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MOTTO 
 

*Do The Best, Be The Best, For The Best!!!  

 

*Masa depan adalah hari ini. PERJUANGKAN!!!  

 

*Kepada semua pejuang skripsi. "Ketika muda kita habisi dengan 

bermalas-malasan maka tua juga akan malas-malasan lalu tak terasa 

besok mati, namun kalau kita banyak belajar, membaca buku dan 

banyak analisis maka saat dia tua dia menang" (Bj. Habibie) 

 

*Kepada semua yang mengalami kebingungan “Bilamana bingung dan 

gelisah, pergilah shalat dan berdoa menghadap sang maha pencipta, 

sampai dibukakan-Nya kesulitan dan dimudahkan-Nya segala 

kesukaran” (Ibnu Sina)  

 

*Kepada semua pencari kebahagiaan. “Yakinlah ada sesuatu yang 

menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan 

membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit” (Ali 

Bin Abi Thalib)  

 

*Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak 

ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan (Ibnu Sina) 

 

*Berani memulai adalah awal dari sebuah kesuksesan tetapi berani 

menyelesaikan apa yang dimulai adalah cara untuk mewujudkan 

kesuksesan (Sandrina Mazayya)  

 

*Dalam hidup ini memiliki mental seperti orang yang bermain sepeda, 

bila saya tidak mengayuh sepeda maka saya akan jatuh, jika saya 

berhenti bekerja maka saya mati (Bj. Habibie) 
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HUBUNGAN ANTARA PERILAKU KONSUMTIF DAN TINGKAT 

RELIGIUSITAS TERHADAP PRODUK PAKAIAN REMAJA DI DESA X 

 

INTISARI 
 

Vetty Rahmawati 

Candra Indraswari 

Perilaku konsumen seharusnya membeli berdasarkan kebutuhan, namun kenyataan perilaku 

konsumen cenderung berbelaja atas dorongan keinginan yang berlebihan. Hal tersebut seperti memilih 

produk pakaian yang lebih menarik untuk pemakai agar dapat berubah-ubah gaya penampilan sehingga 

nilai moral agama pada hati nurani tidak dipertimbagkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara perilaku konsumtif dengan tingkat religiusitas. Subjek penelitian adalah remaja di 

Desa X dengan jumlah sampel sebanyak 64 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

skala pengukuran kecenderungan perilaku konsumtif yang terdiri dari 27 aitem, skala religiusitas diri 

terdiri dari 22 aitem. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara perilaku konsumtif dengan tingkat religiusitas 

produk pakaian remaja di Tanjungsari Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Hasil analisis 

memperoleh nilai p = 0,000 (p < 0,05). Artinya pada tiap penambahan skala perilaku konsumtif maka 

akan berdampak pada menurunnya skor tingkat religiusitas. Sumbangan efektif besarnya nilai dapat 

diketahui bahwa variabel perilaku konsumtif dan variabel tingkat religiusitas nilai R Square sebesar 

0,198. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif dengan religiuitas sumbangan efektif sebesar 

19,8%. 

 

Kata Kunci: Perilaku Konsumtif, Religiusitas, Remaja 
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RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMTIVE BEHAVIOR AND THE LEVEL OF RELIGIUSITY 

OF TEEN'S CLOTHING PRODUCTS IN VILLAGE X 

 

ABSTRACT 
 

Vetty Rahmawati 

Candra Indraswari 

Consumer behavior that should bought based on need, but in reality consumer tends to be self-

motivated by excessive desire. Such as choosing clothing products that are more attractive to wear, 

which could change appearance styles. So that religious moral values were not taken into their lives. 

This study aim to determine the relationship between consumptive behavior and the level of religiosity. 

This research was conducted by adolescents in Village X with a total sample of 64 people. The data 

were collected using a scale of measuring the tendency of consumptive behavior which consists of 27 

items and the scale of self-religiosity consists of 22 items. The data analysis used multiple regression 

analysis. The results showed that there was a relationship between consumptive behavior and the level 

of religiosity of teenage clothing products. The analysis result obtained p value = 0.000 (p <0.05). 

This means that each additional consumptive behavior scale will have an impact on decreasing the 

level of religiosity score. The effective contribution of the value can be seen that the consumptive 

behavior variable and the variable level of religiosity, the value of R Square is 0.198. This shows that 

the consumptive behavior has effective contribution religiosity of 19.8%. 

Keywords: Consumptive Behavior, Religiosity, Youth 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perilaku memiliki keterkaitan dalam realitas hidup keseharian dengan adanya 

kemauan hasrat dan dorongan dari sesuatu yang ada di luar dirinya. Hal ini sesuai 

dengan yang dikonsepsikan Mahdelala (Chatijah & Purwadi, 2007) bahwa dorongan 

tersebut salah satunya menjadi simbol untuk memberitahukan seseorang yang dalam 

konsumsi sehari-harinya mengakibatkan perasaan ketidakpuasan. Dorongan ini juga 

akan berpengaruh kepada tingkat konsumerisme seseorang yang secara praktis 

membentuk pola serta style dalam berpakaian. 

Chatijah (2007) perilaku konsumen dipengaruhi media periklanan yang 

ditampilkan dan ditawarkan di media elektronik dan media maya seperti televisi, 

market place, selebaran brosur diskon sale yang melatarbelakangi pembelian remaja, 

dorongan melakukan pembelian dikarenakan adanya bujukan iklan-iklan penjual. 

Membeli produk yang tidak terkontrol atas dasar suka, tertarik warna, kecocokan 

produk yang di pakai sehingga perilakunya terpengaruh iklan dalam pemilihan 

produk-produk yang ditawarkan.  Mengemukakan kehidupan masyarakat telah 

berubah masyarakat telah membuka lebar peluang pembelian berbagai macam 

penawaran penggunaan smartphone, yang didalamnya adanya aplikasi market place 

yang kehidupan sebelum belum tersedia layanan tersebut. Berbagai metode 

pembelian konsumen bergarak secara cepat saat teknologi internet ditemukan yang 
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pada akhirnya mengubah sistem, tingkah laku, nilai, sikap, dan cara pandangnya 

terhadap seseuatu. Soekanto (1990: 41).  Melakukan pembelian secara keinginan 

semata-mata hanya bujukan dan tidak didasari atas kebutuhan termasuk dikatakan 

perilaku konsumtif dikarenakan pembeli tidak mempertimbangkan pemikiran secara 

rasionalnya. 

Perilaku konsumsi menyatakan bahwa kebiasaan dan gaya hidup masyarakat 

berubah menuju hidup mewah dalam waktu yang relatif singkat dan terkesan 

berlebihan yang pada akhirnya mengarah pada pola hidup konsumsi serta gaya hidup 

seseorang dikatakan konsumtif Lina dan Rosyid (Patricia, 2014). Hal tersebut 

dibenarkan oleh pernyataan Kertajaya (Mudrikah, 2017), terlebih wanita yang 

berbelanja lebih banyak daripada pria. Hal ini dikarenakan perilaku konsumsi 

perempuan lebih mementingkan keadaan fisik produk berdasarkan warna dan 

bentuknya. Dibandingkan laki-laki, mereka lebih menghargai produk karena 

fungsinya (Frankel, 2006). Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Tambunan bahwa 

mengonsumsi pembelian pada produk pakaian wanita dianggap konsumtif, membeli 

barang bukan karena kegunaan dan kualitas teknisnya, tetapi mudah dibawa dan 

menarik minat penjual, mereka cepat merasakan suasana toko dan bersemangat untuk 

berbelanja meskipun faktanya mereka hanya berbelanja di situs atau melihat-lihat 

tetapi tidak membeli. Catatan sebelumnya menunjukkan bahwa pilihan konsumsi 

antara laki-laki dan perempuan memiliki motif yang berbeda. Yang pertama, perilaku 

konsumen lebih terfokus pada fungsi, sedangkan yang kedua lebih memperhatikan 
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apa yang bisa dilihat. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya akan mempengaruhi 

perilaku keduanya dalam kehidupan sehari-hari (Patricia, 2014). 

Untuk mengetahui bagaimana fenomena perilaku konsumen dapat dilihat dari 

aksesoris yang dipakai oleh generasi muda atau remaja. Aksesoris ini menunjukkan, 

setidaknya, bagaimana pilihan gaya atau penampilan yang mereka pilih. Pada 

dasarnya, gaya ini berpengaruh pada pilihan fashion seseorang. Dan rerata, pemilihan 

tersebut saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh interaksi di dunia sosial. Namun 

dipengaruhi juga oleh teknologi informasi seperti penggunaan terhadap internet dan 

media massa yang ada saat ini. Di titik ini, dengan semakin maju dan berkembangnya 

teknologi, pemuda cenderung dipengarui oleh brand atau role model (artis) yang 

bermunculan di internet atau media massa tersebut. Lebih dari itu, keterpengaruhan 

ini secara spesifik mempengaruhi perempuan apakah mereka akan menggunakan 

jilbab sesuai dengan role model yang ia contoh atau tidak dari model, atau artisnya 

yang dijadikan idola (Sumawan, 2011). 

Para remaja yang ada di salah satu SMA Negeri di Semarang, sebagaimana 

penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2006), termasuk salah satu bagian kelompok 

sosial di masyarakat yang memiliki tingkat perilaku konsumtif yang cukup signifikan. 

Hal ini terjadi karena memang mereka, yakni para remaja, menjadi salah satu sasaran 

yang utama dalam memasaran produk pakaian yang dimiliki oleh setiap 

perusahahaan. Fenomena ini diafirmasi oleh Sumartono (2002) bahwa tingkat 

perilaku konsumtif memang dominan dan sangat tinggi. Monk (2002) mengatakan 
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bahwa kelompok dengan kisaran usia remaja, antara 12-22 tahun, memang rentan 

dipengaruhi oleh sebaran iklan baik yang termpampang langsung dalam kehidupan 

sehari-hari ataupun yang tersebar di banyak media sosial. 

Dengan gejala di atas, sangat wajar bila rerata remaja menggunakan 

keinginannya dalam berbelanja tidak berdasarkan suatu kebutuhan (pokok). Aspek 

gengsi, kepuasan diri, pamer menjadi salah satu alasan mereka dalam praktik 

konsumsi terhadap produk-produk tertentu yang diinginkan. Perilaku ini, secara 

eksplisit, dapat dikategorikan sebagai suatu pemborosan sehingga perlu dilakukan 

suatu tindakan-tindakan khusus untuk mencegah agar tidak berlangsung lama dan 

menjadi suatu karakter sehingga susah untuk diperbaiki. Aryani (2006) mengatakan 

bahwa lokasi sekolah juga sangat menentukan pada akhirnya bagaimana pola remaja 

dalam mengonsumsi produk-produk pakaian. Untuk sekolah yang berlokasi di kota 

dan dekat dengan pusat perbelanjaan atau mall, maka sangat dimungkinkan bagi 

mereka mudah mengaksesnya bahkan ketika mereka hendak pulang dari sekolah dan 

masih memakai seragam. Adakalanya, datang ke pusat perbelanjaan ini tidak semata 

untuk memuaskan hasrat belanja semata, namun juga untuk rekreasi sekadar 

menghilangkan penat sehabis proses pembelajaran di sekolah, remaja mengunjungi 

mall-mall terdekat yang jarak antar sekolah ataupun rumah masih di lingkungan pusat 

kota. 

Hakikat suatu suatu kerja konsumsi, bagi Goble (1985), disebut memiliki 

keterkaitan yang erat dengan suatu kebutuhan dari pemenuhan fisiologis seperti 

pembelian suatu produk pakaian. Hal ini, oleh Goble, disebut memiliki garis 
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konsepsional yang serupa dengan teori piramida Maslow yang mengabstraksikan 

kebutuhan manusia berdasarkan lima jenjang atau tingkatan: kebutuhan dasar atau 

fisiologis, keamanan, kebutuhan memiliki serta kasih sayang, kebutuhan atas suatu 

pengakuan, dan kebutuhan dalam konteks suatu aktualisasi diri. 

Wawancara yang dilakukan pada narasumber mengatakan bahwa:  

“Aku beli baju sebulan beli 5-8 buah baju kali ya. Karena jika di itung-itung 

ya boros belum bisa managemen keuangan.  Saya dikasih kiriman setiap 

bulannya Rp. 1.500.000 – Rp. 2.300.000,00 tidak menentu. Membeli baju 

seharga Rp. 75.000 – Rp. 200.000 setiap bulan beli baju atau pakaian 

lainnya. Membeli atas dasar baju ada diskon beli banyak toh kan murah tapi 

ya sebenarnya bukan butuh banget tapi keinginan warnanya menarik dan 

trend”. 

 

 

Wawancara yang dilakukan pada narasumber mengatakan bahwa:  

“Saya biasanya uang di kirim bapak setiap minggu Rp. 350.000,00 - Rp. 

500.000,00 gak tentu sih. Suka beli kebutuhan baju atau pakai biasanya 

seminggu pasti beli tiga atau empat bua.  Jadi, kalo sebulan bisa beli satu 

baju kisaran harga Rp. 75.000,00 sampai Rp. 100.000,00 lebih. Gak nyaman 

kalo bajunya seminggu tidak gonta-ganti kayak gak ada baju aja. Kadang 

juga kena bujukan mbak yang disana ya aku beli. Kebutuhan yang lain seperti 

buku-buku kuliah. Biasanya jika saya uang habis atau menipis terkadang 

telfon minta kiriman lagi dengan alasan uangnya beli buat kebutuhan makan, 

buku, baju”. 

 

Perilaku konsumtif, dalam pengertian Tambunan, melalui Sumartono (2002), 

juga didefinisikan sebagai sebuah kerja konsumsi yang dilakukan tidak berdasarkan 

suatu kebutuhan. Di sini, dapat diartikulasikan dengan terlalu berlebih-lebihannya 

belanja karena suatu kepuasan pembelian. Pola konsumsi ini, disebut sebagai perilaku 

konsumsi yang tingkatnya dapat dikatakan sudah tidak rasional lagi. Pada dasarnya, 
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pengertian perilaku konsumtif menurut Tambunan ini memiliki kemiripan dengan 

pengertian sebelum-sebelumnya yang telah penulis jelaskan di muka. Polanya 

memiliki keserupaan, bahwa perilaku konsumtif remaja yang sangat tinggi dilakukan 

berdasarkan tingkat pemuasan hasrat, pengakuan terhadap fenomena sosial, dan 

berdasarkan suatu kegiatan yang sia-sia yang menuai pembelian secara boros. 

Menurut Yasraf (Sumartono, 2002), sifat konsumtif ini tidak hanya 

meningkatkan fitur fungsional dalam memenuhi kebutuhan manusia, tetapi bersifat 

simbolik, misalnya mengkonsumsi produk yang lebih difokuskan pada pembentukan 

identitas pemakai atau pemakai produk. Sejalan dengan hal tersebut, munculnya 

perilaku konsumen, menurut Sembiring, secara jelas menunjukkan bahwa ketika 

membeli barang tentang produk/barang, mereka tidak lagi mempertimbangkan 

pentingnya fungsi atau nilai guna barang dan kegunaannya, melainkan prestise yang 

melekat pada barang dari visual covernya saja maupun menariknya produk tersebut. 

Sumartono (2002) berpendapat bahwa semakin banyaknya konsumen yang 

membeli barang secara berlebihan pada akhirnya akan menimbulkan perilaku 

konsumen. Berkat hal tersebut, bisnis para wirausaha seperti waralaba, mall, 

supermarket, toko toserba dan minimarket akan berkembangnya pesat yang kini 

menjadi komoditas sosial sasaran pasar, khususnya bagi para remaja. Kehadirannya 

secara luas dianggap sebagai simbol peradaban manusia dan dapat mengubah wajah 

dunia menjadi kondisi konsumtif, sekaligus menimbulkan gaya hidup (trend) baru. 

Sasaran pemakai produkya remaja, perilaku konsumen akan ketertarikan, pembelian 

tidak adanya pertimbangan rasional pada barang yang akan menimbulkan perilaku 
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konsumtif dampaknya perilakunya boros yang berlebihan menggunakan nilai guna 

mata uang. 

Penelitian ini dilakukan di Tanjungsari, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 

dengan memakai remaja sebagai respondennya. Remaja yang penulis pilih lebih 

memfokuskan pada remaja yang statusnya sebagai peserta didik baik di Sekolah 

Menengah Umum (SMP) ataupun Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di 

Tanjungsari. Sebaran usia dipilih bedasarkan terminologi Santrock (2003) mengenai 

remaja. Fase remaja ini, rentan mengalami perubahan karena memang berada dalam 

proses pematangan diri sehingga wajar bila dalam perkembangannya seringkali 

menemukan hal-hal yang negatif dan tanpa disadari dijadian sebagai contoh untuk 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Problem psikologinya yang dialami remaja 

ini akan semakin rentan mengarah pada hal-hal yang buruk apabila komunikasinya di 

dalam keluarga tidak baik / tidak harmonis. Artinya, orang tua tidak begitu 

memperhatikan bagaimana perkembangan anaknya. Dalam masalah yang berbeda, 

Hurlock (2009) mengatakan bahwa masa remaja ini seringkali mengalami guncangan 

emosional sehingga berdampak pada instabilitas aspek psikologisnya. Masa-masa 

remaja sangat ditekankan agar keluarga benar-benar memperhatikan kondisi anaknya 

agar bisa merespon, mengasimilasi, dan mengintegrasikan fenomena sosial yang 

tengah dihadapinya berdasarkan nilai-nilai agama (Islam). Remaja mengalami 

ketidakmatangan emosional saat keluarga pertama yakni orang tua kurangnya 

kecakapan mengawasi anak membeli tidak berdasarkan pertimbangan dikarenkan 
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ketertarikan menilai barangnya, berangkat dari nilai agama pada moralitas agama hati 

nurani sebagai pondasi keimanan remaja agar perilakunya yang bijaksana dalam 

mengambil langkah.  

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat religiusitas dapat 

mempengaruhi seseorang melakukan perilaku konsumtif. Penelitian Anggarasari 

(1997) tentang hubungan antara tingkat religiusitas dengan sikap konsumtif pada ibu 

rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan yakni tidak ada hubungan antara 

tingkat religiusitas dengan sikap konsumsi terhadap ibu rumah tangga. Artinya 

semakin rendah tingkat religiusitas maka semakin rendah pula sikap konsumsinya. 

Apalagi penelitian yang dilakukan oleh Chatijah dan Purwadi (2007) tentang 

hubungan antara religiusitas dengan sikap konsumtif pada remaja yang menemukan 

bahwa terdapat hubungan negatif antara religiusitas dengan sikap konsumtif remaja. 

Agama meletakkan pada dasar moralitas individu ditujukan remaja pada 

religiusitas. Moral dari agama sangat menentukan sistem keyakinan Tuhan sehingga 

seringkali ajaran moral dari agama yang menjadi relasi pertama menentukan perilaku 

manusia untuk bertindak. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Oaradjat 

(Nasution dan Rossanty, 2016) bahwa agama berperan penting dalam perkembangan 

moralnya karena nilai-nilai moral terkait displin diri agama bersifat permanen dan 

universal. Ketika menghadapi dilema agama dalam pengambilan keputusan tentang 

penentuan perilaku konsumen, maka orang tersebut akan menggunakan penilaian 

berdasarkan nilai moral yang bersumber dari agama. Penetapan nilai moral berada 
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pada posisi apapun akan terus memegang prinsip moralitas yang tertanam dalam hati 

nuraninya manusia, oleh karena itu nilai-nilai agama yang telah berkesinambungan 

oleh diri remaja, yang akan mampu menjadi pedoman perilaku individu untuk 

mengambil tindakan yang lebih bijaksana (Nasution & Rossanty, 2016).  

Glock dan Stark (Ancok & Suroso, 1995) religiusitas adalah sistem simbol, 

sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilakunya yang terlembagakan semua 

berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi 

(ultimate meaning). Hal ini di dukung Jalaluddin (2012) mengatakan bahwa agama 

dalam kesehariannya akan memberi pengaruh positif maupun negatif. pengaruh 

positif pada dri manusia yang beragama mencurahkan keluh kesah kepada pencipta 

melalui sholat, berdo’a hal inilah yang memberikan jiwa manusia memiliki rasa 

ketenangan, ketentraman hati di tujukan pada perilaku perasaan-perasaan bahagia, 

aman, kebanggaan, melewati proses keagamaan, keyakinan akan ada rasa kepuasan 

dan keberhasilan rasa sukses karena tiang agama yakni Tuhan sebagai pendorong 

berbuat kebaikan-kebaikan yang malaksanakan akan mendapat balasan pahala. 

Agama memberikan harapan-harapan nilai pencerah pada manusia perasaan positif 

yakni nilai kebaikan yang menjadi motivasi hidup. Dorongan motivasi menguatkan 

manusia untuk berperilaku lebih bijaksana seperti berperilaku kejujuran, amanah / 

dapat dipercaya, menepati janji, ikhlas, hidup sederhana, bangga terhadap diri sendiri. 

Hal inilah yang akan menjadi nilai-nilai etik manusia pada agama yang 

menghantarkan prinsip manusia sebagai harapan-harapan individu, masyarakat untuk 
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bersosialisasi mengawali hidup dengan perasaan-perasaan, nilai-nilai yang diterapkan 

terhadap keyakinan beragama.  

Aspek-aspek religiusitas yakni dimensi keyakinan/kepercayaan, dimensi praktik 

agama (ritualistik), dimensi pengalaman keagamaan, dimensi pengetahuan agama 

(intelektual), dan dimensi pengamalan (konsekuensi). Glock dan Stark (Ancok & 

Suroso, 1995) mengungkapkan bahwa aspek-aspek religiusitas antara lain : 1) 

dimensi keyakinan atau kepercayaan adalah berisi pengharapan-pengaharapan di 

mana orang yang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan 

mengakui kebenaran doktrin, 2) dimensi praktik agama (ritualistik) mencakup 

perilaku pemujaan ritus, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk 

menunjukkan komitmen pengamalan terhadap kepatuhan yang dianut pada agama, 3) 

dimensi pengalaman keagamaan berkaitan dengan perasaan-perasaan, persepsi-

persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang atau diidentifikasikan oleh suatu 

kelompok keagamaan (masyarakat) yang melihat komunikasi dalam suatu esensi 

ketuhanan, yaitu dengan Tuhan, 4) dimensi pengetahuan agama (intelektual) adalah 

sejauh mana individu mengetahui, memahami tentang ajaran-ajaran agamanya, 

terutama yang ada dalam kitab suci dan sumber lainnya, dan 5) dimensi Pengamalan 

atau konsekuensi sejauh mana perilaku individu dimotivasi oleh ajaran agamanya 

didalam kehidupan sosial.  

Religi dan religiusitas menurut Mangunwijaya mengungkapkan bahwa 

(Anggarasari, 1997) adalah agama (religi) menunjuk pada aspek formal yang 

berkaitan dengan aturan dan kewajiban, sedangkan religiusitas menunjuk pada aspek 
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religi yang lebih dihayati oleh individu di dalam hati. Religiusitas adalah penghayatan 

dan pengamalan individu terhadap ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya 

atau mengaplikasikan dokrin agama yang telah dipelajari pada perilaku sehari-hari. 

Remaja pengamalan ajaran agama harus dapat mengaplikasikan pengetahuan, 

pembelajaran pada kehidupannya sehari-hari, jika tidak maka akan berimbas perilaku 

yang tidak diperbolehkan dalam ajaran pokok seperti perilaku konsumtif yang tidak 

disenangi Allah karena hidup berlebih-lebihan yang tidak mencerminkan perilaku 

sesuai ajaran Nabi yakni hidup sederhana dari contoh sikap Nabi Muhammad SAW. 

Abu Hurairah (Afzalurrahman, 1997) mengemukakan argumennya bahwa Nabi 

Muhammad SAW, pernah bersabda: Nabi tidak menyukai satu macam yang tidak 

disenangi Allah SWT, yakni orang-orang yang membelajakan harta secara berlebih-

lebihan, membeli yang tidak bermanfaat dan tidak berguna. membelajakan harta 

secara berlebihan memiliki sikap boros, antara lain: pertama, berjudi, meminum 

minuman keras beralkohol, riba yang mana membelajakan harta untuk barang-barang 

haram. Kedua, membelajakan harta di luar batas kemampuannya yakni pengeluaran 

membeli barang-barang halal akan tetapi perilakunya tidak mencermikan sikap 

kesederhanaan atau mengikuti kemampuan orang lain secara perekonomian. Ketiga, 

membelajakan harta untuk keperluan bersikap amal shaleh akan tetapi mempunya 

tujuan tertentu, yakni memperlihatkan harta kepada orang lain dengan perasaan 

pamer riya’ membanggakan harta benda, memperlihatkan bershadaqoh ke badan 

amal, berbuat nilai kebaikan-kebaikan untuk bertujuan pamer lainnya. 
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Agama telah menentukan bahwa untuk melaksanakan praktik atas nilai-nilai 

yang ada di dalamnya telah diatur dengan tingkat sedemikian mudahnya. Semua 

bidang sosial sudah dibuat sangat mudah. Yang mempersulit dan yang 

menjadikannya rumit adalah perilaku manusia yang dalam melakukan sesuatu 

cenderung suka berlebihan. Hal ini terjadi karena perbuatan mereka tersebut 

dilakukan berdasarkan hasrat yang sampai kapan pun tak mungkin untuk dipenuhi 

standar kepuasannya. Dengan kondisi yang seperti ini, diri seseorang akan selalu 

merasa bosan. Cara untuk mengatasinya, sebagaimana tuntunan agama, adalah 

dengan mendekatkan diri kepada-Nya melalui doa perlindungan dari perbuatan-

perbuatan yang melebihi batas bahkan dalam kegiatan sehari-hari yang sangat 

mendasar seperti makan, minum, pakaian, membelanjakan harta, dan lain sebagainya, 

agar hidupnya lebih bermakna dan perilaku hidup yang sejahtera (Halwani, 2003). 

Di sisi yang berbeda, dampak negatif perilaku konsumtif ini mengakibatkan hal-

hal buruk tidak hanya pada pelakunya. Namun juga berdampak pada penyedia 

produk-produk yang menjadi sasaran pembelian remaja. Dampak negatif tersebut, 

salah satunya, mempengaruhi pada penggunaan sumber daya alam yang dijadikan 

sebagai bahan material dari produk-produk yang bertebaran baik di mall ataupun di 

market place. Proses pemanfaatan sumber daya dengan tingkat yang sangat tinggi ini 

mempengaruhi ekosistem di lokasi di mana sumber daya tersebut berada. Bila sumber 

daya yang dipakai melibatkan produksi bahannya menipis, maka berpengaruh secara 

besar terhadap daerah-daerah rendah yang mana akan sering dilanda banjir, seperti 

Jakarta salah satu contohnya. Apabila pemanfaatan nilai barang yang dibutuhkan 
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secara global pada situasi darurat tidak tersedia, yang seharusnya kebutuhan 

mendesak bahan kebutuhannya kurang maka inilah yang terjadi.  

Perbuatan-perbuatan yang, bila diklasifikasikan, bisa disebut sebagai ekspoitasi 

ini pada dasarnya telah disediakan cara bagaimana mengehentikannya. Nabi 

Muhammad, oleh Abu Hurairah (Afzalurrahman, 1997), mengatakan bahwa hal-hal 

yang tidak baik seperti ekspoitasi terhadap sumber daya alam tersebut merupakan 

perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Sehingga, mengaca pada sabda Nabi 

tersebut, setidaknya seseorang dapat menjaga praktik moraliasnya selalu baik dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun, Nabi memberikan suatu peringatan terhadap 

perbuatan baik namun pada akhirnya menjadi buruk karena: pembelian yang 

berlebihan meskipun menggunakan uang dan yang dibeli halal, kegiatan sosial yang 

bermacam-macam namun di dalam hatinya terbersit riya’, membeli sesuatu karena 

semata untuk membanggakan diri atau pamer kepada orang lain yang kurang 

mencerminkan sikap Nabi Muhammad secara hidup sederhana. 

Penelitian ini juga dapat meningkatkan pengetahuan remaja dan masyarakat 

umum khususnya tentang perilaku konsumtif dan religiusitas. Sehingga setelah 

memahami hal tersebut, generasi muda dapat mengetahui pada level mana religiusitas 

mampu mengurangi perilaku konsumtif, sehingga menjadi alternatif dalam 

menghadapi perilaku konsumsi. Agar generasi muda mampu mengokohkan 

keyakinannya iman secara religius agama di masa depan, mereka akan lebih bijak 
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sesuai dengan kebutuhannya dan tidak merasakan dampak dari perilaku konsumtif, 

seperti yang dipaparkan oleh peneliti di atas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara 

perilaku konsumtif dengan tingkat religiusitas produk pakaian remaja di Desa X? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku 

konsumtif dengan tingkat religiusitas produk pakaian remaja di Desa X.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini yang dilakukan diharapkan dapat membantu memperkuat 

landasan teori dan menambah referensi terkait keilmuan dan teori-teori psikologi 

khususnya psikologi konsumen. Menambah kajian ilmiah di ranah psikologi 

konsumen menjadi salah satu sumber informasi dan mengurangi perilaku 

konsumtif dan membantu teori religiusitas pada remaja.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi mahasiswa yang 

akan meneliti dengan tema atau pembahasan yang memiliki keserupaan dengan 
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tema skripsi hubungan antara perilaku konsumtif dengan tingkat religiusitas 

produk pakaian remaja. Di sisi yang lain, penelitian ini diharapkan dapat 

mengubah cara pandang mahasiswa tentang perilaku seseorang dalam 

mengonsumsi produk pakaian serta keterkaitannya dengan tingkat 

religiusitasnya.  

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian berikut merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yang digunakan sebagai pembanding dari penelitian yang pernah diteliti.  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Ekaningdyah Anggarasari (1997) yang 

meneliti tentang “Hubungan Tingkat Religiusitas Dengan Sikap Konsumtif Pada 

Ibu Rumah Tangga”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat 

religiusitas dengan sikap konsumtif pada ibu rumah tangga. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 

ibu-ibu rumah tangga di Kabupaten Banyumas, yang sudah berkeluarga dan 

beragama Islam. Skala yang digunakan adalah skala religiusitas dan skala sikap 

konsumtif. Analisis data menggunakan teknik korelasi Spearman Product 

Moment. Hasil dari perhitungan korelasi antara variabel religiusitas dan variabel 

sikap konsumtif diperoleh nilai koefisien korelasi (r) rxy sebesar 0,330 (p < 0,01) 

r2 = 0 ,109. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara tingkat religiusitas dengan sikap konsumtif pada ibu rumah 
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tangga. Artinya semakin rendah tingkat religiusitas, akan semakin rendah sikap 

konsumtifnya.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tina Afiatin (1998) tentang “Religiusitas Remaja: 

Studi Tentang Kehidupan Beragama Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui religiusitas remaja. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif (mix method). Subjek 

penelitian ini adalah remaja muslim yang berstatus pelajar SLTP dan atau SMU 

Negeri dan swasta Islam sebanyak 441 orang. Alat pengumpulan data yang 

digunakan adalah prosedur kuantitatif lewat analisis deskriptif dan uji-t dengan 

menggunakan skala religiusitas. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan 

statistik deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menyimpulkan hasil 

diskusi kelompok terarah serta hasil wawancara mendalam dan observasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat religiusitas subjek penelitian 

adalah sedang sebagaimana ditunjukkan oleh angka rerata empirik sebesar sedikit 

lebih tinggi daripada angka rerata hipotetiknya yakni (rerata empirik 180,385 > 

rerata hipotetik 40.385). Berdasarkan hasil uji-t dapat dikemukakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan religiusitas dan dimensi-dimensi religiusitas antara pria dan 

wanita. Terdapat perbedaan religiusitas yang signifikan antara siswa sekolah 

swasta Islam dan sekolah negeri. Religiusitas siswa sekolah negeri lebih baik 

daripada siswa sekolah swasta Islam dan tidak terdapat perbedaan religiusitas 

antara siswa SLTP dan SMU kecuali pada dimensi intelektualnya.  
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Chatijah & Purwadi (2007) tentang 

“Hubungan Antara Religiusitas Dengan Sikap Konsumtif Remaja. Penelitian 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan sikap konsumtif 

remaja”. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Subjek penelitian diambil dengan teknik cluster random sampling yang berjumlah 

213 orang. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala religiusitas, dan 

skala sikap konsumtif. Analisis data menggunakan teknik korelasi Spearman 

Product Moment. Hasil dari perhitungan korelasi antara variabel religiusitas dan 

variabel skala sikap diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar -0,324 dengan 

peluang galat (p) 0,000 atau di bawah 0,01. Sedangkan besarnya sumbangan 

efektif religiusitas kepada sikap konsumtif sebesar r2 = 0,105. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat siknifikan antara 

religiusitas dengan sikap konsumtif remaja. Artinya semakin tinggi tingkat 

religiusitas remaja, semakin rendah sikap konsumtif remaja bersangkutan. 

Sebaliknya semakin tinggi religiusitas remaja, akan diikuti semakin rendahnya 

sikap konsumtif remaja bersangkutan.   

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriyani, Presetyo Budi Widodo, dan Nailul 

Fauziah (2013) tentang “Hubungan Antara Konformitas Dengan Perilaku 

Konsumtif Pada Mahasiswa Di Genuk Indah Semarang”. Penelitian bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara konformitas dengan perilaku konsumtif pada 

mahasiswa di Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
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kuantitatif yang berjumlah 130 orang. Alat pengumpulan data yang digunakan 

skala perilaku konsumtif, dan skala konformitas. Analisis data menggunakan 

teknik analisis regresi. Hasil dari perhitungan korelasi antara variabel perilaku 

konsumtif dan konformitas diperoleh nilai korelasi rxy = 0.333 dengan p = 0.000 

(p <0.05). Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara konformitas dengan perilaku konsumtif dengan pengaruh 10.9% dari 

konformitas terhadap perilaku konsumtif.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Puri Astiti (2014) yang meneliti tentang 

“Faktor Psikologis Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Konsumen Di 

Bali Dalam Membeli Kendaraan Pribadi”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor psikologis yang mendasari konsumen dalam proses pengambilan 

keputusan untuk membeli kendaraan pribadi. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif dan kuantitatif (mix method) dengan subjek penelitian 

sebanyak 300 responden. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah prosedur 

kuantitatif melalui analisis deskriptif dengan menggunakan skala perilaku 

konsumtif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

konsumtif dalam pembelian kendaraan pribadi adalah faktor budaya keluarga 

(extended family) dan berperan penting dalam proses pengambilan keputusan 

membeli kendaraan pribadi. Perilaku membeli tidak selalu didasarkan pada 

kebutuhan terhadap sebuah produk, tapi juga dipengaruhi cara pandang dan kesan 

masyarakat di lingkungan tersebut terhadap produk tersebut.  
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Rizika Witri Hidayah (2015) tentang “Perilaku 

Konsumtif Dalam Membeli Produk Fashion Pada Mahasiswa Putri Di Surakarta”. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dinamika psikologis perilaku konsumtif 

dalam membeli produk fashion pada mahasiswa putri di Surakarta. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa seluruh subjek menunjukkan perilaku konsumtif saat melihat produk 

fashion yang bagus didepan matanya. Perilaku konsumtif tersebut terjadi diawali 

oleh faktor yang mempengaruhi gaya belanja subjek yaitu faktor lingkungan, 

faktor internal, dan perkembangan mode. Subjek membeli bukan karena 

kebutuhan melainkan keinginannya, dan subjek cenderung sering melakukan 

pembelian secara tiba-tiba. Subjek tidak memikirkan apakah barang-barang 

dirumah atau dikost masih berfungsi, mudah tergiur atau tertarik dengan produk 

fashion yang orang lain pakai, tidak dapat mengontrol diri, dan membeli karena 

ingin mengikuti trend. Subjek membeli produk bukan yang diutamakan. Perilaku 

yang tidak disadari itu membuat subjek cenderung menjadi konsumtif dalam 

berbelanja. Dampak atau akibat yang dirasakan subjek yaitu boros, subjek 

menghabiskan uang untuk membeli sesuatu yang bukan di prioritaskan.  

7. Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Hani Putriani (2015) tentang “Pola 

Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Airlangga Ditinjau Dari Tingkat Religiusitas”. Penelitian bertujuan 

untuk mengetahui pola perilaku konsumsi mahasiswa dalam memilih makanan 
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halal ditinjau dari tingkat religiusitas. Metode dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Indikator yang digunakan adalah pemahaman dan 

penerapankonsumsi Islami dalam kehidupan sehari-hari, dan pembekalan Ilmu 

Pendidikan Agama I dan II selama kuliah. Hasil ini menunjukkan bahwa 

mahasiswa memiliki pola konsumsi dan tingkat religiusitas yang Islami walaupun 

sebagian dari mereka tidak mempelajari konsumsi islami.  

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ardilla Saputri & Risana Rachmatan (2016) 

tentang “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Sikap Konsumtif Remaja”. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara religiusitas 

dengan sikap konsumtif remaja. Metode penelitian menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 213 orang. Alat pengumpulan 

data yang digunakan adalah skala religiusitas dan skala gaya hidup hedonisme. 

Analisis data menggunakan teknik korelasi Spearman Product Moment. Alat 

pengumpulan data yang digunakan adalah skala religiusitas dan skala sikap 

konsumtif. Hasil dari perhitungan korelasi antara variabel religiusitas dan gaya 

hidup hedonisme diperoleh nilai koefisien korelasi rxy sebesar = - 0,324, dan nilai 

(p) = 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara variabel sikap konsumtif dengan tingkat religiusitas.  

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ardilla Saputri & Risana Rachmatan (2016) 

tentang “Religiusitas Dengan Gaya Hidup Hedonisme: Sebuah Gambaran Pada 

Mahasiswa Universitas Syiah”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara religiusitas dengan gaya hidup hedonisme pada mahasiswa. Metode 
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penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini 

berjumlah 377 orang. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala 

religiusitas dan skala gaya hidup hedonisme. Analisis data menggunakan teknik 

korelasi Spearman Product Moment. Hasil dari perhitungan korelasi antara 

variabel religiusitas dan gaya hidup hedonisme diperoleh nilai koefisien korelasi 

(r) sebesar -0,40 dengan nilai p = 0,00 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara religiusitas dengan gaya hidup hedonisme pada 

mahasiswa. Hasil analisa juga menunjukkan bahwa sebanyak 98.7% mahasiswa 

memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, dan sebesar 78,4% memiliki tingkat 

hedonisme yang rendah.  

10. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma Tuah Putra Nasution & Rossanty Yossie 

(2016) tentang “Hubungan antara Religiusitas dan Pengambilan Keputusan 

Membeli Panganan Halal dimoderasi oleh Persepsi Konsumen atas risiko.”. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan menguji pengaruh religiusitas 

dalam pengambilan keputusan pembelian panganan halal yang dimoderasi 

persepsi risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah kualitatif dan 

kuantitatif (mix method). Subjek dalam penelitian 107 responden. Analisis data 

kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan 

dengan menyimpulkan hasil kelompok terarah serta hasil wawancara mendalam 

dan observasi. Penelitian ini menggunakan cross-sectional design yaitu desain 

penelitian yang mengumpulkan informasi dari sampel tertentu yang hanya 
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dilakukan satu kali. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala 

religiusitas, skala pengambilan keputusan membeli panganan halal, dan skala 

persepsi konsumen. Hasil dari perhitungan korelasi antara variabel religiusitas, 

variabel pengambilan keputusan membeli panganan halal, dan variabel persepsi 

konsumen diperoleh nilai koefisien nilai taraf signifikansi (hasil absolute antara 

religiusitas dan persepsi risiko) memiliki nilai 0,909 > 0,005 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa persepsi risiko tidak dapat memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara religiusitas dengan pengambilan keputusan pembelian panganan 

halal. Hal ini menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara religiusitas 

dalam pengambilan keputusan pembelian panganan halal yang dimoderasi 

persepsi risiko. Artinya semakin rendah tingkat religiusitas, semakin rendah 

pengambilan keputusan pembelian panganan halal dan semakin rendah persepsi 

risiko. 

Beberapa peneltian diatas terdapat persamaan dan perbedaan pada peneltian kali 

ini berdasarkan keaslian tema, teori, alat ukur.  

1. Keaslian Tema 

Tema pada terdapat persamaan penelitian yakni dilakukan oleh Nur 

Fitriyani, Presetyo Budi Widodo, dan Nailul Fauziah (2013) yang meneliti 

dengan judul “Hubungan Antara Konformitas Dengan Perilaku Konsumtif Pada 

Mahasiswa Di Genuk Indah Semarang”. Penelitian kali ini mempunyai 

persamaan variabel tergantung perilaku konsumtif dan perbedaan dalam 

penelitian ini yakni variabel bebas yang digunakan. Penelitian Fitriyani 
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menggunakan konformitas sebagai variabel bebas. Penelitian yang dilakukan 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Rina Ekaningdyah Anggarasari (1997) yang 

meneliti dengan judul “Hubungan Tingkat Religiusitas Dengan Sikap Konsumtif 

Pada Ibu Rumah Tangga”. Persamaan dalam penelitian ini variabel bebas tingkat 

religiusitas.  

Keserupaan variabel bebas akan penulis gunakan sebagai referensi untuk 

membuat blue print, instrumen penelitian yang terdiri dari aspek dan 

indikatornya agar berbeda karena penulis menggunakan remaja sebagai subjek 

penelitiannya. Pada titik ini, tema penelitian yang akan penulis lakukan akan 

berbeda. Penelitian Anggarasari menggunakan sikap konsumtif sebagai variabel 

tergantung. Penelitian yang dilakukan oleh Chatijah & Purwadi (2007) dengan 

judul “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Sikap Konsumtif Remaja”. 

Penelitian kali ini mempunyai persamaan yakni pada penggunaan variabel bebas 

yakni tingkat religiusitas. Variabel ini penulis posisikan sama dengan variabel 

yang dibuat oleh Anggarasari. Penelitian Chatijah & Purwadi menggunakan 

sikap konsumtif sebagai variabel tergantung. Penelitian yang dilakukan oleh 

dengan judul Ardilla Saputri & Risana Rachmatan (2016) “Hubungan Antara 

Religiusitas Dengan Sikap Konsumtif Remaja”. Penelitian kali ini mempunyai 

persamaan yakni pada penggunaan variabel bebas religiusitas. Penelitian Saputri 

dan Risana menggunakan sikap konsumtif sebagai variabel tergantung.  

2. Keaslian Teori 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriyani, Presetyo Budi Widodo, dan 

Nailul Fauziah (2013) yang meneliti dengan judul “Hubungan Antara 

Konformitas Dengan Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa Di Genuk Indah 

Semarang” menggunakan teori perilaku konsumtif Tambunan (2001). Penelitian 

tersebut menggunakan teori Sumartono (2002). Karakteristik perilaku konsumtif 

adalah yang tidak lagi berdasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan 

keinginan yang sudah di luar kebutuhannya yang tidak rasional, dan pembelian 

tidak lagi didasarkan pada faktor kebutuhan (need) tetapi sudah terdapat faktor 

keinginan (want). Perilaku konsumtif begitu dominan di kalangan remaja dan 

menjadi sasaran produk barang dan jasa. Secara psikologis remaja masih berada 

dalam proses perkembangan dalam pembentukan jati diri dan sangat sensitif 

terhadap pengaruh dari luar.  

Penelitian selanjutnya oleh Siti Chatijah & Purwadi (2007) yang meneliti 

tentang “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Sikap Konsumtif Remaja”. 

Menggunakan teori religiusitas oleh Glock dan Stark (Ancok & Suroso, 1995). 

Religiusitas adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem 

perilaku yang terlembagakan semua berpusat pada persoalan-persoalan yang 

dihayati sebagai yang paling maknawi (Ultimate Meaning). Penelitian ini juga 

menggunakan teori Dorojatun (Chatijah & Purwadi, 2007) bahwa agama adalah 

proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya 

bahwa sesuatu itu lebih tinggi dari manusia, perasaan dan pengalaman individu 

yang berhubungan dengan Tuhan.  
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Berdasarkan sepuluh penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu 

di atas, jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda jika ditinjau dari 

judul penelitiannya. Sedangkan dalam penggunaan teori, ada satu teori yang 

sama dengan yang digunakan pada penelitian diatas yaitu teori Glock dan Stark 

(Ancok & Suroso, 1995) yang berkaitan dengan religiusitas. Selanjutnya, 

perilaku konsumtif dari penelitian sebelumnya menggunakan teori Tambunan 

(dalam Fitriayani, Presetyo, 2013).  

Meskipun terdapat satu teori yang sama dengan penelitian terdahulu, namun 

alat ukur pada penelitian ini dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek 

dalam teori yang digunakan. Alat ukur tersebut yaitu: skala tingkat religiusitas, 

dan skala perilaku konsumtif.  Kedua skala tersebut penulis kategorisasikan 

berdasarkan cara remaja melakukan konsumsi atau pembelian produk pakaian. 

3. Keaslian Alat Ukur 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriyani, Presetyo Budi Widodo, dan 

Nailul Fauziah (2013) yang meneliti dengan judul “Hubungan Antara 

Konformitas Dengan Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa Di Genuk Indah 

Semarang”. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yakni skala perilaku 

konsumtif yang disusun berdasarkan indikator perilaku konsumtif yang 

dikemukakan oleh Sumartono (2002). Terdapat tujuh indikator yaitu membeli 

produk karena iming-iming hadiah, membeli produk karena kemasannya 

menarik, membeli produk demi menjaga penampilan dan gengsi, membeli 
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produk atas pertimbangan harga, membeli produk hanya sekedar menjaga simbol 

status, memakai produk karena unsur model yang mengiklankan, memunculkan 

penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal akan menimbulkan rasa 

percaya diri yang tinggi.  

Alat ukur yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner yang diranang sendiri dengan mengedepankan aspek-aspek turunan 

dari aspek tingkat religiusitas Ancok & Suroso (1995) dan perilaku konsumtif 

(Munandar, 2008). Kedua aspek ini pada akhirnya akan penulis jadikan sebagai 

alat ukur dengan menggunakan pendekatan kedua teori yang telah penulis 

sebutkan di atas. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

Setelah melakukan observasi dan analisis secara komprehensif mengenai 

hubungan antara perilaku konsumtif dan tingkat religiusitas remaja di Desa X maka 

penulis di sini dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dalam 

hubungan antara perilaku konsumtif dan tingkat religiusitas. Hasil hipotesisnya 

bahwa adanya hubungan antara perilaku konsumtif dan tingkat religiusitas remaja di 

Desa X. 

Proposisi dapat dibuktikan dengan melihat nilai probabilitas Sig 0,000 yg lebih 

kecil dari ketentuan nilai probabilitas (p<0,05). Secara tidak langsung, 

mengkonfirmasikan bahwa setiap penambahan skala perilaku konsumtif maka akan 

berdampak pada menurunnya skor tingkat religiusitas. Adapun nilai sumbangan 

efektif besarnya nilai dapat diketahui bahwa variabel perilaku konsumtif dan variabel 

tingkat religiusitas dinilai R Square sebesar 0,198. Hal ini menunjukkan bahwa 

perilaku konsumtif dengan religiusitas sumbangan efektif sebesar 19,8%.  

B. Saran

Selama melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan banyak hambatan yang 

secara tidak langsung mempengaruhi proses penulisan skripsi sehingga penulis 

sedikit banyak mengetahui kesalahan yang perlu diperbaiki. Mengenai hal tersebut, 
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peneliti dapat memberikan beberapa saran untuk lebih mengintensifkan pemilihan 

subjek penelitian terkait remaja. Remaja menjadi narasumber demi keutuhan 

penelitian sehingga perlu dilakukan klasifikasi narasumber mana saja yang 

“pantas” untuk dijadikan sebagai sasaran penelitian. Aspek lainnya penulis 

tujukan kepada peneliti yang di kemudian hari akan menggunakan sisi yang sama 

dengan penelitian ini agar lebih memperhatikan secara serius bagaimana 

merancang instrument atau blue print perilaku konsumtif dan tingkat religiusitas. 
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