsumen, dapat dipergunakan 

pengukuran psikografis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

dirancang untuk menilai gaya hidup. Pertanyaan-pertanyaan yang 

umumnya dipakai mengungkapkan aktivitas, minat, dan opini konsumen 

(Suryani, 2012: 74). Psikografik memberikan pengukuran kuantitatif dan 

bisa dipakai untuk menganalisis data yang sangat besar. 

Psikografik sering diartikan sebagai pengukuran AIO (Sumarwan, 2011: 

46). AIO merupakan istilah yang mengacu pada pengukuran aktivitas, 

minat, dan opini. AIO mengukur bentuk operasional dari gaya hidup. 

AIO adalah singkatan dari activities (kegiatan), interest (minat), dan 

opinion (opini). 

Menurut Josep Plumer (dalam Suryani, 2012: 74), Komponen-komponen 

segmentasi gaya hidup dalam bentuk aktivitas, interst, dan opini dapat 

dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 6. Dimensi Gaya Hidup 

Aktivitas 
Interests 

(Minat) 
Opini Demografi 

Pekerjaan Keluarga Mereka sendiri Usia 

Hobi Rumah Masalah Sosial Pendidikan 

Kegiatan sosial Pekerjaan Politik Pendapat 

Liburan Komunitas Bisnis Jabatan 

Hiburan Rekreasi Ekonomi Ukuran Keluarga 

Anggota klub Mode Pendidikan Tempat tinggal 

Komunitas Makanan Produk Geografi 

Belanja Media Masa depan Ukuran kota 

Olahraga Prestasi Budaya Tahap daur hidup 

Sumber: Suryani, Tatik (2012: 75) 
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1) Aktivitas 

Aktivitas merupakan suatu cara seseorang menghabiskan waktu dan 

uangnya untuk pekerjaan yang dia sukai atau hobi yang sering 

dilakukan, kita dapat mengidentifikasi kepribadian seseorang dari 

pola kegiatan yang dia lakukan. Aktivitas ini dapat berupa kerja, 

hobi, acara sosial, liburan, hiburan keanggotaan perkumpulan, 

jelajah internet, berbelanja, dan olahraga. 

2) Minat 

Minat merupakan apa yang konsumen anggap menarik untuk 

meluangkan waktu dan mengeluarkan uang. Minat merupakan faktor 

dari dalam konsumen yang dapat mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan. Minat seseorang terdiri dari keluarga, rumah, pekerjaan, 

komunitas, makanan, teknologi, barang, fashion atau rekreasi.  

3) Opini 

Opini merupakan pendapat dari setiap konsumen yang berasal dari 

pribadi mereka sendiri. Opini dapat berasal dari diri konsumen 

sendiri, isu sosial, politik, bisnis, ekonomi, pendidikan, produk, masa 

depan, dan budaya. 

Menurut Loudon dan Bitta (dalam Putri, 2016: 25) terdapat tiga area 

umum yang mengindikasikan dimensi dari gaya hidup konsumen dari 

pertanyaan-pertanyaan dalam AIO statement yang terdiri dari: 

1. Activity question yang berupa pertanyaan tentang apa yang 

dilakukan, apa yang dibeli, dan bagaimana konsumen mengisi 

waktu.  
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2. Interest question yang fokusnya pada pilihan-pilhan dan prioritas 

konsumen. 

3. Opinion question yang menggali tentang pandangan konsumen dan 

perasaannya mengenai berbagai hal. 

Pertanyaan-pertanyaan dalam AIO ini dapat berupa pernyataan-

pernyataan umum yang berguna untuk mengetahui profil dari pasar 

konsumen secara umum, dan pernyataan spesifik yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang apa yang konsumen pikirkan mengenai 

produk-produk tertentu dan bagaimana hubungan produk tersebut 

dengan diri mereka. (Engel, Blackwell & Miniard dalam Putri, 2016: 26 

). Dalam penelitian ini item-item yang digunakan untuk mengukur AIO 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke gaya hidup yang 

cenderung konsumtif. 

 

5.4 Gaya Hidup yang Cenderung Konsumtif 

 

 

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) (dalam 

Hotpascaman, 2009: 12) perilaku konsumtif adalah kecenderungan 

manusia untuk mengkonsumsi tanpa batas, dan lebih mementingkan 

faktor keinginan daripada faktor kebutuhan. Keinginan masyarakat 

dalam era kehidupan modern untuk mengkonsumsi sesuatu tampaknya 

telah kehilangan hubungan dengan kebutuhan yang sesungguhnya. 

Perilaku konsumtif seringkali dilakukan sebagai usaha seseorang untuk 

memperoleh kesenangan atau kebahagiaan, meskipun sebenarnya 
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kebahagiaan yang diperoleh hanya bersifat semu (Fromm dalam 

Hasibuan, 2010: 14). Sachari (dalam Yustisi, 2009: 21) mengatakan 

perilaku konsumtif terjadi karena masyarakat mempunyai 

kecenderungan materialistik, hasrat yang besar untuk memiliki benda 

benda tanpa memperhatikan kebutuhannya. 

Pendapat-pendapat di atas sejalan dengan yang dingkapkan oleh 

Lamarto (dalam Sonia 2008: 32), bahwa gejala-gejala konsumtivisme 

adalah: 

1) Adanya pola konsumsi yang bersifat berlebihan 

Kecenderungan manusia untuk mengkonsumsi tanpa batas, dan lebih 

mementingkan faktor keinginan. 

2) Pemborosan 

Kecenderungan manusia yang bersifat materialistik dan hasrat yang 

besar untuk memiliki benda-benda tanpa memperhatikan 

kebutuhannya. 

3) Kepuasan Semu 

Kepuasan yang seharusnya dapat ditunda menjadi kepuasan yang 

harus segera dipenuhi. 

 

 

Gaya hidup konsumtif mempunyai gambaran yang bermacam-macam. 

Gaya hidup konsumtif adalah suatu perilaku yang ditandai oleh adanya 

kehidupan mewah dan berlebihan. Perilaku konsumtif dapat 

ditunjukkan dalam penggunaan segala hal yang dianggap mahal, yang 

memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik sebesar-besarnya. Perilaku 

konsumtif juga menggambarkan adanya pola hidup manusia yang 

dikendalikan dan didorong oleh suatu keinginan untuk memenuhi hasrat 

kesenangan semata (Subandy dalam Rianto, 2013: 29). 
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Gaya hidup konsumtif merupakan pola hidup untuk mengkonsumsi 

secara berlebihan barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan 

untuk mencapai kepuasan maksimal (Subandy dalam Rianto, 2013: 15). 

Muara dari pengertian perilaku konsumtif adalah membeli barang tanpa 

pertimbangan rasional atau bukan atas dasar kebutuhan pokok.  

Assuari dalam Sonia (2008: 31), mengungkapkan ciri-ciri seseorang 

berperilaku konsumtif diantaranya: 

1) Ingin tampak berbeda dengan orang lain 

Remaja melakukan kegiatan membeli barang dengan maksud untuk 

menunjukkan dirinya berbeda dengan lainnya. Remaja dalam 

memakai atau menggunakan suatu barang selalu ingin lebih dari 

yang dimiliki orang lain. 

2) Kebanggaan diri 

Remaja biasanya akan merasa bangga apabila ia dapat memiliki 

barang yang berbeda dari orang lain, terlebih lagi apabila barang 

tersebut jauh lebih bagus dan lebih hebat daripada milik orang lain. 

3) Ikut-ikutan 

Remaja pada umumnya melakukan tindakan pembelian yang 

berlebihan hanya untuk meniru orang lain, mengikuti trend mode 

yang sedang beredar, dan bukan untuk memenuhi kebutuhan 

pokoknya. 

4) Menarik perhatian orang lain 

Pembelian terhadap suatu barang dilakukan karena seseorang ingin 

menarik perhatian orang lain dengan menggunakan barang yang 

sedang populer saat itu karena remaja cenderung suka menjadi 

perhatian orang lain. 

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui gaya hidup (life style) 

yang cenderung konsumtif adalah pola hidup seseorang yang ditandai 

dengan kecenderungan mengkonsumsi tanpa batas, dan lebih 

mementingkan faktor keinginan daripada kebutuhan, serta ditunjukkan 

dalam pembelian atau penggunaan produk mahal yang memberikan 

kepuasan dan kenyamanan fisik. 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Tabel 7. Penelitian Relevan 

No. Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Luthfatul 

Amaliya dan 

Khasan Setiaji 

(2017) 

Pengaruh Penggunaan 

Media Sosial 

Instagram,Teman 

Sebaya Dan Status 

Sosial Ekonomi 

Orangtua Terhadap 

Perilaku Konsumtif 

Siswa (Studi Kasus 

Pada Siswa Kelas Xi 

SMAN 1 Semarang) 

Ada pengaruh penggunaan 

media sosial instagram, 

teman sebaya dan status 

sosial ekonomi orangtua 

terhadap perilaku konsumtif 

siswa kelas XI SMAN 1 

Semarang secara simultan. 

hal ini dibuktikan oleh nilai 

sig. uji F  yaitu 0,000 < 0,05 

sehingga Ha diterima. 

2. Endah 

Murniatiningsih 

(2017) 

Pengaruh Literasi 

Ekonomi Siswa, Hasil 

Belajar Ekonomi, Dan 

Teman Sebaya 

Terhadap Perilaku 

Konsumsi Siswa Smp 

Negeri Di Surabaya 

Barat  

 

Ada pengaruh antara  

literasi ekonomi siswa, hasil 

belajar ekonomi, dan teman 

sebaya terhadap perilaku 

konsumsi siswa SMP Negeri 

di Surabaya Wilayah Barat. 

Hal ini dibuktikan dengan 

nilai Fhitung>Ftabel atau 

344,8850 > 2,64. 

3. Lia Indriani 

(2015) 

Pengaruh Pendapatan, 

Gaya Hidup, Dan Jenis 

Kelamin Terhadap 

Tingkat Konsumsi 

Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas 

Negeri Yogyakarta 

Ada pengaruh yang 

signifikan pendapatan, gaya 

hidup, dan jenis kelamin 

secara bersama-sama 

terhadap tingkat konsumsi 

mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta. Hal ini 

ditunjukkan dengan prob F 

kurang dari tingkat 

signifikansi (0,000<0,05). 

4. Sjeddie Rianne 

Watung 

(2016) 

The Influence of 

Financial Literacy, 

Social Environment 

Factors and Cultural 

Factors to Consumption 

Behaviour  

Ada pengaruh Financial 

Literacy, Social 

Environment Factors dan 

Cultural Factors secara 

signifikan terhadap 

Consumption Behaviour 

siswa baik secara parsial 

maupun simultan. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan 

Fcount>Ftable atau 112.000 > 

2.44), dan tingkat 

signifikansi 0.000 < 0.05.  
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C. Kerangka Pikir 

 

 

Perilaku konsumtif merupakan tindakan seseorang dalam mengkonsumsi barang 

bukan untuk mencukupi kebutuhan tetapi untuk memenuhi keinginan demi 

memuaskan hasrat kesenangan semata sehingga menimbulkan pemborosan dan 

pengeluaran yang tidak tepat guna. Berkonsumsi dalam hal ini tidak lagi 

dilakukan karena barang tersebut memang dibutuhkan, namun berkonsumsi 

dilakukan karena alasan-alasan lain seperti sekedar mengikuti arus mode, hanya 

ingin mencoba produk baru, meniru orang lain agar mereka tidak berbeda dengan 

anggota kelompoknya,  ingin memperoleh pengakuan sosial atau bahkan untuk 

menjaga gengsi agar tidak ketinggalan jaman. 

Pola hidup konsumtif sering dijumpai di kalangan generasi muda, yang 

orientasinya diarahkan kenikmatan, kesenangan, serta kepuasan dalam 

mengkonsumsi barang secara berlebihan. Loudon dan Bitta (dalam Satria, 2008: 

3) menjelaskan bahwa siswa adalah kelompok yang berorientasi konsumtif karena 

pada kelompok ini suka mencoba hal-hal yang dianggap baru. 

Engel (dalam Chrisnawati dan Muliati, 2011: 5) mengatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku konsumtif dibagi menjadi 2, yaitu (1) Faktor 

internal, yang terdiri atas: motivasi, proses belajar dan pengalaman, kepribadian 

dan konsep diri, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta sikap. Kemudian (2) Faktor 

eksternal, yang terdiri atas: faktor kebudayaan, faktor kelas sosial, faktor keluarga, 

dan kelompok acuan. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini diduga variabel terikat 

(dependent) perilaku konsumtif (Y) dipengaruhi oleh berbagai variabel bebas 

(independent), diantaranya Media Sosial Instagram (X1), Kelompok Teman 

Sebaya (X2), Literasi Ekonomi (X3), dan Life Style (X4).  

 

1. Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap Perilaku Konsumtif Siswa 

 

 

Di era yang modern ini maraknya media sosial telah menjadi bagian penting 

dalam bidang ekonomi terutama dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dimana 

melalui media sosial kita dapat dengan mudah memperoleh barang-barang 

dengan banyak pilihan yang ada tanpa perlu merasa kesulitan untuk 

memperolehnya. 

Terkait dengan perilaku konsumtif siswa, saat ini mereka lebih memilih 

berbelanja menggunakan media sosial. Salah satu media sosial yang saat ini 

sangat diminati adalah Instagram. Media sosial instagram diduga menjadi salah 

satu faktor  penyebab perilaku konsumtif pada siswa karena melalui media 

sosial instagram siswa dapat bertransaksi jual-beli secara online dengan mudah 

dan juga media sosial instagram membuat siswa ingin meniru apa yang 

digunakan atau dipakai oleh artis ataupun selebgram. Sehingga tidak jarang 

para remaja berperilaku konsumtif dengan membeli sebuah produk hanya 

karena produk itu sedang trend di masyarakat. 

Menurut Khairunnisa (2014: 228) menyebutkan dalam hasil penelitian yang 

dilakukan sebagian perilaku konsumtif oleh remaja terjadi dalam berbelanja 

online semakin meningkat setelah pengguna menggunakan aplikasi Instagram. 
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Sedangkan menurut Fitria (2015: 125) dalam hasil penelitiannya menyebutkan 

bahwa perempuan shopaholic di Samarinda yang telah aktif menggunakan 

Instagram menjadi semakin konsumtif dalam hal berbelanja online untuk 

memenuhi kebutuhan yang didasari karena keinginan untuk menjaga 

penampilan sebagai wujud identitas diri. 

 

2. Pengaruh Kelompok Teman Sebaya terhadap Perilaku Konsumtif Siswa 

 

 

Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena tidak bisa hidup sendiri tanpa 

bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk 

bergaul dengan orang lain dalam suatu kelompok sosial. Dan bergaul dengan 

teman sebaya biasanya akan lebih menyatu karena rentan usianya tidak jauh 

berbeda sehingga pola pikir, sifat bahkan keinginan pun hampir sama pula. 

Hubungan antara teman sebaya merupakan bagian yang sangat penting bagi 

kehidupan seseorang terutama bagi siswa, karena interaksi dengan teman 

sebaya bisa lebih sering dibandingkan dengan interaksi bersama keluarga dan 

orang tua dirumah. 

Dalam pergaulannya dengan kelompok teman sebaya siswa cenderung 

mengikuti hal - hal yang sama agar diterima dengan baik di kelompok 

sebayanya dan tidak jarang ada yang merasa minder apabila ia tidak memiliki 

atau menggunakan produk yang sedang menjadi trend dipasaran, sehingga hal 

ini dapat mengakibatkan siswa berperilaku konsumtif. Seperti yang 

diungkapkan oleh Betty dan Kahle (dalam Susanti, 2016: 6) yang mengatakan 

bahwa faktor pendukung timbulnya perilaku konsumtif diantaranya: (1) 

Keluarga, (2) Pengaruh kelompok kawan sebaya (peer group influence), (3) 
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Pengalaman, (4) Kepribadian. Sejalan dengan Betty dan Kahle, Susanti (2016: 

12) dalam hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh signifikan pergaulan 

teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi 

FKIP Untan. 

 

 

3. Pengaruh Literasi Ekonomi terhadap Perilaku Konsumtif Siswa 

 

 

Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan sumber daya 

manusia berkualitas. Dengan kata lain, orang dianggap belajar jika 

menunjukkan perubahan-perubahan tingkah laku dalam hidupnya. Literasi 

ekonomi merupakan kemampuan seseorang dalam memahami permasalahan 

ekonomi secara baik dan dapat menentukan alternatif pemecahan masalah 

terkait alokasi sumber daya sehingga dapat melakukan tindakan ekonomi 

secara rasional. Literasi ekonomi menjadi wujud dari hasil pembelajaran dan 

proses masuknya informasi mengenai pengetahuan ekonomi yang diperoleh 

siswa dari mata pelajaran ekonomi di sekolah. Pembelajaran ekonomi pada 

dasarnya mengajarkan siswa mengenai bagaimana manusia memanfaatkan 

sumber daya secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan 

kesejahteraan manusia. Melalui literasi ekonomi dapat membuat seseorang 

menjadi cerdas dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai 

kesejahteraan dengan cara mengaplikasikan konsep ekonomi tersebut. Selain 

itu, literasi ekonomi menjadi sangat penting untuk membuka pengetahuan 

tentang biaya/manfaat suatu barang dalam aktivitas ekonomi. 
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Uraian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian dari Kusniawati dan Riza 

(2016: 6) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

literasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi siswa. Penelitian ini juga 

didukung dari hasil penelitian Kanserina (2015) yang menyatakan bahwa 

literasi ekonomi berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif. 

 

4. Pengaruh Lifestyle terhadap Perilaku Konsumtif Siswa 

 

 

Menurut Kotler (dalam Patricia, 2014: 12) Kecenderungan perilaku konsumtif 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pada intinya dapat dibedakan menjadi 

dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu faktor internal 

yang mempengaruhi perilaku konsumtif adalah life style (gaya hidup).  

Gaya hidup (life style) adalah fungsi dari karakteristik individu yang telah 

terbentuk melalui interaksi sosial. Secara sederhana, gaya hidup juga dapat 

diartikan sebagai cara yang ditempuh seseorang dalam menjalani hidupnya, 

yang meliputi aktivitas, minat, kesukaan/ketidaksukaan, sikap, konsumsi dan 

harapan. 

Saat ini, adalah hal yang biasa ketika masyarakat membeli barang atau jasa 

bukan karena nilai manfaatnya tetapi karena kebutuhannya akan gaya hidup. 

Hal tersebut tentunya merupakan sebuah perubahan yang cukup ekstrem, hal 

ini dikarenakan dahulu masyarakat cenderung mengedepankan pemenuhan 

kebutuhan utama manusia akan sandang, pangan dan papan. Namun saat ini, 

masyarakat mengonsumsi sesuatu lebih didorong faktor-faktor seperti gengsi 

dan harga diri bukan karena kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Hal 
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ini juga yang menyebabkan siswa yang beranggapan mereka akan diterima di 

dalam lingkungannya jika mereka bisa mengikuti gaya hidup yang sesuai 

jaman ini membuat mereka berlaku konsumtif untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

 

5. Pengaruh media sosial instagram, kelompok teman sebaya, literasi 

ekonomi, dan life style secara simultan terhadap perilaku konsumtif siswa 

 

 

Seiring perkembangan zaman, kini Instagram tidak hanya digunakan sebagai 

media untuk bersosialisasi, mencari teman, atau media narsis semata. Tetapi 

Instagram telah menjadi lahan bisnis yaitu dengan cara mempromosikan dan 

menjual produk agar dikenal lebih luas melalui online shop. Online shop yang 

terus berkembang  di instagram, ditambah lagi dengan banyaknya strategi 

pemilik akun online shop untuk mempromosikan produknya melalui berbagai 

cara salah satunya dengan cara endorsement diduga dapat membuat pengguna 

instagram yang khususnya kelompok usia remaja menginginkan bahkan meniru 

apa yang digunakan atau dipakai oleh artis ataupun selebgram, sehingga tidak 

jarang para remaja membeli sebuah produk yang sebenarnya tidak mereka 

butuhkan dan hanya karena produk itu sedang trend di masyarakat. 

Siswa cenderung membentuk sekumpulan atau sekelompok teman sebaya yang 

memiliki kesamaan dalam hal adanya kebutuhan sosial, kesamaan hobi atau 

kegemaran, kesamaan sikap dan perilaku. Pada dasarnya remaja mudah 

terpengaruh dan cenderung mengikuti hal- hal yang sama agar diterima dengan 

baik di kelompok sebayanya misalnya saja dalam hal berpakaian atau membeli 
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produk fashion.  Sehingga dalam penelitian ini variabel kelompok teman 

sebaya didasarkan pada aspek konformitas. 

Apabila seseorang memiliki literasi ekonomi yang baik atau pemahaman 

terhadap ekonomi yang cukup baik, maka orang tersebut akan berpikir cerdas 

dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Dalam pembelajaran ekonomi di 

sekolah, siswa diharapkan untuk dapat mengaplikasikan konsep ekonomi 

dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, siswa akan berpikir terlebih 

dahulu sebelum melakukan kegiatan konsumsi dan mempertimbangkan 

biaya/manfaat suatu barang serta mampu mengalokasikan sumber daya yang 

terbatas dengan benar. Sehingga perilaku konsummtif pun dapat dihindari. 

Perilaku konsumtif perilaku yang tidak didasari oleh pemikiran yang rasional 

sehingga tidak dapat membuat keputusan yang cerdas dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Seseorang yang mengkonsumsi kebutuhan tidak secara 

rasional akan cenderung memiliki gaya hidup yang berlebihan yang 

mencerminkan pola perilaku konsumtif. Semakin berkembangnya zaman, mau 

tidak masyarakat juga dituntut untuk mengikutinya. Karena asumsi publik 

menyatakan jika orang tidak mengikuti trend setter, ia dianggap ketinggalan 

zaman. Tuntutan gaya hidup saat ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasar manusia tetapi bermakna lain yaitu lebih riil terkait identitas 

diri yang bersifat prestisius. Gaya hidup ini akan mempengaruhi keinginan 

seseorang untuk berpilaku dan akhirnya menentukan pilihan-pilihan konsumsi 

seseorang. 
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Kerangka pikir di atas dapat di gambarkan seperti gambar paradigma penelitian 

dengan menggunakan desain faktorial berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Paradigma Teoritis Pengaruh X1 X2 X3 X4 terhadap Y  

Media Sosial 

Instagram 

(X1) 

Kelompok Teman 

Sebaya 

(X2) 

Literasi Ekonomi 

(X3) 

Life Style 

(X4) 

Perilaku Konsumtif 

Siswa 

(Y) 
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D. Hipotesis 

 

 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Ada pengaruh media sosial instagram terhadap perilaku konsumtif siswa 

kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Ada pengaruh kelompok teman sebaya terhadap perilaku konsumtif siswa 

kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019. 

3. Ada pengaruh literasi ekonomi terhadap perilaku konsumtif siswa kelas XII  

IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019. 

4. Ada pengaruh life style terhadap perilaku konsumtif siswa kelas XII IPS 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019. 

5. Ada pengaruh media sosial instagram, kelompok teman sebaya, literasi 

ekonomi, dan life style secara simultan terhadap perilaku konsumtif siswa 

kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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III. METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode penelitian 

 

 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017: 3). Penggunaan metode ini untuk 

menentukan data penelitian, menguji kebenaran, menemukan, dan 

mengembangkan suatu pengetahuan sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif 

dengan pendekatan ex post facto dan survey. 

Penelitian deskriptif adalah salah satu cara penelitian dengan menggambarkan 

serta menginterpretasi suatu objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, 

dan sebagainya) sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa dilebih-lebihkan. 

Penelitian deskriptif sering disebut sebagai noneksperimen, dikatakan demikian 

karena penelitian ini seseorang yang meneliti tidak melakukan manipulasi 

variabel dan juga selalu mengutamakan fakta, sehingga peneliti ini murni 

menjelaskan dan menggambarkannya. Sedangkan verifikatif menunjukkan 

pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada ditempat 

penelitian sehingga menggunakan pendekatan ex post facto dan survey. Menurut 

Sugiyono (2017: 7) ex post facto yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk 
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meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Sedangkan 

yang dimaksud dengan penelitian survey adalah pendekatan yang digunakan 

untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mendengarkan 

kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2017:12) . 

 

B. Populasi dan Sampel 

  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017: 117). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPS di SMA 

Negeri 13 Bandar Lampung tahun pelajaran 2018/2019. 

Tabel 8.  Data Jumlah Siswa Kelas XII IPS di SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019 

No. Kelas 
Jumlah Siswa 

(Populasi) 
Laki-laki Perempuan 

1. XII IPS 1 36 10 26 

2. XII IPS 2 36 15 21 

3. XII IPS 3 36 12 24 

4. XII IPS 4 36 12 24 

Jumlah 144 49 95 

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2018/2019 

Berdasarkan data di atas dpat diketahui bhwa dalam penelitian ini jumlah 

populasi yang akan diteliti sebanyak 144 siswa. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih menggunakan teknik tertentu 

untuk mewakili populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017: 118).  

Rumus yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Taro Yamane  

dengan rumus : 

  
 

     
 

Di mana: 

n  = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

d
2
 = tingkat signifikansi 

Populasi pada penelitian ini adalah 144 orang dan tingkat signifikansi yang 

diinginkan adalah 5%, maka berdasarkan rumus di atas besarnya sampel 

dalam penelitian ini yaitu : 

  
   

(   )(    )   
         i ul tk n m nj  i      

  

    

C. Teknik Sampling 

 

 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik probability sampling dengan menggunakan simple random 

sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi unsur (anggota) populasi yang dipilih untuk 
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menjadi sampel, sedangkan simple random sampling karena pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak  tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. Cara seperti ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap 

homogen (Sugiyono; 2017: 120). Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap 

kelas dilakukan dengan proporsional dengan cara sebagi berikut: 

                          
             

               
                          

Tabel 9. Perhitungan Jumlah Sampel untuk Setiap Kelas XII IPS SMA 

Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019. 

No. Kelas Perhitungan Jumlah Sampel 

1. XII IPS 1 106/144 x 36 = 26,5 27 

2. XII IPS 2 106/144 x 36 = 26,5 26 

3. XII IPS 3 106/144 x 36 = 26,5 27 

4. XII IPS 4 106/144 x 36 = 26,5 26 

Jumlah 144 106 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2018 

Untuk menentukan siswa yang akan dijadikan sampel di setiap kelas, salah satu 

cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara pengundian. Hal ini dilakukan 

agaar setiap anggota populasi memilki peluang yang sama untuk dijadikan 

sampel. 

 

D. Variabel Penelitian 

 

 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudiaan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017: 60). Dalam peneltian ini 

terdapat dua jenis variabel, yaitu. 
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1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent. Variabel 

bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2017: 61). 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah media sosial 

instagram (X1), kelompok teman sebaya (X2), literasi ekonomi (X3) dan life 

style (X4). 

 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel Terikat sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi  atau yang menjadi yang 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017: 61). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah perilaku konsumtif (Y). 

 

E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

Untuk mempermudah mengamati dan mengukur tiap variabel maka perlu 

didefinisikan secara operasional dan konseptual dari tiap variabel penelitian ini. 

Definisi opersional variabel dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat 

memberikan berbagai macam penilaian serta gambaran atas apa yang diteliti 

sehingga tampak lebih nyata fenomena-fenomena yang terjadi. Sedangkan definisi 

konseptual variable adalah penarikan batas yang menjelaskan suatu konsep secara 

singkat, jelas dan tegas. 
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1. Definisi Konseptual Variabel 

 

a. Media Sosial Instagram (X1) 

Media sosial adalah suatu media yang digunakan untuk bersosialisasi satu 

sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan penggunanya 

untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.  Sedangkan 

Instagram adalah aplikasi gratis untuk berbagi foto yang memungkinkan 

penggunanya untuk mengambil foto dan selanjutnya berbagi pada layanan 

jejaring sosial. 

 

b. Kelompok Teman Sebaya (X2) 

Kelompok teman sebaya adalah sekelompok individu yang biasanya 

memiliki rentan usia yang tidak juah berbeda, memiliki motivasi bergaul 

yang sama, serta berperan penting dalam memberikan perubahan dan 

pengembangan dalam kehidupan sosial pribadinya. 

 

c. Literasi Ekonomi (X3) 

Literasi ekonomi merupakan kemampuan seseorang dalam memahami 

permasalahan ekonomi secara baik dan dapat menentukan alternatif 

pemecahan masalah terkait alokasi sumber daya sehingga dapat melakukan 

tindakan ekonomi secara rasional.  

 

d. Life Style  (X4) 

Life style (gaya hidup) merupakan bagaimana cara seseorang hidup yang 

meliputi aktivitas, minat, ketertarikan, sikap, konsumsi dan harapan. Dalam 

segi ekonomi, gaya hidup menunjukkan bagaimana seseorang 



68 
 

mengalokasikan pendapatannya, dan memilih produk atau jasa dari berbagai 

alternatif yang ada. 

 

e. Perilaku Konsumtif (Y) 

Perilaku konsumtif merupakan tindakan seseorang dalam mengkonsumsi 

barang bukan untuk mencukupi kebutuhan tetapi untuk memenuhi 

keinginan demi memuaskan hasrat kesenangan semata sehingga 

menimbulkan pemborosan dan pengeluaran yang tidak tepat guna. 

 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dan konstrak dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau 

properti yang ditunjukkan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut 

menjadi elemen yang dapat diamati dan diukur. 

Tabel 10. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

Media 

Sosial 

Instagram 

(X1) 

1. Frekuensi 

 

 

 

2. Durasi 

 

 

 

3. Fitur 

 

4. Isi 

 

 

 

5. Partisipasi 

 

 

1. Seberapa sering individu 

terkena terpaan online shop 

pada media sosial instagram 

 

2. Rentang waktu penggunaan 

media sosial Instagram dalam 

sehari  

 

3. Fitur-fitur Instagram 

 

4. Konten atau informasi yang 

ada pada media sosial 

instagram 

 

5. Media sosial mendorong 

kontribusi dan umpan balik 

(feedback) dari setiap orang 

Interval 
dengan 

pendekat

an 

Semantic 

Different

ial 
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6. Keterbukaan 

 

 

 

 

7. Percakapan 

 

 

 

 

 

8. Komunitas 

 

 

9. Saling 

terhubung 

 

Simanjuntak 

(2018: 38) dan 

Mayfield (2008: 

5) 

yang tertarik 

 

6. Mendorong untuk melakukan 

pemilihan dan  berkomentar 

7. Mencari serta membagikan 

informasi 

 

8. Komunikasi yang terjalin 

terjadi secara dua arah, dan 

dapat didistribusikan ke 

khalayak 

9. Adanya interaksi sosial 

 

10. Komunitas saling berbagi 

minat yang sama 

 

11. Saling berbagi informasi 

seputar online shop 

 

 

Kelompok 

Teman 

Sebaya 

(X2) 

1. Interaksi 

 

 

 

2. Konformitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nuraeni, 2015: 

75) 

1. Interaksi sosial yang dilakukan 

2. Kebiasaan yang dilakukan 

teman sebaya 

 

3. Keinginan meniru (imitasi) 

4. Sikap solidaritas 

5. Memberikan pengetahuan 

yang tidak bisa diberikan oleh 

keluarga secara memuaskan 

atau memberikan pengalaman 

baru 

6. Dorongan atau dukungan 

teman sebaya 

Interval 
dengan 

pendekat

an 

Semantic 

Different

ial 

Literasi 

Ekonomi 

(X3) 

The Standards 

in Economics 

Survey yang 

dikembangkan 

oleh NCEE (The 

National 

Council on 

Economic 

Education) 

1. Ekonomi Mikro: 

• Masalah Pokok Ekonomi 

• Pasar dan Harga 

• Penawaran dan Permintaan 

• Peranan Pemerintah 

• Distribusi Pendapatan 

• Comparative Advantage 

 

2. Ekonomi Makro: 

Interval  
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(Nuraeni, 2015: 

74) 

• Pendapatan Nasional 

• Inflasi 

• Kebijakan Moneter dan 

Fiskal 

Life Style 

(X4) 

1. Activity 

 

2. Interest 

 

 

3. Opini 

 

 

Loudon dan 

Bitta (dalam 

Putri, 2016: 25) 

1. Ativitas apa yang dilakukan 

 

2. Pilihan-pilihan prioritas 

konsumen 

 

3. Pandangan konsumen 

Interval 

dengan 

pendekat

an 

Semantic 

Different

ial 

Perilaku 

Konsumtif 

(Y) 

1. Impulse 

Buying 

 

 

2. Wasteful 

Buying 

 

3. Non 

Rasional 

Buying 

 

Lina dan Rosyid 

(dalam Fardhani 

dan Izzati, 2013: 

4) 

1. Keinginan sesaat 

2. Membeli tanpa 

mempertimbangkan 

 

3. Mengkonsumsi barang atau 

jasa secara berlebihan 

 

4. Mengikuti mode 

5. Mencari kesenangan 

6. Mencari kepuasan 

Interval 
dengan 

pendekat

an 

Semantic 

Different

ial 

 

 

 

F. Teknik Pegumpulan Data 

 

 

Menurut Sugiyono (2017: 193) metode pengumpulan data adalah berkenan 

ketepatan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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1. Interview (Wawancara) 

 

 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil (Sugiyono, 2017: 194). 

Wawancara dilakukan dengan beberapa siswa untuk mendapatkan informasi 

mengenai adanya perilaku konsumtif pada siswa kelas XII IPS SMA Negeri 13 

Bandar Lampung. 

 

2. Kuisioner/Angket 

 

 

Kuisioner adalah cara pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang 

terbagi dalam beberapa kategori. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017: 199). 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang media sosial instagram, 

kelompok teman sebaya, life style dan perilaku konsumtif. 

 

3. Observasi 

 

 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengamati dan mencatat secara sistematik apa yang tampak dan terlihat 

sebenarnya tentang hal tertentu yang diamati. Menurut Sugiyono (2017: 203) 

teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 
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responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai jumlah siswa, latar belakang masalah dalam 

penelitian serta sejarah atau gambaran umum sekolah. 

 

4. Tes 

 

 

Tes yaitu serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada The Standards in Economics Survey, berupa 

seperangkat pertanyaan yang dijabarkan dari indikator ekonomi mikro dan 

ekonomi makro untuk mengetahui tingkat literasi ekonomi yang dimiliki siswa 

yang disesuaikan untuk konteks Indonesia. Teknik tes yang digunakan 

menggunakan bentuk tes objektif. Tes objektif merupakan tes yang terdiri dari 

item-item yang dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif jawaban 

tersedia atau mengisi jawaban yang benar. Adapun jenis tes obyektif yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis tes pilihan ganda jenis biasa, 

dengan empat pilihan jawaban, yaitu : A, B, C, dan D, dengan hanya satu 

jawaban yang paling benar. 

 

5. Dokumentasi 

 

 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, seperti dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017: 329). Dokumentasi 
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digunakan untuk mendapatkan daftar nama siswa yang menjadi sampel 

penelitian, mengetahui jumlah siswa dan hal-hal yang berkaitan dengan 

keadaan atau profil SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 

 

G. Uji Persyaratan Instrument 
 

Uji persyaratan instrumen digunakan untuk menguji apakah alat ukur yang kita 

gunakan baik berupa kuesioner atau butir soal dapat mengukur apa yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini serta dapat dipercaya atau tidak hasil yang diperoleh 

nantinya. 

1. Uji Validitas Instrument 

Sebuah instrument dikatakan valid apabila  dapat mengukur apa yang hendak 

di ukur (Sugiyono, 2017: 173). Suatu instrument dikatakan valid apabaila dapat 

mengungkapkan data dari variable untuk mengukur tingkat validitas soal yang 

diteliti secara tepat. Untuk menguji validitas instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik korelasi product moment 

sebagai berikut : 

   
  ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi antara variable X dan Y 

n  = Jumlah Sample yang diteliti 

X  = Jumlah skor X 

Y = Jumlah skor Y 
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Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel maka berarti valid, sebaliknya jika 

rhitung < rtabel maka tidak valid (Rusman, 2015: 40). 

Untuk menguji tingkat validitas Media Sosial Instagram, Kelompok Teman 

Sebaya, Life Style, dan Perilaku Konsumtf digunakan program SPSS 15.0, 

dengan n = 23 dan rtabel = 0,413 dan untuk variabel Literasi Ekonomi dengan 

n = 18 dan rtabel = 0,468 maka diketahui perhitungannya adalah sebagai 

berikut. 

a. Media Sosial Instagram (X1) 

Berdasarkan kriteria tersebut, hasil pengujian validitas angket media sosial 

instagram dari 16 pernyataan terdapat 15 pernyataan yang valid (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) dan 1 pernyataan tidak valid (12) dalam 

penelitian ini pernyataan tersebut kemudian di drop atau tidak digunakan. 

Dengan demikian angket yang digunakan untuk variabel media sosial 

instagram dalam penelitian ini berjumlah 15. Untuk lebih jelasnya lihat 

lampiran. 

 

b. Kelompok Teman Sebaya (X2) 

Hasil pengujian validitas angket kelompok teman sebaya dari 15 

pernyataan, ternyata kesemuanya valid. Dengan demikian angket yang 

digunakan untuk variabel kelompok teman sebaya dalam penelitian ini 

berjumlah 15. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran. 

 

c. Literasi Ekonomi (X3) 

Hasil pengujian validitas soal tes literasi ekonomi dari 20 pertanyaan 

terdapat 18 pertanyaan yang valid (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
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17, 18, 19, 20) dan 2 pernyataan tidak valid (2, 4) dalam penelitian ini 

pernyataan tersebut kemudian di drop atau tidak digunakan. Dengan 

demikian soal tes yang digunakan untuk variabel literasi ekonomi dalam 

penelitian ini berjumlah 18. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran. 

 

d. Life Style (X4) 

Hasil pengujian validitas angket life style dari 14 pernyataan, ternyata 

kesemuanya valid. Dengan demikian angket yang digunakan untuk 

variabel kelompok teman sebaya dalam penelitian ini berjumlah 14. Untuk 

lebih jelasnya lihat lampiran. 

 

e. Perilaku Konsumtif (Y) 

Hasil pengujian validitas angket perilaku konsumtif dari 15 pernyataan, 

ternyata kesemuanya valid. Dengan demikian angket yang digunakan 

untuk variabel perilaku konsumtif dalam penelitian ini berjumlah 15. 

Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.  

  

2. Uji Reliabilitas 
 

 

Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk penguian validitas instrumen, 

oleh karena itu walaupun instrumen ynag valid umumnya pasti reliabel, tetapi 

pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukaan. (Rusman, 2015: 40). 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan 

dapat dipercaya dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan rumus alpha 

untuk menguji tingkat reliabilitas, yaitu :  
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    [
 

(   )
] [  

∑   
 

   
 ]  

Keterangan : 

r11  = Reabilitas tes secara keseluruhan 

∑   
  = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

   
   = Varians total 

n  = Banyaknya item 

 

Dengan kriteria pengujian, apabila rhitung > rtabel , dengan taraf signifikansi 0,05 

maka pengukuran tersebut reliable, dan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka 

pengukuran tersebut tidak reliable. 

 

Tabel 11. Interpretasi Reliabilitas Instrumen 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rusman, 2015 : 42) 

 

Tabel 12. Uji Reliabilitas Angket Media Sosial Instagram (X1) 

 
Reliability Statistics 
 

Cronbach'
s Alpha 

N of 
Items 

,908 15 

Sumber: Pengolahan Data Tahun 2018 

Berdasarkan perhitungan SPSS 15.0, diperoleh hasil r Alpha sebesar 0,908 

maka dapat disimpulkan instrumen tersebut mempunyai reliabilitas sangat 

tinggi. 

No. Interval Koefisien Kriteria 

1 0,800 - 1,000 Sangat Tinggi 

2 0,600 - 0,799 Tinggi 

3 0,400 - 0,599 Cukup 

4 0,200 - 0,399 Rendah 

5 0,000 - 0,199 Sangat Rendah 
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Tabel 13. Uji Reliabilitas Angket Kelompok Teman Sebaya (X2) 

 
Reliability Statistics 
 

Cronbach'
s Alpha 

N of 
Items 

,902 15 

Sumber: Pengolahan Data Tahun 2018 

Berdasarkan perhitungan SPSS 15.0, diperoleh hasil r Alpha sebesar 0,902 

maka dapat disimpulkan instrumen tersebut mempunyai reliabilitas sangat 

tinggi. 

 

Tabel 14. Uji Reliabilitas Tes Literasi Ekonomi (X3) 

 
Reliability Statistics 
 

Cronbach'
s Alpha 

N of 
Items 

,868 18 

Sumber: Pengolahan Data Tahun 2018 

Berdasarkan perhitungan SPSS 15.0, diperoleh hasil r Alpha sebesar 0,868 

maka dapat disimpulkan instrumen tersebut mempunyai reliabilitas sangat 

tinggi. 

 

Tabel 15. Uji Reliabilitas Angket Life Style (X4) 

 
Reliability Statistics 
 

Cronbach'
s Alpha 

N of 
Items 

,933 14 

Sumber: Pengolahan Data Tahun 2018 
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Berdasarkan perhitungan SPSS 15.0, diperoleh hasil r Alpha sebesar 0,933 

maka dapat disimpulkan instrumen tersebut mempunyai reliabilitas sangat 

tinggi. 

 

Tabel 16. Uji Reliabilitas Angket Perilaku Konsumtif (Y) 

 
Reliability Statistics 
 

Cronbach'
s Alpha 

N of 
Items 

,944 15 

Sumber: Pengolahan Data Tahun 2018 

Berdasarkan perhitungan SPSS 15.0, diperoleh hasil r Alpha sebesar 0,944 

maka dapat disimpulkan instrumen tersebut mempunyai reliabilitas sangat 

tinggi. 

 

H. Uji Persyaratan Statistik Parametrik 

 

 

Persyaratan untuk menggunakan statistik parametrik adalah skala pengukuran 

serendah-rendahnya berskala interval, sampel berdistribusi normal, dan sampel 

berasal dari populasi yang homogen. (Rusman, 2015: 43).  

1. Uji Normalitas 

 

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik 

parametrik yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpulan data berdistribsi 

normal atau tidak. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan 

statistik Kolmogorov-Smirnov. Alasan menggunakan uji  Kolmogorov-Smirnov, 

karena datanya bebentuk interval yang disusun berdasarkan distribusi frekuensi 
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komulatif dengan menggunakan kelas-kelas interval. Alat uji ini biasa disebut 

dengan uji K-S. Adapun Rumusnya sebagai berikut: 

   
    

 
 

Keterangan: 

X = Rata-rata 

S = Simpangan Baku 

X1 = Nilai Siswa 

 

Rumusan Hipotesis: 

Ho: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Ha: data berasal dari populasi yang tidak berdistribus normal 

Kriteria Pengujian sebagai berikut: 

Menggunakan nilai Asymp. Sig.(2-tailed). Apabila menggunakan ukuran ini 

maka harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditetapkan sebelumnya. 

K r n  α y ng  it t pk n s   s r  , 25, maka kriteria pengujian yaitu. 

1. Tolak Ho apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,025 berarti distibusi 

sampel tidak normal. 

2. Terima Ho apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,025 berarti distibusi 

sampel normal. 

 
 

2. Uji Homogenitias 

 

 

Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak. Pengujian homogenitas pada penelitian ini 
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menggunakan Levene Statistic. Untuk melakukan pengujian homogenitas 

populasi diperlukan hipotesis sebagai berikut. 

Ho : Data populasi bervarians homogen 

Ha : Data populasi tidak bervarians homogen 

Untuk mencari homogenitas digunakan rumus Levene Statistic yaitu dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

k = banyaknya kelompok 

ZU = | YU-YT | 

YT = rata-rata dari kelompok ke i 

Zt = rata-rata kelompok dari Zi 

Z = rata-rata menyeluruh (overall mean) dari Zij Daerah kritis 

Tolak H0 jika W > F (a;k-1,n-k) 

Kriteria pengujian sebagai berikut. 

Menggunakan nilai significance. Apabila menggunakan ukuran ini harus 

 i  n ingk n   ng n tingk t  lph  y ng  it ntuk n s   lumny   K r n  α 

yang ditetapkan sebesar 0,05 (5%), maka kriterianya yaitu. 

1. Terima Ho apabila nilai significance > 0,05 

2. Tolak Ho apabila nilai significance < 0,05  
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I. Uji Persyaratan Regresi Linier Ganda (Uji Asumsi Klasik) 

 

 

Untuk menggunakan regresi linear ganda sebagai alat analisa perlu dilakukan uji 

persyaratan terlebih dahulu, apabila persyaratan itu terpenuhi, maka regresi linear 

ganda dapat digunakan. (Rusman, 2015: 59) Beberapa syarat yang perlu diujikan 

sebelumnya adalah sebagai berikut. 

1. Uji Kelinearan Regresi 

Uji kelinearan regresi dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi benar-

benar linier dan berarti, maka perlu adanya suatu pengujian kelinearan dan 

keberartian dengan menggunakan analisis varians. Uji kelinearan regresi linier 

multiple dengan menggunakan statistik F dengan rumus: 

  
    

   
 

Keterangan: 

S
2
TC = Varians Tuna Cocok 

S
2
G= Varians Galat 

Untuk melakukan uji linieritas diperlukan adanya rumusan hipotesis sebagai 

berikut: 

H0 : Model regresi berbentuk linier 

H1 : Model regresi berbentuk non linier 

Dengan dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k)   ng n α =  , 5 t rt ntu  

Kriteria uji, apabila Fhitung ≤ Ftabel maka Ho diterima yang menyatakan linier 

dan sebaliknya jika Fhitung ≥ Ftabel maka Ho ditolak yang menyatakan tidak 
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linier (Sujana dalam Rusman, 2015: 55). Untuk mencari Fhitung digunakan tabel 

ANAVA sebagai berikut. 

Tabel 17. Rumus Analisis Varians Anova  

Sumber Dk JK KT F Keterangan 

Total N ∑   ∑    

 

Koefisien (a) 

Regresi (b/a) 

Residu 

1 

1 

n-2 

JK (a) 

JKReg (b/a) 

JK (s) 

JK (a) 

S
2

reg = JK (b/a) 

 

      
   ( )

   
 

     

     
 

Untuk 

menguji 

keberartian 

hipotesis 

Tuna Cocok 

Galat/Error 

k-2 

n-k 

JK (TC) 

JK(G) 

     
   (  )

   
 

 

    
   ( )

   
 

 

    

   
 

Untuk 

menguji 

kelinearan 

regresi 

 
 

Keterangan : 
 

JK  = Jumlah kuadrat total 

KT   = Kuadrat tengah 

n   = Banyaknya responden 

ni   = Banyaknya anggota 

JK (a) = 
(∑ ) 

 
 

JK (b/a) =  {∑    
(∑ )(∑ )

 
} 

JK (G) = ∑ {∑    
(∑   )

  
} 

JK (T)  = ∑   

JK (S) = JK (T) – JK (a) – JK (b/a) 

JK (TC)  = JK (S) – JK (G) 

S
2

reg  = Varians regresi 

S
2

sis   = Varians sisa 
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Kriteria Pengujian: 

a. Kriteria Uji Keberaartian 

Jika Fhitung > Ftabel dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2 dengan alpha 

tertentu maka regresi berarti dan sebaliknya tidak berarti. 

b. Kriteria Uji Kelinearan 

Jika Fhitung > Ftabel dengan dk pembilang k-2 dan dk penyebut n-k maka 

regresi linear dan sebaliknya tidak linear. 

 

2. Uji Multikolinieritas 

 

 

Uji Multikolinieritas merupakan bentuk pengujian asumsi untuk membuktikan 

ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas satu dengan variabel 

bebas lainnya. Dalam analisis regresi linier berganda, maka akan terdapat dua 

atau lebih variabel bebas yang diduga akan mempengaruhi varabel terikatnya. 

Pendugaan tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak terjadi 

adanya hubungan yang linier (multikolinieritas) di antara variabel-variabel 

independen. Adaya hubungan yang linier antar variabel bebasnya akan 

menimbulkan kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel 

bebasnya terhadap variabel terikatnya. 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Jika terjadi 

hubungan yang linier (mutikolinieritas) maka akan mengakibatkan sebagai 

berikut. 
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1. Tingkat ketelitian koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah, dengan 

demikian menjadi kurang akurat. 

2. Koefisien regresi serta ragamnya akan bersifat tidak stabil, sehingga adanya 

sedikit perubahan pada data akan mengakibatkan  ragamnya berubah sangat 

berarti. 

3. Tidak dapat memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel independen secara 

individu terhadap variabel dependen (Sudarmanto dalam Rusman, 2015: 

59). 

 

Metode untuk uji multikolinieritas yang digunakan dalam penelitian in adalah 

metode korelasi product moment sebagai berikut : 

 

   
  ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi antara variable X dan Y 

n  = Jumlah Sample yang diteliti 

X  = Jumlah skor X 

Y = Jumlah skor Y 

 

Rumusan hipotesis yaitu: 

H0: tidak terdapat hubungan antar variabel independen 

H1: terdapat hubungan antar variabel independen 

 

Kriteria Hipotesis yaitu: 

Apabila rhitung < rtabel dengan dk=n dan alpha 0,05= maka H0 ditolak 

sebaliknya jika rhitung > rtabel maka H0 diterima. 
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3. Uji Autokorelasi 

 

 

Menurut Gujarati, (dalam Rusman 2015: 62), pengujian autokorelasi 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara data 

pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan penaksir 

mempunyai varians minimum dan uji t tidak dapat digunakan, karena akan 

memberikan kesimpulan yang salah. Ada atau tidaknya autokorelasi dapat 

dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. 

Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut. 

1. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS dari persamaan yang akan diuji dan 

hitung statistik d dengan menggunakan persamaan: 

  ∑ (       )
 |∑   

 
 

 

 

 
 

2. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian 

lihat tabel statistik Durbin-Watson untuk mendapatkan nilai-nilai kritis d 

yaitu nilai Durbin-Watson Upper, du dan nilai Durbin-Watson, d1. 

3. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada 

autokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif. 

Ho : ρ ≤   (tidak ada autokorelasi positif) 

H  : ρ <   (ada autokorelasi positif) 

Dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda pertama, uji 

d dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis sama diatas 

sedangkan langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada 

autokorelasi. 
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Rumus hipotesis yaitu. 

H0 : tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan. 

H1 : terjadinya autokorelasi diantara data pengamatan. 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Kriteria pengujian apabila nilai statistik Durbin-Watson berada diantara nilai 

dU hingga (4 – dU) dengan K = 4 dan n = 115 , asumsi  tidak terjadi 

autokorelasi terpenuhi (Suliyanto, 2011: 129). 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Menurut Sudarmanto (dalam Rusman 2015: 63), uji heteroskedastisitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak 

sama untuk semua pengamatan. Sudarmanto, menyatakan pendekatan yang 

digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu rank 

korelasi dari Spearman (Spearman’s rank correlation test). Pengujian rank 

korelasi spearman koefisien korelasi rank dari Spearman di definisikan sebagai 

berikut. 

      [
∑  

 

 (    )
] 

Keterangan: 

d1 = perbedaan dalam rank yang diberikan kepada 2 karakteristik yang 

berbeda dari individu atau fenomena ke i. 

n    =  banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank 
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Rumusan Hipotesis 

H0 :  Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan 

dan nilai mutlak dari residual 

Ha : Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan 

nilai mutlak dari residual 

Kriteria Pengujian 

Ap  il  ko fisi n signifik nsi (Sig ) l  ih   s r   ri α =  , 5, m k    p t 

dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut, 

yang berarti menerima H0 dan sebaliknya. (Rusman, 2015: 63). 

 

J. Pengujian Hipotesis 

 

 

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan 

juga untuk mengukur keeratan hubungan antara X dan Y digunakan analisis 

regresi. Uji hipotesis dalam penelitian ini aan dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Pengujian Secara Parsial 

 

 

Pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat, penulis menggunakan 

rumus statistic t melalui regresi sederhana yaitu. 

Ỷ = a + bx 

Untuk mengetahui nilai a dan b dicari dengan rumus: 

   ̌     

  
(∑ )(∑ 

 
)  (∑ )(∑  )

  ∑   (∑ )
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 ∑   (∑ )(∑  )

  ∑   (∑ ) 
 

Keterangan: 

Ỷ = Nilai yang diprediksikan 

a = Konstanta atau bila harga X = 0 

b = Koefisien regresi 

X = Nilai variabel independen (X1. X2. X3. X4 ) 

(Sugiyono, 2013: 184). 

Untuk mengetahui taraf signifikansi digunakan uji t dengan rumus sebagai 

berikut. 

   
 

  
 

Keterangan: 

to = Nilai teoritis observasi 

b = Koefisien arah regresi 

Sb  = Standar deviasi 

Kriteria pengujian hipotesis. 

 Apabila thitung > ttabel dengan dk= n – 2    n α =  , 5 m k  H0 ditolak. 

Sebaliknya H0 diterima. 

 Apabila probabilitas (sig.) < 0,05 maka H0 ditolak. Sebaliknya H0 diterima 

(Rusman, 2015: 58). 
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2. Pengujian Secara Simultan 

 

 

Pengujian hipotesis secara simultan menggunakan statistic (F) melalui regresi 

linier multipel yaitu suatu model untuk menganalisis pengaruh variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y), untuk menguji hipotesis digunakan model 

regresi linier multipel yaitu. 

Ŷ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4 

Keterangan: 

Ŷ  = Nilai ramalan untuk variabel Y 

a  = Konstanta 

b1-b4 = Koefisien arah regresi 

X1-X4 = Variabel bebas 

 

   
(∑ ) (∑   )  (∑    ) (∑   )(∑   )

 
 

(∑ )  (∑ )
 
 (∑ )

 
 (∑ )

 
  (∑        )

 
 

   
(∑ ) (∑   )  (∑    ) (∑   )(∑   )

 
 

(∑ )  (∑ )
 
 (∑ )

 
 (∑ )

 
  (∑        )

 
 

   
(∑ ) (∑   )  (∑    ) (∑   )(∑   )

 
 

(∑ )  (∑ )
 
 (∑ )

 
 (∑ )

 
  (∑        )

 
 

   
(∑ ) (∑   )  (∑    ) (∑   )(∑   )

 
 

(∑ )  (∑ )
 
 (∑ )

 
 (∑ )

 
  (∑        )

 
 

 

Selanjutnya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi ganda (uji F) untuk 

melihat ada tidaknya pengaruh antara X1, X2, X3, dan X4, terhadap Y, dengan 

rumus : 

        
       

      (     )
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JKreg dicari dengan rumus : 

JKreg  = a1ΣX1iYi + a2ΣX2iYi +… +  kΣXkiYi 

JKres  = Σ(Yi-Yi)
2

 

Keterangan : 

JKreg  = Jumlah kuadrat regresi 

JKres  = Jumlah kuadrat residu 

k   = Jumlah variable bebas 

n   = Jumlah sample 

D ng n krit ri  uji    l h “Tol k H0 jika Fhitung > Ftabel dan Ha diterima, 

demikian pula sebaliknya, Ftabel untuk dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-

k-1) dengan taraf signifikan 0,05. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh positif dan signifikan media sosial instagram terhadap perilaku 

konsumtif siswa kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Hal ini berarti semakin tinggi penggunaan media sosial 

instagram siswa, maka akan semakin tinggi pula perilaku konsumtif siswa. 

Sebaliknya jika semakin rendah penggunaan media sosial instagram siswa, 

maka akan semakin rendah pula perilaku konsumtif siswa. 

2. Ada pengaruh positif dan signifikan kelompok teman sebaya terhadap 

perilaku konsumtif siswa kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal ini berarti semakin tinggi pengaruh 

kelompok teman sebaya maka akan semakin tinggi pula perilaku konsumtif 

siswa. Sebaliknya jika semakin rendah pengaruh kelompok teman sebaya 

maka akan semakin rendah pula perilaku konsumtif siswa. 

3. Ada pengaruh negaatif dan signifikan literasi ekonomi terhadap perilaku 

konsumtif siswa kelas XII  IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Hal ini berarti semakin tinggi kemampuan literasi 

ekonomi siswa maka tingkat perilaku konsumtifnya akan menurun. 
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Sebaliknya jika literasi ekonomi siswa rendah maka tingkat perilaku 

konsumtif siswa meningkat. 

4. Ada pengaruh positif dan signifikan life style terhadap perilaku konsumtif 

siswa kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2018/2019. Hal ini berarti semakin tinggi life style (gaya hidup) siswa, maka 

akan semakin tinggi pula perilaku konsumtif siswa. Sebaliknya jika semakin 

rendah life style (gaya hidup) siswa, makan akan semakin menurun pula 

perilaku konsumtif siswa. 

5. Ada pengaruh yang signifikan media sosial instagram, kelompok teman 

sebaya, literasi ekonomi, dan life style secara simultan terhadap perilaku 

konsumtif siswa kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Hal ini berarti apabila penggunaan media sosial 

instagram siswa tinggi, pengaruh kelompok teman sebaya siswa tinggi, 

kemampuan literasi ekonomi siswa rendah, dan gaya hidup (life style) siswa 

tinggi, maka perilaku konsumtif siswa akan meningkat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Media Sosial Instagram, 

Kelompok Teman Sebaya, Literasi Ekonomi, dan Life Style terhadap Perilaku 

Konsumtif Siswa Kelas XII IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2018/2019". Maka peneliti memberi saran sebagai berikut. 

1. Penggunaan media sosial instagram siswa harus dikendalikan, dengan 

pengarahan dari guru maupun orangtua siswa, agar siswa lebih bijaksana 
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dalam menggunakan media sosial instagram dan tidak mengikuti orang lain 

atau trend yang sedang happening di instagram. 

2. Dalam pergaulan teman sebaya hendaknya siswa dapat lebih selektif dalam 

memilih teman, mengambil pengaruh positif dan membuang pengaruh negatif 

bagi lingkungannya, serta saling memotivasi dalam hal kebaikan. Dalam hal 

ini peran guru dan juga orang tua sangat penting untuk meningkatkan 

pengawasan dalam pergaulan para siswa agar teman sebaya dapat 

memberikan pengaruh yang baik bagi perkembangan pribadi siswa. 

3. Siswa hendaknya dapat menerapkan konsep-konsep dasar ekonomi dalam 

kehidupan sehari-hari. Karena dengan literasi ekonomi yang baik akan 

berguna bagi siwa untuk dapat berpikir kritis, rasional, dan lebih selektif 

dalam menghadapi masalah ekonomi, termasuk dalam kegiatan konsumsi 

sehingga dapat terhindar dari perilaku konsumtif.  

4. Siswa juga hendaknya lebih memilih gaya hidup sederhana dengan sebisa 

mungkin menjauhkan diri dari gaya hidup hedonis yang membeli barang 

hanya demi gengsi dan mengharapkan pujian semata. Dalam hal ini orang tua 

juga harus mengajarkan serta mengawasi anaknya untuk menghindari 

perilaku konsumtif. 

5. Siswa seharusnya lebih mengontrol diri untuk tidak berperilaku konsumtif, 

sehingga dalam membelanjakan uangnya siswa selalu mempertimbangkan 

skala prioritas, faktor kebutuhan dan bukan berdasarkan faktor keinginan dan 

gengsi semata yang pada akhirnya bisa menyebabkan berperilaku konsumtif. 

Perilaku konsumtif dapat diminimalisir dengan cara mengendalikan diri 

dalam menggunakan teknologi informasi seperti media sosial instagram, tidak 
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terpengaruh oleh teman sebaya, dan belajar mengatur keuangan agar tidak 

boros serta lebih realistis dalam membelanjakan uangnya. 
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