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SARI 

Lestari, Ekananda Puji Indah. 2015. Hubungan Kondisi Penghidupan 

rumahtangga dengan Perilaku Konsumtif Remaja di Pesisir Kecamatan 

Rembang. Skripsi. Jurusan Geografi, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci: hubungan, penghidupan rumahtangga, perilaku konsumtif, 

daerah pesisir. 

Penghidupan rumahtangga merupakan aset yang dapat dihitung dan yang 

tidak dapat dihitung dalam suatu. Tinggi rendahnya penghidupan berpengaruh 

pada pola hidup keluarga sehari-hari tak terkecuali dalam hal pembeliaan suatu 

barang yang mengakibatkan perilaku konsumtif. Kecamatan Rembang merupakan 

Kecamatan yang memiliki pengeluaran untuk kebutuhan makanan semakin rendah 

dan unuk non-makanan semakin tinggi. Desa Tasikagung dan Pasar banggi 

merupkan daerah pesisir di Kecamatan Rembang yang memiliki tempat 

pelelangan ikan. Masyarakat yang tinggal di desa tersebut mayoritas sebagai 

nelayan yang sesudah melaut membeli barang-barang dan menjualnya saat akan 

melaut lagi, dengan keadaan demikian maka peneliti ingin mengkaji apakah ada 

hubungannya antara kondisi penghidupan rumahtangga dengan perilaku 

konsumtif remaja di pesisir Kecamatan Rembang. Tujuan dari penelitian ini 

adalah 1) Mengeahui kondisi penghidupan rumahtangga di pesisir Kecamatan 

Rembang, 2) Mengatahui kecenderungan perilaku konsumtif remaja di pesisir 

Kecamatan Rembang, 3) Mengetahui hubungan antara kondisi penghidupan 

rumahtangga dengan perilaku konsumtif remaja di pesisir Kecamatan rembang. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan dua 

variabel yaitu penghidupan rumahtangga dan perilaku konsumtif, dengan populasi 

semua KK di Desa Tasikagung dan Desa Pasarbanggi sebanyak 1.971 KK. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10% dari populasi yaitu 96 

KK yang mempunyai anak remaja dan 96 remaja yang berusia 13-19 tahun. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan 

kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif presentase dan 

analisis statistik product moment. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penghidupan nelayan di 

Kecamatan Rembang cukup baik dengan pendapatan Rp.3.800.000 per bulan dan 

kecenderungan perilaku konsumtif remaja termasuk tinggi yaitu dengan rata-rata 

62,6% dari keseluruhan. Hasil analisis product moment.diperoleh rxy sebesar 0,439 

dengan rtabel 0,199, yang mneunjukkan adanya hubungan antara kondisi 

penghidupan rumahtangga dengan perilaku konsumtif remaja di pesisir 

Kecamatan Rembang  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan kepada orang 

tua agar memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya dan tetap menjaga 

hubungan dengn anak-anaknya agar dapat mengawasi perilaku anaknya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Saat ini masyarakat telah banyak mengalami perubahan dari masyarakat 

tradisional menuju masyarakat modern. Kemajuan sosial ekonomi yang begitu 

pesat sangat mempengaruhi perkembangan di bidang industri. Perkembangan 

tersebut juga mempengaruhi pola konsumsi rumahtangga atau kelaurga. Ikatan 

keluarga dalam masyarakat tradisional adalah atas dasar kasih sayang dan faktor 

ekonomis. Dengan dimulainya industrialisasi pada masyarakat tersebut, maka 

peranan keluarga dalam masyarakatpun akan mengalami perubahan, termasuk 

pendidikan dan perilaku anak (Rahayu, 2013; Sipunga, 2014). 

Penghidupan rumahtangga atau keluarga adalah agen sosialisasi yang 

pertama dalam proses pembentukan kepribadian seseorang. Penghidupan sendiri 

terdiri dari aset yang dapat dihitung dan yang tidak dapat dihitung (Purwanti, 

2013: 2). Sedangkan rumahtangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal 

bersama-sama di sebuah tempat tinggal yang terdiri dari sekelompok orang atau 

satu keluarga. Puspitawati (2013: 1) menjelaskan keluarga sebagi unit sosial 

ekonomi terkecil dalam masyarakat. Selain proses sosialisa, didalam keluarga juga 

berlangsung suatu proses pembentukan kepribadian dan proses pengasuhan. 

(http://repository.unej.ac.id diunduh 28/2/15; http://ikk.fema.ipb.ac.id diunduh 

30/3/15).  

Latar belakang pada keluarga itu sendiri akan mempengaruhi pemahaman 

orang tua akan pentingnya pendidikan anaknya. Orang tua yang sadar dengan 

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58743/Bela%20Dewi%20Purwanti.pdf?sequence=1
http://ikk.fema.ipb.ac.id/
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pendidikan tersebut akan memberikan perhatiannya untuk mendidik anak 

agar memperoleh dasar-dasar pergaulan hidup baik dan benar di masyarakat 

melalui penanaman disiplin, kebebasan dan penyerasian terhadap nilai-nilai dan 

norma yang berlaku di masyarakat. Proses pembentukan kepribadian anak dapat 

terjadi dengan menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan kesempatan 

untuk bersikap komunikatif yang baik, kurangnya komunikasi, keakraban, 

keterbukaan, dan perhatian dalam keluarga akan mengganggu dalam proses 

pembentukan perilaku anak, terutama setelah anak mencapai usia remaja (Rahayu, 

2013:3-4). 

Remaja bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang 

tanggung jawab seperti orang dewasa (Willis, 2012:19). Remaja merupakan 

kelompok sasaran yang potensial untuk memasarkan produk-produk industri. 

Pada era seperti ini, remaja dapat dengan mudah memperoleh fasilitas-fasilitas 

yang dapat dikategorikan mewah dalam kehidupannya, misalnya pakaian, 

teknologi yang canggih, laptop, ipad, bahkan motor. Hal tersebut menjadikan 

remaja sebagai salah satu golongan dalam masyarakat, tidak terlepas dari 

pengaruh konsumtivisme yang menjadikan remaja sebagai sasaran dari berbagai 

produk perusahaan (Sari, 2009: 11-12). 

Ancok (1995: 60) menjelaskan perilaku konsumtif sebagai suatu dorongan 

dalam diri individu untuk melakukan konsumsi tiada batas, di mana lebih 

mementingkan faktor emosional dari pada faktor kebutuhan. Perilaku membeli 

yang tidak sesuai kebutuhan dilakukan semata-mata demi kesenangan, sehingga 

menyebabkan seseorang menjadi boros atau yang lebih dikenal dengan istilah 
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perilaku konsumtif. Belanja menjadi alat pemuas keinginan, terkadang barang-

barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, akan tetapi karena pengaruh trend atau 

mode yang tengah berlaku. Perilaku konsumtif dapat dilihat dari pengeluaran 

seseorang yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatannya.  

Pendapatan adalah segala penerimaan yang didapat dan ada hubungannya 

dengan pekerjaannya (Wirosardjono dalam Purwanti, 2013:2). Di Kabupaten 

Rembang tahun 2013 dapat penduduk yang mempunyai pendapatan menengah 

keatas memeiliki persentase pengeluaran untuk kebutuhan makanan semakin 

rendah dan kebutuhan untuk non makanan semakin tinggi, yaitu dengan 

presentase makanan sebesar 33,75 % sedangkan non makanan 66,25 % oleh 

penduduk yang berpenghasilan 1.000.000 keatas (BPS, 2013). Hal tersebut 

merupakan salah satu dari kecenderungan konsumtif dalam masyarakat. Hal-hal 

seperti pekerjaan, latar belakang pendidikan, penghasilan keluarga, usia, jenis 

kelamin, besarnya uang saku, hobi termasuk faktor demografi yang 

mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat tersebut. Karakteristik tersebut erat 

kaitannya dengan pola pemanfaatan waktu, ruang, dan objek-objek yang berkaitan 

dengan semuanya. Begitu pula dengan masyarakat pesisir (nelayan) di Kecamatan 

Rembang. 

Kecamatan Rembang terletak di pesisir pantai Kabupaten Rembang yang 

berbatasan langsung dengan laut Jawa. Di Kecamatan Rembang juga terdapat 

dermaga/pelabuhan kapal perikanan Rembang dan Tempat Pelelangan Ikan 

dibangun yang terdapat di Desa Tasikagung. Kusnadi (2008: 27) menyatakan 

secara geografis masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh, 
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dan berkembang di kawasan pesisir, yaitu suatu kawasan transisi antara wilayah 

darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-

kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial, mereka juga mempunya sistem 

nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebgai referensi perilaku mereka sehari-hari. 

Dalam penelitian Purwanti, Kebanyakan para nelayan menggunakan uang atau 

pendapatan mereka untk membeli kebutuhan pangan maupun non pangan tanpa 

mempertimbangkan jika saat musim ikan berahir. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian 

tentang ―Hubungan Kondisi Penghidupan Rumahtangga Dengan Perilaku 

Konsumtif Remaja Di Pesisir Kecamatan Rembang Tahun 2015‖. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana kondisi penghidupan rumahtangga di pesisir Kecamatan 

Rembang Tahun 2015 ? 

2. Bagaimana kecenderungan perilaku konsumtif  pada remaja di pesisir 

Kecamatan Rembang Tahun 2015 ? 

3. Adakah hubungan antara kondisi penghidupan rumahtangga dengan 

perilaku konsumtif remaja di pesisir Kecamatan Rembang Tahun 2015? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui kondisi penghidupan rumahtangga di pesisir Kecamatan 

Rembang Tahun 2015 

2. Mengetahui kecenderungan perilaku konsumtif remaja di pesisir 

Kecamatan Rembang Tahun 2015 
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3. Mengetahui hubungan antara kondisi penghidupan rumahtanngga dengan 

perilaku konsumtif remaja di pesisir Kecamatan Rembang Tahun 2015 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis 

a. Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi dan bahan ilmu pengetahuan  dalam  bidang pendidikan baik 

pendidikan formal maupun pendidikan non formal mengenai 

kecenderunag perilaku konsumtif remaja. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian yang berkaitan dengan perilaku konsumtif dilakukan oleh 

mahasiswa atau pihak yang lainnya, secara perorangan ataupun 

kelompok pada waktu yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a. Menambah wawasan bagi pembaca tentang perilaku konsumtif pada 

masyarakat ataupun pada remaja 

b. Menambah pengetahuan  bagi pembaca dalam  mendidik anak agar 

menjadi anak yang mensyukuri keadaan orang tua 

1.5 PENEGASAN ISTILAH 

Berkaitan dengan judul yang diteliti, maka untuk menghindari agar 

permasalan yang dimaksud tidak menyimpang dari tujuan semula dan agar tidak 

terjadi kesalahan dalam penafsiran serta untuk memudahkan pembaca dalam 



6 
 

 
 

memahami serta mendapatkan gambaran dari objek penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan sebagai berikut. 

1. Penghidupan 

Penghidupan melingkupi berbagai cara yang dilakukan setiap orang untuk 

menghimpun dan memperoleh penghasilan, termasuk kapabilitas mereka, aset 

yang dapat dihitung dan yang tidak dapat dihitung (Chambers dan Conway, 1992). 

Penghidupan yang dimaksut dalam penelitian ini meliputi aset manusia, aset alam, 

aset sosial, aset fisik, dan aset keangan. (https://dienim.wordpress.com/ 

category/social-science/diakses28/03/2015) 

2. Rumahtangga 

Rumahtangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama 

di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan 

bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Rumahtangga yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang berada pada daerah 

pesisir Kecamatan Rembang.(http://id.wikipedia. org/wiki/Rumah_tangga diakses 

28/03/2015). 

3. Perilaku Konsumtif 

Perilaku konsumtif adalah suatu dorongan dalam diri individu untuk 

melakukan konsumsi tiada batas, dimana lebih mementingkan faktor emosional 

dari pada faktor kebutuhan (Ancok, 1995: 60). 

Istilah konsumtif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku 

konsumsi yang berlebihan di masyarakat yang pada dasarnya hanya digunakan 

sebagai tanda untuk memperoleh status sosial serta untuk menunjukkan eksistensi 

https://dienim.wordpress.com/%20category/social-science/diakses28/03/2015
https://dienim.wordpress.com/%20category/social-science/diakses28/03/2015
http://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_tinggal
http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
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diri di mata masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat diukur dengan 

penampilan, kepemilikan teknologi modern, makanan dan minuman, serta uang 

saku. 

4. Remaja  

Remaja adalah suatu periode dari masa awal anak-anak hingga masa awal 

dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berahir pada 

usia 18 hingga 22 tahun. WHO menetapkan batasan usia 10-20 tahun sebagai 

batasan usia remaja (Sarwono dalam Kaparang, 2013). Remaja yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 13-19 tahun. 

5. Pesisir 

Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. ke arah darat 

meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih 

dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air 

asin. sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh 

proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, 

maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan 

hutan dan pencemaran (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001) (dalam 

http://id.wikipedia.org/ wiki/Pesisir diakses 28/03/2015). 

   

 

http://id.wikipedia.org/%20wiki/Pesisir
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Dalam kajian pustaka ini dibahas tenteng penghidupan dan aset yang 

mempengaruhi penghidupan (aset manusia, aset fisik, aset sosial, aset finnsial, dan 

aset alam), pengertian rumahtangga, perilaku konsumtif dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumtif, pengertian remaja, dan daerah pesisir. 

2.1 Penghidupan  

Penghidupan melingkupi berbagai cara yang dilakukan setiap orang untuk 

menghimpun dan memperoleh penghasilan, termasuk kapabilitas meeka, aset 

yang dapat dihitung dan yang tidak dapat dihitung (Chambers dan Conway, 1992: 

9-12) (dalam https://dienim.wordpress.com/category/social-science/diakses 

28/03/15). 

Kajian penghidupan (livelihoods) dengan menggunakan pentagon aset 

merupakan dasar pijakan masyarakat untuk melakukan aktivitas. Dalam hal ini, 

United Kingdom Departement for International Development (DFID) 

mengidentifikasikan adanya 5 (lima) aset dalam sumber penghidupan 

(livelihoods), yaitu: 1) Aset Manusia; 2) Aset Fisik; 3) Aset Sosial; 4) Aset 

Finansial; 5) Aset Natural (Carney et.al, 1999: 9) (dalam http://www.start.org/ 

Program/advanced_institute3_web/p3_documents_folder/Carney_etal.pdf dakses  

22/03/2015). 

Penghidupan didefinisikan sebagai kemampuan aset (modal alam, modal 

fisik, modal manusia, modal finansial dan modal sosial), kegiatan, dan akses 

untuk (mnentukan jaringan/hubungan sosial dan lembaga-lembaga) secara 

bersama menentukan tercapainya kehidupan oleh individu dalam rumahtangga

https://dienim.wordpress.com/category/social-science/diakses%2028/03/15
https://dienim.wordpress.com/category/social-science/diakses%2028/03/15
http://www.start.org/%20Program/advanced_institute3_web/p3_documents_folder/Carney_etal.pdf
http://www.start.org/%20Program/advanced_institute3_web/p3_documents_folder/Carney_etal.pdf
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(Hardati, 2014: 55). Lebih lanjut Hardati (2014: 99) menjelaskan bahwa untuk 

menganalisis penghidupan rumahtangga dilakukan dengan cara menjumlahkan 

masing-masing komponen aset dengan satuan yang sama. Berdasarkan pengertian 

penghidupan (5 aset tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur 

tingkat penghidupan dalam penelitian ini antara lain. 

2.1.1 Aset Manusia  

Aset Manusia merupakan keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk 

bekerja dan pentingnya kesehatan yang baik agar mampu menerapkan strategi-

strategi dalam penghidupan yang berbeda. Aset manusia yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: pendidikan orang tua, pekerjaan/mata pencaharian, 

pekerjaan sampingan, jam kerja. 

1. Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiaannya sesuai dengan  nilai-niai di dalam masyarakat dan kebudayaan 

(Hasbullah, 2009: 1). Orang tua merupakan pendidik pertama, utama dan kodrati 

yang banyak memberikan pengaruh dan warna kepribadian seorang anak 

(Hasbullah, 2009: 22).  

Fungsi dan peranan pendidikan keluarga menurut Hasbullah (2009: 39-41) 

yaitu: a) pengalaman pertama masa kanak-kanak yang merupakan faktor penting 

dalam pembentukan karakter individu selanjutnya; b) menjamin kehidupan 

emosional anak atau kasih sayang; c) menanamkan dasar pendidikan moral, 

tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh
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anak; d) memberikan dasar pendidikan sosial; d) peletakan dasar-dasar 

keagamaan. 

Pendidikan tidak hanya dilaksanakan di dalam keluarga, tetapi pendidikan 

juga dapat dilaksanakan di dalam sekolah (pendidikan formal) seperti pendidikan 

dasar/madrasah ibtidaiyah, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, akademik, institut, 

ssekolah tinggi, universita maupun pendidikan di masyarakat (pendidikan non 

formal) seperti kursus elektro, kursus komputer, kursus menjait, dan lain 

sebagainya. Karena itulah pendidikan merupakan aset untuk melanjutkan aset 

penghidupan yang lainnya. 

2. Pekerjaan Pokok (Pertanian) 

Pekerjaan/mata pencaharian merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan 

oleh masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan akan mendapatkan penghasilah atau 

pendapatan sehingga dapat mempertahankan kehidupannya maupun kehidupan 

keluarganya. Mata pencaharian seseorang juga dapat mempengaruhi besar 

kecilnya penghasilan yang diterima. Pekerjaan yang dimaksud adalah nelayan 

pemilik/juragan atau nelayan pandega. 

3. Pekerjaan Tambahan (Non-Pertanian) 

Jenis pekerjaan meliputi pekerjaan pokok (pertanian) dan pekerjaan 

tambahan(non-pertanian). Pekerjan tambahan merupkan pekerjaan yang dilakukan 

di luar jam pekerjaan utama. Dalam penelitian ini pekerjaan sampingan yang 

dimaksud adalah pekerjaan di luar mencari ikan atau dilakukan di tempat lain 

seperti bertani ataupun pekerjaan lainnya. 



11 
 

 
 

4. Jam Kerja  

Jam kerja dalam penelitian ini adalah lamanya nelayan tersebut berlayar 

mencari ikan/pekerjaan yang lainnya. Waktu yang digunakan untuk mengukur 

lamanya kerja dalam satu hari (jam), satu miggu (hari), satu bulan (minggu), dan 

satu tahun (bulan). 

5. Jumlah Tanggungan Orang Tua 

Jumlah tanggungan orang tua merupakan banyaknya orang yang menjadi 

tanggug jawab oleh oleh orang tua. Menurut Sunardi dan Evers (dalam skripsi 

Yeani Rismawati, 2010: 20) mengemukakan jumlah tanggungan keluarga 

digolongkan menjadi 4 yaitu: a) Lebih dari 10 orang, berarti sangat banyak 

tanggungan; b) 7 sampai 9 orang berarti banyak tanggungan; c) 5 sampai 6 orang 

berarti tanggungan sedang; d) 1 sampai 4 orang berarti tanggungan sedikit. 

2.1.2 Aset Fisik 

Aset fisik melipti infrastruktur dasar (transportasi, perumahan, sarana air 

bersih, energi, dan alat-alat komunikasi) ataupun alat-alat produksi. Dalam 

penelitian ini aspek fisik meliputi hal sebagai berikut. 

1. Kondisi rumah/jenis tempat tinggalnya 

Mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dapat dilihat dari rumah 

tempat tinggalnya (Kaare dalam Irawan, 2011: 21-22) yaitu sebagai berikut. 

1. Status rumah yang ditempati, baik rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, 

menumpang pada saudara atau ikut orang lain. 
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2. Kondisi fisik bangunan, berupa rumah permanen, kayu dan bambu. 

Keluarga yang mempunyai perekonomian tiggi atau berpenghasilan tinggi, 

pada umumnya menempati rumah permanen, sedangkan keluarga yang 

keadan ekonominya menengah kebawah menempati semi permanen atau 

bahkan tidak permanen. 

3. Besarnya rumah yang ditempati, semakin luas rumah yang ditempati maka 

semakin tinggi tingkat sosial ekonominya. 

2. Kepemilikan Kekayaan  

Pemilikan kekayaan merupakan kekayaan dalam bentuk barang-barang 

yang masih bermanfaat dalam menunjang kehidupannya. Kekayaan itu meliputi. 

1. Kepemilikan alat-alat produksi, dalam masyarakat pesisir alat-alat 

produksi seperti kepemilikan kapal ataupun barang-barang perlengkapan 

dalam kapal yang akan digunakan untuk mencari ikan. 

2. Barang-barang berharga, kekayaan berupa barang-barang seperti 

perhiasan, televisi, kulkas, alat komuikasi dan lain sebagainya 

menunjukkan kondisi sosial eoknomi seseorang (Abdulsyani, 2012: 86). 

Orang tua yang mempunyai kekayaan yang lebih akan dengan mudah 

memenuhi kebutuhan anaknya baik dalam bidang pendidikannya maupun 

kebutuhan penunjang yang lainnya. 

3. Jenis-jenis kendaraan pribadi, kendaraan pribadi dapat digunakan sebagai 

alat ukur tinggi rendahnya kondisi sosial ekonomi seseorang. Keluarga 

yang memiliki mobil akan lebih tinggi kondisi sosial ekonominya 

dibandingkan yang tidak memiliki mobil atau hanya memiliki motor.  
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2.1.3 Aset Sosial 

Aset sosial atau sumber daya sosial meliputi jaringan sosial, anggota 

kelompok, hubungan dan kepercayaan, akses yang luas terhadap institusi sosial 

untuk dapat meningkatkan penghidupn mereka dalam masyarakat. Seperti posisi 

seseorang dalam masyarakat sebagai lurah, ketua Rt/Rw, ketua PKK dan lain 

sebagainya. Aset sosial juga dapat berpengaruh terhadap aset yang lainnya, 

misalnya semakin banyak kenalan atau rekan kerja dari lar daerah maka semakin 

mudah untuk mendapatkan bantuan modal maupun bantuan tenaga dalam 

pekerjaan ataupun usahanya (dalam https://acakadul.wordpress.com/2010/ 

04/23/pemberdayaanmasyarakat-berbasis-aset/di akses 22/2/15). 

Aset sosial adalah bagian dari kehidupan sosial-jaringan, norma dan 

kepercayaan yang mendorong partisipasi dan tindakan bersama secara lebih 

efektif untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Baiquni (dalam Saleh, 2014:33) 

modal sosial sebagai suatu kekuatan untuk mengusahakan penghidupan melalui 

jejaring dan keterkaitan yang memungkinkan sumber sosial dipadukan seperti 

gotong royong juga adanya hubugan saling percaya dan bekerjasama saling 

mengutngkan seperti jaminan sosial. 

2.1.4 Aset Finansial 

Aset finansial merupakan sumber-smber keuangan yang digunakan oleh 

masyarakat atau pendapatan yang didapatkan. Tingkat pendapatan menurut 

Sunardi dan Evers (dalam Rosandi, 2007: 20) adalah pendapatan yang diperoleh 

seseorang beserta anggota keluarga dari sektor formal, informal dan sektor sub 

sistem dalam waktu 1 bulan yang diukur dengan rupiah. Biro pusat statistik juga 

https://acakadul.wordpress.com/2010/%2004/23/pemberdayaanmasyarakat-berbasis-aset/
https://acakadul.wordpress.com/2010/%2004/23/pemberdayaanmasyarakat-berbasis-aset/
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mengelompokkan pendapatan dengan pendapatan yang berupa uang dan 

pendapatan yang berupa barang. 

Pendapatan berdasarkan penggolongannya  menjadi 4 golongan (BPS, 

2013:26), yaitu : (a) golongan pendapatan sangat tinggi, jika pendapatan rata-rata 

lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan; (b) golongan pendapatan tinggi, jika 

pendapatan rata-rata antara Rp. 2.500.000,00 – Rp. 3.5000.000,00 per bulan; (c) 

golongan pendapatan sedang, jika pendapatan rata-rata antara Rp. 1.500.000,00 – 

Rp. 2.500.000,00 per bulan; (d) golongan pendapatan rendah, jika pendapatan 

rata-rata Rp. 1.500.000 per bulan. 

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah yang berlaku untuk seluruh 

kabupaten/kota di satu provinsi. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah 

minimum. UMK Provinsi 2015 mengalami kenaikan dari 2014 sebesar 14,96%. 

Sedangkan UMK Rembang tahun 2015 juga mengalami kenaikan dari tahun 2014 

sebesar 13,7% (http://id.wikipedia.org/wiki/;http://www. rembangkab. go.id). 

2.1.5 Aset Natural  

Aset natural merupakan persediaan sumber-sumber alam yang dapat 

digunaka dalam sumber penghidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, aspek 

natural yang digunakan seperti iklim. Ditjen KP3K, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan RI (2014), perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dari pola 

cuaca secara statistik sepanjang periode waktu tertentu, mulai dasawarsa hingga 

jutaan tahun. 

http://id.wikipedia.org/wiki/
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Masyarakat nelayan berbeda dari masyarakat pada umumnya. Pendapat ini 

didasarkan pada realitas sosial bahwa masyarakat nelayan memiliki pola-pola 

kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain sebagai hasil dari interaksi mereka 

dengan lingkungan beserta sumberdaya yang ada di dalamnya. Pola-pola 

kebudayaan ini menjadi refrensi perilaku masyarakat nelayan dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. (http://kab.faperta.ugm.ac.id/mengurai-akar-kemiskinan-

nelayan/) (diakses 22/2/15). 

2.2 Rumahtangga 

Rumahtangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri 

dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya (Bakry dalam 

Puspitawati, 2013:1). Rumahtangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal 

bersama-sama di sebuah tempat tingal dan juga berbagai makanan atau akomodasi 

hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.  

Keluarga adalah sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat. 

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi, makan 

dan minum, bahkan kebutuhan lainnya untuk mencapai tujuan yaitu keluarga yang 

sejahtera. BKKBN menjelaskan keluarga yang sejahtera diartikan sebagai 

keluarga yag dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi 

kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME serta 

memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara aggota keluarga dan 

antar keluarga dengan masyarakat beserta lingkungannya (Puspitawati, 2013:1-2). 

http://kab.faperta.ugm.ac.id/mengurai-akar-kemiskinan-nelayan/
http://kab.faperta.ugm.ac.id/mengurai-akar-kemiskinan-nelayan/
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Burgest dan Locke (dalam Puspitawati, 2013:2) menge mukakan ciri 

keluarga, yaitu: a) keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh 

ikatan perkawinan, darah, atau adopsi; b) anggota-anggota keluarga ditandai 

dengan hidup bersama dibawah satu atap dan merupakan susunan satu 

rumahtangga; c) keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi 

dan berkomunikasi yang menciptakan perananan-peranan sosial bagi suami-istri, 

ayah ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara 

perempuan; d) keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang 

diperoleh dari kebudayaan umum. 

2.3 Perilaku Konsumtif 

Perilaku konsumtif merupakan perilaku mengkonsumsi atau menggunakan 

barang dan jasa secara berlebihan serta lebih mementingkan faktor keinginan 

daripada kebutuhan.  

2.3.1 Pengertian Perilaku Konsumtif  

Perilaku adalah tindakan manusia yang dapat dilihat, sedangkan konsumtif 

dapat diartikan sebagai membeli sesuatu yang belum tentu menjadi kebutuhan 

(Kartono dan Gulo dalam Kurniawan, 2009:24). Perilaku konsumtif diamati 

dengan ketertarikan dengan produk tertentu, memilih dan membeli barang tanpa 

memikirkan manfaat serta individu kurang selektif dalam memilih mana yang 

pokok dan mana kebutuhan yang kurang penting. 

Salomon (2002: 6) mmberikan penjelasan tentang perilaku konsumtif 

sebagai studi tentang proses yang menghubungkakn individu atau group yang 

terpilih terhadap pembelian, penggunaan produk, ide, atau pengalaman untuk 
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memuaskan kebutuhan dan hasrat. Sumartono (2002:117) mengartikan perilaku 

konsumtif sebagai suatu tindakan memakai produk yang tidak tuntas, artinya 

belum habis sebuah produk yang dipakai seseorang telah menggunakan produk 

sejenis dari merek lainnya.  

Predikat konsumtif biasanya melekat pada diri seseorang apabila orang 

tersebut membeli sesuatu di luar kebutuhan yang rasional, pembelian tidak lagi 

didasarkan pada faktor kebutuhan, tetapi sudah taraf keinginan yang berlebihan 

(Lina dan Rasyid dalam Kurniawan, 2009:25). Munandar (dalam Shohibullana, 

2014: 2) Perilaku konsumtif juga diartikan sebagai bagian dari aktivitas dan 

kegiatan mengkonsumsi suatu jasa dan barag yang dilakukan oleh konsumen. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa perilaku konsumtif merupakan ecenderungan individu untuk membeli dan 

mengkonsumsi barang-barang tanpa batas dimana individu lebih mementingkan 

faktor keinginan daripada kebutuhan serta ditandai oleh adanya kehidupan mewah 

dan berlebihan yang memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik. 

2.3.2 Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif 

Sumartono (2002: 24) mengelompokkan faktor-faktor munculnya perilaku 

konsumtif dikalangan remaja disebabkan oleh dua faktor. Pertama faktor 

eksternal, meliputi (a) kebudayaan; (b) kelas sosial; (c) kelompok referensi; (d) 

keluarga. Kedua faktor internal yang meliputi, (a) motivasi; (b) harga diri; (c) 

pengamatan dan proses; (d) kepribadian; (e) konsep diri. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif menurut Kotler 

(1997:231-252) meliputi: (1) faktor kebudayaan; (2) faktor sosial (kelompok 
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referensi, keluarga, peran dan status); (3) faktor pribadi (usia, pekerjaan, keadaan 

ekonomi, gaya hidup, kepribadian); dan (4) faktor psikologis (motivasi, presepsi, 

pengetahuan, kepercayaan dan sikap). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif sebagai 

berikut. 

1. Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap 

perilaku. Faktor kebudayaan meliputi budaya atau perilau yang paling 

mendasar, sub budaya (bangsa, agama, ras, dan daerah geografis), dan 

kelas sosial (golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah) 

Swasta dan Handoko (1987: 63). 

2. Faktor Sosial 

a. Kelompok referensi, suatu kelompok yang memiliki pengaruh 

langsung maupun tidak langsung terhadap sikap/perilaku seseorang. 

Swasta dan Handoko (1987:67) menambahkan bahwa interaksi 

seseorang dalam kelompok sosial akan berpengaruh langsung pada 

pendapat dan selera, sehingga akan mempengaruhi penilaian produk 

atau merek barang. 

b. Keluarga, merupakan pengaruh utama dalam perilaku individu. 

Keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam perilaku 

membeli sebuah produk. 

c. Peran dan status, mendefinisikan posisi seseorang dalam tiap-tiap 

kelompok. 
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3. Faktor Pribadi 

Kotler (1997: 240) menjelaskan faktor pribadi meliputi: (1) usia dan tahap 

siklus hidup, dimana seseorang membli barang dan jasa yang berubah-

ubah selama hidupnya sesai dengan usianya; (2) pekerjaan, seseorang yang 

bekerja biasanya lebih banyak membeli sesuatu yang berkaitan dengan 

pekerjaannya; (3) keadaan ekonomi, pemilihan produk oleh seseorang 

sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi keluarganya; (4) gaya hidup, 

sebagai pol kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, 

minat dan opininya, serta menggambambarkan interaksi seseorang dengan 

lingkungannya; (5) kepribadian (konsep diri), setiap orang memiliki 

kepribadian yang berbeda-beda yang mempengaruhi perilaku membeli 

sebuah produk. 

4. Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor psikologi yang 

merupakan faktor pertama, yaitu: (1) motivasi, dapat didefinisikan sebagai 

kebutuhan yang cukup mengarahkan seseorang untuk mencari kepuasan; 

(2) presepsi, merupakan proses bagaimana seseorang individu memilih, 

mengorganisasi dan menginterpretasi informasi untuk menciptakan 

gambaran dunia yang memiliki arti orang dapat membentuk presepsi 

berbeda dari rangsangan yang sama; (3) pengetahuan, meliputi perubahan 

dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman; (4) kepercayaan 

dan sikap, melalui bertindak dan belajar orang mendapatkan keyakinan 
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dan sikap, hal tersebut yang kemudian mempengaruhi perilaku pembelian 

mereka (Kotler, 1997: 250-252). 

Berdasarkan beberapa faktor diatas, maka perilaku konsumtif remaja dapat 

dilihat/diukur dengan penampilan remaja tersebut, kepemilikan teknologi 

modern/canggih yang dimiliki, makanan/ minuman, teman/kelompok, serta uang 

saku (pendapatan). 

2.3.3 Indikator Perilaku Konsumtif 

Indikator perilaku konsumtif menurut Sumartono (2002: 119) yaitu 

sebagai berikut, (1) Membeli produk karena iming-iming hadiah, individu 

membeli suatu barang karena adanya hadiah yang ditawarkan; (2) Membeli 

produk karena kemasannya menarik, konsumen membeli produk tersebut hanya 

karena produk tersebut dibungkus rapi dan menarik; (3) Membeli produk demi 

menjaga penampilan diri dan gengsi; (4) Membeli produk atas pertimbangan 

harga, konsumen membeli produk atas pertimbangan harga (bukan atas dasar 

manfaat atau kegunaan); (5) Membeli produk hanya sekedar menjaga simbol 

status; (6) Memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang 

mengiklankan, konsumen cenderung meniru perilaku tokoh yang diidolakannya 

dalam bentuk menggunakan segala sesuatu yang dapat dipakai tokoh idolanya 

(Astuti, 2013:151); (7) Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan 

harga mahal akan menimbulakan rasa percaya diri yang tinggi; (8) Mencoba lebih 

dari dua produk sejenis (merek berbeda), konsumen akan cenderung 

menggunakan produk jenis yang sama dengan merek yang berbeda, meskipun 

produk tersebut belum habis dipakainya. 
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Perilaku konsumtif begitu dominan dikalangan remaja karena secara 

psikologis remaja masih berada dalam jati diri dan sangat sensitif terhadap 

pengaruh luar. Remaja juga merupakan kelompok sasaran yang potensial untuk 

memasarkan produk-produk industri, sebab remaja mempunyai pola yang 

konsumtif dalam berpakaian, berdandan, dan gaya potong rambut (Sumartono, 

2002:120).  

2.4 Remaja 

2.4.1 Pengertian Remaja 

Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa 

dewasa (Kartono, 1995: 148). Istilah ini menunjuk masa dari awal pubertas 

sampai tercapainya kematangan, biasanya mulai dari usia 14 pada pria da usia 12 

pada wanita. Batasan remaja dalam hal ini adalah usia 10 tahun s/d 19 taahun 

menurut  klasifikasi Word Health Organization (WHO).  

―Pada umumnya para sarjana berpendapat bahwa batasan umur remaja 

berkisar antara 13s/d 21 tahun. Di antara batas usia tersebut terdapat dua fase 

perkembangan yang unik yakni prapubertas (13-15 tahun) dan fase remaja (16-19 

tahun)‖ Willis (2012: 24). 

Kata remaja berasal dari bahasa latin yaitu adolescere (kata bendanya, 

adolescentia yang berarti remaja) yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi 

dewasa. Sedangkan masa remaja menurut Kartono (1995: 148) adalah usia 13-19 

tahun.  

2.4.2 Ciri Remaja 

Willis (2012: 19-20) menjelaskan bahwa remaja bukan kanak-kanak lagi, 

akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Ciri 
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utama dari masa remaja atau pubertas yaitu: a) ciri prime, matangnya organ 

seksual; b) ciri sekunder, perubahan pada bentuk tubuh; c) cirir tersier, perubahan 

tingkah laku.  

Ciri-ciri remaja menurut Hurlock, Sujanto (dalam Sumartono, 2002:121-

122) adalah sebagai berikut: (1) mulai mencari identitas diri melalui penggunaan 

simbol status (mobil, pakaian, dan barang yang lain); (2) pendiriannya tidak kuat 

atau mudah terpengaruh; (3) emosi yang tinggi dan mudah dipengaruhi; (4) 

munculnya rasa takut tidak diterima teman sebaya jika tidak berpenampilan sama 

dengan temannya; (5) memiliki sifat ingin tahu yang tinggi; (6) mulai mencari 

identitas diri dengan cara berpakaian, berbicara, dan memilih tokoh idola; (7) 

mulai tahu menghias diri dan menggunakan berbagai aksesoris yang dapat 

menimbulkan kepercayaan diri. 

2.4.3 Presepsi Remaja terhadap Perilaku Konsumtif 

Presepsi merupakan suatu proses yang dahului oleh proses penginderaan 

yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera, kemudian 

diorganisasikan dan diinterpretasikan menjadi sesuatu yang berarti sehingga 

individu menyadari dan mengerti tentang apa yang di indera itu (Walgito, 

2002:69). Dalam ilmu antropologi, seluruh proses akal manusia yang sadar 

disebut presepsi (Koentjaraningrat, 2005:99). Dalam pnelitian ini yang dimaksud 

dengan presepsi adalah proses pemberian arti atau pemahaman seseorang terhadap 

perilaku konsumtif melalui penglihatan maupun perasaan. 

Widayatun (1999:115), faktor yang mempengaruhi presepsi meliputi 

faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik seseorang, diantaranya cara berfikir, kesiapan 



23 
 

 
 

mental, kebutuhan dan wawasa, faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan 

dan keamana, faktor usia dan kematangan, faktor lingkungan sekitar dan 

pembawaan, faktor fisik, kesehatan dan mental. Sedangkan menurut Walgito 

(2002: 70-71), faktor yang berperan dalam presepsi antara lain: (1) objek yang 

diperseppsi; (2) alat indera; dan (3) perhatian. 

Dalam psikologi, presepsi seseorang diukur dengan menggunakan skala 

psikologi. Skala psikologi yang digunakan adalah skala likert, yaitu skala yang 

berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap responden terhadap 

pernyataan tersebut (Rahmawati, 2005:46). Presepsi yang dimaksud dalam 

peneitian ini adalah presepsi remaja terhadap perilaku konsumtif, dengan 

menggunakan skala presepsi untuk mengukur presepsi perilaku konsumtif yang 

berupa lembar angket berupa pernyataan yang memerlukan tanggapan dari 

responden berdasarkan presepsinya. 

2.5 Pesisir 

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (dalam seminar umum ITS, 

2003:5) menyatakan wilayah pesisir merupakan interface antara kawasan laut dan 

darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara 

biogeofisik maupun sosial ekonomi. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi 

bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-

sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan ke 

arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh 

proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, 

maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan 
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hutan dan pencemaran, dapat disimpulkan bahw pesisir masuk ke dalam wilayah 

administrasi Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau kecil menetapkan wilayah pesisir sebagai daerah 

peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di 

darat dan laut. Sedanglan pengertian kawasan pesisir menurut BAKOSURTANAL 

(dalam Salim, 2011: 40) merupakan suatu jalur saling pengaruh antara darat dan 

laut, yang memiliki ciri geosfer yang khusus, ke arah darat dibatasi oleh pengaruh 

sifat fisik laut dan sosial ekonomi bahari, sedangkan ke arah laut dibatasi oleh 

proses alami serta akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan di darat.  

Cara  menetapkan kawasan pesisir menurut Kay dan Alder (1999) yaitu sebagai 

berikut. 

1. Fixed Distance Definitions. Penentuan kawasan pesisir dihitung dari batas 

antara daratan dan air laut, biasanya penghitungan dilakukan dari batas 

teritorial pemerintahan.  

2. Variable Distance Definitions. Penentuan batas kawasan pesisir ditetapkan 

berdasarkan beberapaperhitungan/ukuran yang ada di kawasan pesisir, 

seperti diukur dari batas air tertinggi. Namun, batas kawasan tidak 

ditetapkan secara pasti, tetapi juga tergantung pada variabel-variabel 

tertentu yang ada di kawasan tersebut, antara lain konstruksi tapalbatas, 

tanda-tanda alam baik berupa fisik maupun biologis, dan batas 

administratif. 
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3. Definitions according to Use. Penetapan kawasan pesisir ditetapkan 

berdasarkan definisi apa yang akan dipakai.  

4. Hybrid Definitions. Teknik ini mengadopsi lebih dari satu definisi atau 

mencanpurkan lebih dari dua tipedefinisi dari kawasan pesisir. 

(https://www.academia.edu/1366004/Wilayah Pesisir Coastal_Zone 

diunduh 13/14/2015) 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2003 

tentag Pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu (dalam seminar umum 

ITS oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003:5), wilayah pesisir 

merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling 

berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai dan sepertiga dari 

wilayah laut untuk Kabupaten/Kota dan ke arah darat hingga batas administrasi 

Kabupaten/Kota. Sedangkan mennurut Salim (2011: 40), batas wilayah pesisir 

arah ke daratan ditentukan oleh: a) pengaruh sifat fisik air laut yang ditentukan 

berdasarkan seberapa jauh pengaruh pasang air laut, seberapa flora yang suka 

yang akan air akibat pasang tumbuhan, dan seberapa jauh pengaruh air laut 

kedalam air tawar; b) pengaruh kegiatan bahari (sosial), seberapa jauh konsentrasi 

ekonomi bahari (desa nelayan) sampai ke darat. 

Dari beberapa pengertian di atas, wilayah pesisir sebagai daerah peralihan 

antara ekosistem darat dan laut dengan jarak ke arah lalut 12 mil dari garis pantai 

dan ke arah darat hingga batas administrasi Kabuopaten/Kota. Tetapi cara 

menetapkan kawasan itu sendiri berbeda-beda pada setip pemerintahan, 

https://www.academia.edu/1366004/Wilayah%20Pesisir%20Coastal_Zone%20diunduh%2013/14/2015
https://www.academia.edu/1366004/Wilayah%20Pesisir%20Coastal_Zone%20diunduh%2013/14/2015
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tergantung devinisi yang digunakan dalam menentukan kawasan pesisir itu 

sendiri. 

Dalam perspektif sosial ekonomi, masyarakat pesisir bukanlah masyarakat 

yang homogen. Masyarakat pesisir terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial 

yang beragam. Kusnadi (2009: 38), dilihat dari sumberdaya ekonomi yang 

tersedia, masyarakat pesisir dikelompokkan menjadi berikut: 1) pemanfaatan 

langsung sumberdaya lingkungan; 2) pengolh hasil ika atau hasil hasil laut 

lainnya; 3) penunjang kegiatan ekonomi perikanan. 

Kusnadi (2009: 39) menyatakan secara geografis masyarakat nelayan 

adalah masyarakat yang hidup dan berkembang di kawasan pesisir, yaitu suatu 

kawasan transisi antara wilyah darat dan laut. Menurut Undang-Undang Reublik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, nelayan adalah orang yang 

mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam 

operasi penangkapan ikan. Orang yang bekerja sebagai ahli mesin, ahli listrik dan 

juru masak yang bkerja di atas kpal penangkapan ikan di laut termasuk sebagai 

nelayan (seminar umum ITS oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, 

2003:7), 

Kusnadi (2003: 6) menjelaskan kehidupan masyarakat nelayan tidak 

terlepas dari adanya lapisan sosial. Mereka yang menempati lapisan sosial atas 

adalah para pemilik perahu dan pedagang ikan yang sukses, lapisan tengah 

ditempati oleh juragan laut atau pemimpin awak perahu, lapisan terbawah 
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ditempati oleh nelayan buruh. Mereka yang menempati lapisan atas hanya 

sebagian kecil dari masyarakat nelayan, sedangkan sebagian besar masyarakat 

nelayan berada pada lapisan terbawah. Pelapisan sosial ekonomi ini 

mencerminkan bahwa penguasaan alat-alat produksi perianan, akses modal, adan 

akses pasar hanya menjadi milik sebagian kecil masyarakat, yaitu mereka yang 

berada pada lapisan atas. 

Berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan, nelayan 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori. 

1. Nelayan Pemilik atau Juragan 

Nelayan juragan atau yang lebih dikenal dengan sebutan juragan adalah 

pemilik kapal yang umumnya disewakan atau bagi hasil dengan nelayan 

buruh. 

2. Nelayan Buruh atau Pandega 

Pandega adalah orang yang membantu dan melaksanakan tugas 

operasional menangkap ikan di laut. Pekerjaan tersebut dilakukan karena 

keterbatasan modal peralatan yang dimiliki. Pandega dalam mencari 

nafkah di laut dilakukan dengan cara menyewa kapal pada unit-unit yang 

dimiliki nelayan besar atau ikut menjadi awak kapal orang (Kusnadi, 

2002: 3). 

3. Nelayan Perorangan 

Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap 

sendiri untuk melakukan pencarian ikan dilaut, dan dalam 

pengoprasiannya tidak melibatkan orang lain. 
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Dalam keadaan sosial masyarakat di sekitar wilayah pesisir, masyarakat 

nelayan merupakan dari masyarakat pesisir tersebut, meskipun tidak semua 

masyarakat pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan (Kusnadi, 2009: 39). 

Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya 

yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, 

nelayan harus berpindah-pindah. Menurut Sebenen (dalam Wasak, 2012: 1339) 

menyatakan bahwa resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan 

hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam 

menjalankan usahanya. 

Karakteristik kebudayaan atau perilaku sosial budaya masyarakat pesisir 

secara umum: 1) memiliki stuktur relasi patron-klien sangat kuat; 2) etos kerja 

tinggi; 3) pemanfaatan kemampuan diri dan adaptasi optimal; 4) kompetitif dan 

berorientasi prestasi; 5) apresiasif terhadap keahlian, kekayaan, dan kesuksesan 

hidup; 6) terbuka dan ekspresif; 7) solidaritas sosial tinggi; 8) sistem pembagian 

kerja berbasis seks (laut menjadi ranah laki-laki dan darat menjadi ranah 

perempuan); 9) berperilaku ―konsumtif‘ (Kusnadi, 2009: 39). 

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah 

Desa Tasikagung dan Desa Pasarbanggi yang merupakan daerah pesisir dan 

terdapat tempat pelelangan ikan. Jumlah penduduk Desa Tasikagung 3.683 jiwa 

dengan jumlah nelayan sebesar 2.075 jiwa, sedangkan Desa Pasarbanggi sebesar 

3.026 jiwa dengan jumlah nelayan sebesar 753 jiwa. Perbedaan antara kedua desa 

tersebut adalah letak atau jarak antara desa dengan pusat kota. Desa Tasikagung 

lebih dekat dengan kota sedangkan Desa Pasarbanggi terletak lebih jauh dari kota. 
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Desa Tasikagung adalah desa sentra perikanan laut di Kabupaten 

Rembang. Di desa Tasikagung inilah dermaga/pelabuhan kapal perikanan 

Rembang dan Tempat Pelelangan Ikan dibangun.  

 Secara Geografis dalam penelitian ini termasuk dalam pendekatan 

keruangan untuk mengkaji persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam 

ruang (Bintarto, 1978:2). Dalam pendekatan keruangan yang menjadi perhatian 

adalah persebaran penggunaan ruang dan penyediaan ruang yang dimanfaatka 

dalam penelitian ini ada 2 Desa yang menjadi objek penelitian yaitu desa 

Tasikagung dan Desa Pasarbanggi yang mempunyai Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI). 

Ruang lingkup geografi yaitu geografi sosial dan geografi manusia yang 

mempelajari tentang manusia dalam ruang yang termasuk di dalamnya yaitu 

jumlah penduduk, penyebaran penduduk, dinamika penduduk, aktifitas ekonomi, 

politik, sosial dan budaya (Bintarto, 1978:3). Penghidupan rumahtangga 

mempelajari tentang aset-aset yang di dalamnya terdapat sosial dan ekonomi yang 

berarti termasuk dalam geografi manusia. 
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2.6 PENELITIAN TERDAHULU  

Penelitin terdahulu berfungsi untukmemperluas daftar pustaka peneliti 

sekaligus sebagai pembanding, yang dilihat dari mulai variabel penelitian, teknik 

analisis data, dan hasil penelitian. 

Penelitian Alfitri (2007: 1-9) mengumpulka data dengan metode deskriptif 

kualitif dengan menganalisis dan menjelaskan variabel-variabel berdasarkan teori-

teori yang ada dan kenyataan yang ada dalam masyarakat perkotaan. Dari analisis 

tersebut menunjukkan bahwa budaya konsumerisme mengakibatkan orang boros, 

tidak produktif, dan hanya memberikan kesadaran palsu kepada masyarakat. 

Penelitian Wasak (2012: 1339-1342) didasarkan pada metode survei yang 

bersifat deskriptif untuk mendapatkan gambaran faktual dan konkrit mengenai 

keadaan sosial ekonomi nelayan, dengan pengambilan data menggunakan metode 

simple random sampling. Data yang diperoleh melalui teknik observasi langsung 

melalaui pengamatan dan wawancara, data selanjutnya diolah dan dianalisis 

secara diskriptif kualitatif dan diskriptif kuantitatif. Hasil penelitian dalam aspek 

ekonomi diperoleh data pendapatan nelayan berasal dari usaha perikanan dan 

kegiatan di luar perikanan. Dalam penangkapan ikan, nelayan menggunakan alat 

tangkap soma pajeko, pukat pantai dan pancing. Pendapatan nelayan dalam 

penelitian sekitar Rp. 610.000 – Rp. 800.000 per bulan, yang berdampak pada 

rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga nelayan. 

Penelitian Purwanti, dkk (2013: 1-6) menggunakan pendekatan kualitatif 

fenomenologi dengan jenis penelitian diskriptif kualitatif fenomenologi untuk 

mengungkap secara mendalam gaya hidup yang sering diterapkan oleh 
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masyarakat nelayan. Metode pengumpulan datanya menggunakakn metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisisnya dengan model interaktif 

yaitu reduksi data penyajian data penerikan kesimpulan atau verivikasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa gaya hidup konsumtif masyarakat nelayan 

Desa Grajagan khususnya nelayan juragan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 

lingkungan pergaulan, pendapatan, status sosial, teknlogi, pengaruh etnis sosial. 

Sedangkan nelayan pandega gaya hidup matrealistis disebabkakn oleh: 

lingkungan sekitar daerah pesisir, pendapatan, motivasi dan minat, nilai dari 

barang yang dikonsumsi, dan pendidikan. Alasan masyarakat nlayan jurangan  

mempunyai gaya hidup konsumtif karena nelayan juragan mempunyai gengsi 

sosial dengan masyarakat lainnya, iri dengan juragan lainnya, struktur sosial dari 

nelayan juragan, warisan budaya dari orang tua terdahulu. Sedangkan alasan gaya 

hidup matrealistis nelayan pandega untuk investasi semata yaitu barang yang 

dibeli ketika musim ikan akan dijual lagi ketika musim paceklik tiba. 

Penelitian Sipunga, dkk (2014: 62-68) mengunakan jenis penelitian 

kuaantitatif non eksperimen, pengumpulan data menggunakan skala perilaku 

konsumtif dan angket status sosial ekonomi (pendapatan) orang tua. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum perilaku konsumtif dari 

keseluruhan kelompok subjek berada pada kategori sedang. Terdapat perbedaan 

perilaku konsumtif remaja ditinjua dari pendapatan orang tua. 

Penelitian Shohibullana (2014: 46-61) menggunakan metode pengumpulan 

data dengan menggunakan software perhitungan statistik SPSS, setelah data 

terkumpul dianalisis menggunakan program SPP dengan Anova untuk mengetahui 
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perbedaan kontrol diri dan perilaku konsumtif. Berdasarkan analisis tersubut, hasil 

penelitian menunjukkan dua hal yang bisa disimpulkan, yaitu terdapat perbedaan 

perilaku konsumtif yang terjadi antara siswa yang bersekolah berdekatan dengan 

mall dan berjauhan dari mall, yang kedua tidak ada perbedaan dalam hal kontrol 

diri siswa yag bersekolah berdekatan dengan mall dan berjauhan dengan mall 

karena kontol diri siswa yang berdekatan dan berjauhan dengan mall pada 

kategori tiggi. 

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama 

membahas tentang perilaku konsumtif remaja berdasarkan pendapatan 

keluarganya. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah penelitian ini akan dilakukan di masyarakat pesisir berdasarkan kondisi 

penghidupan rumahtanga dengan perilaku konsumtif remaja. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui keadaan penghidupan rumahtangga pesisir di daerah 

penelitian dan adakah hubungan keadaan penghidupan rumahtangga dengan 

perilaku konsumtif anaknya. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

peneliti/ 

Jurnal 

Judul Variabel Teknik Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

1. Puspita 

Nilawati 

Sipunga, dan 

Amri Hana 

Muhammad 

Journal of 

Social and 

Industrial 

Psychology 3 

(1)(2014) 

 

Kecenderungan 

Perilaku 

Konsumtif 

Remaja Di 

Tinjau Dari 

Pendapatan 

Orang Tua Pada 

Siswa-Siswi 

SMA Kesatrian 

2 Semarang 

Variabel X 

perilaku 

konsumtif 

Variabel Y 

pendapatan 

orang tua 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah penelitian 

kuantitatif non 

eksperimen dengan 

menggunakan 

teknik sampling 

quota sampling. 

 

Hasil penelitian berdasarkan 

dari analisis diskriptif 

menunjukkan bahwa secara 

umum perilaku konsumtif 

dari keseluruhan kelompok 

subjek berada pada kategori 

sedang. Sementara dari 

pengujia hipotesis melelui uji 

anava diperoleh hasil yang 

signifikansi 0,000 dmanan 

0,000 < 0,005 sehingga Ha 

diterima dan Ho ditolak, ini 

berarti ada perbedaan 

perilaku konsumtif remaja 

ditinjau dari pendapatan 

orang tua. Sementara dari 

hasil komparasi melalui 

menunjukkan ada perbedaan 

perilaku kosumtif antara 

pendapatan orang tua atas dan 

pndapatan orang tua bawah. 

Ada perbedaan antara 

pendapatan orang tua 

menengah dan pendapatan 

orang tua bawah. Tidak ada 

perbedaan perilaku konsumtif 

remaja antara pendapatan 

orang tua atas dan 

pendapatanorang tua 

menengah. 

2. Bela Dewi 

Purwanti, dan 

Kusuma 

Wulandari 

Artikel Ilmiah 

Hasil 

Penelitian 

Mahasiswa 

2013 

Gaya Hidup 

Masyarakat 

Nelayan (The 

Lifestyle Of 

Fisherman 

Community) 

Variabel X 

gaya hidup 

konsumtif 

dan 

matrealistis 

Variabel Y 

masyarakat 

nelayan  

Metode dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

fenomenologi 

dengan diskriptif 

kualitatif 

fenomenologi.  

Berdasarkan hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa gaya 

hidup konsumtif masyarakat 

nelayan Desa Grajagan 

khususnya nelayan juragan 

disebabkan oleh beberapa 

hal, yaitu: lingkungan 

pergaulan, pendapatan, status 

sosial, teknlogi, pengaruh 

etnis sosial. Sedangkan 
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  nelayan pandega gaya hidup 

matrealistis disebabkakn 

oleh: lingkungan sekitar 

daerah pesisir, pendapatan, 

motivasi dan minat, nilai dari 

barang yang dikonsumsi, dan 

pendidikan. Adapun alasan 

masyarakat nlayan 

mempunyai gaya hidup 

konsumtif nelayan juragan: 

mempunyai gengsi sosial 

dengan masyarakat lainnya, 

iri dengan juragan lainnya, 

struktur sosial dari nelayan 

juragan, warisan budaya dari 

orang tua terdahulu. 

Sedangkan alasan gaya hidup 

matrealistis nelayan pandega 

untuk investasi semata yaitu 

barang yang dibeli ketika 

musim ikan akan dijual lagi 

ketika musim paceklik tiba. 

3. Alfitri 

Majalah 

Empirika, 

Volume XI, 

No : 01, 2007 

Budaya 

Konsumerisme 

Masyarakat 

Perkotaan 

Variabel 

Budaya 

Massa 

Budaya 

Konsumen 

Konsumeris

me dan Gaya 

Hidup 

Perubahan 

Gaya Hidup 

Metode yang 

digunakan adalah 

diskriptif kualitatif, 

dimana penulis 

menjabarkan dari 

keseluruhan 

variabel 

berdasarkan teori-

teori maupun 

kenyataan yang 

sedang terjadi di 

masyarakat 

perkotaan. 

Hasil dari penelitian/tulisan 

menunjukkan perilaku 

konsumen dapat 

dikarakteristikkan menjadi 3 

kelas sosial, yaitu kelas sosial 

atas, kelas sosial menengah, 

dan kelas sosial golongan 

rendah. Dalam konteks 

kehidupan kota, selain 

dipengaruhi oleh kepribadian 

konsumen, perilaku 

konsumen juga dipengaruhi 

oleh lingkungan perkotaan 

dan media massa cetak 

maupun elektronik terutama 

iklan di teevisi. 

Fenomena yang terjadi 

konsumen mementingkan 

kebutuhan sekunder seperti 

membeli pulsa telepon 

seluler, ketimbang memenuhi 

kebutuhan dasar untuk 



35 
 

 
 

keluarganya. Bagi masyarakat 

yang berpenghasilan rendah 

dapat memicu penurunan 

mutu dan kualitas hidup dan 

tidak jarang dapat melahirkan 

tindakan kriminal dan 

kehancuran rumah tangga.  

4.  Imam Hoyri 

Shohibullana 

Jurnal Online 

Psikologi Vol. 

02, No. 01, 

Thn. 2014 

Kontrol Diri 

Dan Perilaku 

Konsumtif Pada 

Siswa SMA 

(Ditinjau Dari 

Lokasi Sekolah)  

Variabel X 

Perilaku 

Konsumtif 

Variabel Y 

Kontrol Diri 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif (statistik 

kuantitatif 

korelasional). 

 

Hasil dari penelitian secara 

prosentasi, subjek dari 

SMAN 8 Malang dan SMAN 

1 Pagak sama-sama memiliki 

tingkat kontrol diri pada 

kategori tinggi, dibuktikan 

dengan 153 sampel di SMAN 

8 Malang terdapat 88 siswa 

yang kontrol dirinya tinggi 

dan di SMAN 1 Pagak 

terdapat 77 siswa. 

Dari data yang diperoleh, 

dapat diketahui bahwa tidak 

ada perbedaaan mengenai 

kontrol diri siswa yang 

bersekolah dekat dengan mall 

dengan siswa yang 

bersekolah jauh dari mall 

sedangkan terdapat perbedaan 

antara siswa yang bersekolah 

berdekatan dengan mall dan 

berjauhan dengan mall dalam 

perilaku konsumtif. Terlihat 

dari taraf signifikasinya yaitu 

0,032 lebih kecil dari taraf 

signifikasi yaitu 0,05 sehinga 

hasilnya signifikan. 

5. Martha Wasak 

PACIFIC 

JOURNAL. 

Januari 2012 

Vol. 1 (7): 

1339 - 1342 

ISSN 1907 - 

9672 

Keadaan Sosial-

Ekonomi 

Masyarakat 

Nlayan di Desa 

Kinabuhutan 

Kecamatan 

Likupang Barat. 

Kabupaten 

Variabel X 

Masyarakat 

Nelayan 

Variabel Y 

Keadaan 

Sosial 

Ekonomi 

Menggunakan 

metode survey 

yang bersifat 

deskriptif 

Pengambilan data 

menggunakan 

metode simple 

random sampling. 

Penduduk desa Kinabuhutan 

tercatat 1.089 jiwa di mana 

90% beragama islam, 

berpendidikan formal tamat 

SD, dan sebagian besar 

(78,55%) bermatapencaharian 

sebagai nelayan, dengan 

menggunakan alat tangkap 

soma pajeko, pukat pantai 
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Minahasa Utara, 

Sulawesi Utara 

dan pancing, di mana sekitar 

51% nelayan 

berpendapatan Rp. 610.000 - 

Rp 800.000 per bulan, yang 

berdampak pada rendahnya 

tingkat 

kesejahteraan keluarga 

nelayan. 

Organisasi sosial dan 

ekonomi dapat bermanfaat 

dalam peningkatan taraf 

hidup dan kualitas hidup 

masyarakat di desa ini. 

 

Sumber: Puspita Nilawati Sipunga dkk (2014); Bela Dewi Purwanti dkk (2013); Alfitri 

(2007); Imam Hoyri Shohibullana (2014); Martha Wasak (2012) 
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2.7 KERANGKA BERPIKIR  

Hubungan antara penghidupan rumahtangga dan perilaku konsumtif 

remaja di pesisir Kecmatan Rembang adalah objek yang akan diteliti. Untuk 

mempermudah jalannya penelitian perlu disusun kerangka berfikir yang berupa 

konsep-konsep dalam satu sistem penjelasan untok pedoman penelitian. Secara 

skmatis kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Aset Finansial Aset Fisik 

Aset Natural Aset Manusia 

Perilaku 

Konsumtif Remaja 

Penghidupan 

Rumahtangga 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Aset Fisik 

Presepsi remaja 

mengenai perilaku 

konsumtif 

Uang saku 

Makanan dan 

minuman 

Kepemilikan 

teknologi canggih 

Penampilan  

Konsumtif  

Tidak Konsumtif 

Teman/Kelompok 

bermain 



38 
 

 
 

2.8 HIPOTESIS 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2010:110).  Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan di 

atas, maka hipotesis penelitian sebagai berikut. 

Ho: Tidak ada hubungan antara penghidupan rumahtangga dengan perilaku 

konsumtif remaja di pesisir Kecamatan Rembang 

Ha: Ada hubungan antara penghidupan rumahtangga dengan perilaku 

konsumtif remaja di pesisir Kecamatan Rembang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kecamatan Rembang 

Kabupaten Rembang tahun 2015. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 

April-Mei 2015. Latar belakang dari pemilihan lokasi tersebut karena Kecamatan 

Rembang memiliki pengeluaran kebutuhan untuk  non makanan lebih tinggi 

dibandingkan dengan pengeluaran kebutuhan makanan oleh penduduk yang 

berpenghasilan 1.000.000 keatas. 

Penelitian ini mengambil daerah pesisir di Kecamatan Rembang, yaitu 

Desa Tasikagung dan Desa Pasarbanggi dilihat dari akses menuju ke kota 

rembang dan terdapatnya tempat pelelangan ikan di desa tersebut. 

3.2 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006:130). 

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan rumah tangga dari daerah 

pesisir di Kecamatan Rembang yang mempunyai anak remaja usia 13-19 tahun 

atau usia SMP maupun SMA yang telah ditentukan, yaitu dengan jumlah KK di 

Desa Tasikagung berjumlah 1.182 keluarga dan KK di Desa Pasarbanggi 

berjumlah 889 Keluarga (Monografi Desa Tasikagung, 2014 dan Monografi Desa 

Pasarbanggi, 2014). 

3.3 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiono, 2013: 62). Sampel yang diambil diharapkan dapat mewakili 
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populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini yaitu sampel orang tua yang 

mempunyai anak remaja (penghidupan rumahtangga) dan sampel anak/remaja 

umur 13-19 tahun (perilaku konsumtif). 

Metode pengambialan sampel yang digunakan adalah areaprobability 

sample atau sampel wilayah yaitu teknik sampling yang dilakukan dengan 

mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi (Arikunto, 

2010:182). 

Dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan rumus slovin (Riduwan, 

2005:65), yaitu: 

  𝑛 =
N

1:N.e²
 Keterangan: n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi  

 e = persen kelonggaran 

Ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat 

ditolerin digunakan 10% dari masing-masing jumlah total keluarga dari daerah 

penelitian (Desa Tasikagung dan Desa Pasarbanggi). Hasil penghitungan sampel 

yang diperoleh dari rumus slovin sebagai berikut. 

 𝑛 =
N

1:N.e2
 

=
2071

1 + 2071. (0,10)2
 

=
2071

1 + 20,71
 

=
2071

21,71
 

= 95,39 dibulatkan menjadi 96 keluarga 
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Setelah jumlah sampel diketahui, maka teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah Proportional random sampling,  yaitu pengambilan subjek dari 

setiap strata atau setiap wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dengan 

banyaknya subjek dalam masing-masing wilayah. Jumlah pembagian sampel 

berdasarkan proporsi dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Pembagian Sampel  

No Nama Desa KK Proporsional Jumlah  

1. Tasikagung 1.182 (1.182 /2071) x 98  = 55 55 Keluarga 

2. Pasarbangi 889 (889/2071) x 98 = 41 41 Keluarga 

Jumlah 2.971 96 96 Keluarga 

Sumber: Data Penelitian 2015 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2010:161). Variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Variabel pertama tentang Penghidupan Rumahtangga 

Penghidupan rumahtangga yang dimaksud dalam dalam penelitian ini 

mencakup aset penghidupan, adapun aset penghidupan tersebut meliputi. 

a. Aset manusia, yang dimaksud dalam penelitia ini mencakup tingkat 

pendidikan orang tua, pekerjaan utama maupun pekerjaan non 

perikanan (tambahan) orang tua, dan jumlah tanggungan orang tua. 

b. Aset fisik, meliputi infrastruktur dasar (transportasi, perumahan, sarana 

air bersih, energi, dan alat-alat komunikasi) ataupun alat-alat produksi 

yang dimiliki orang tua. 
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c. Aset sosial, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedudukan 

seseorang/orang tua dalam masyarakat, akses yang luas untuk 

mendapatkan bantuan berupa barang, uang, maupun jasa, hubungan 

dengan anggota masyarakat yang lain dan keaktifan seseorang dalam 

masyarakat. 

d. Aset finansial, yang dimaksud dalam penilitian ini meliputi meliputi 

pendapatan orang tua baik dari pendapatan dari pekerjaan pokok 

maupun pendapatan sampingan dan warisan dari nenek buyutnya. 

e. Aset natural, misalnya iklim/cuaca yang mempengaruhi pekerjaan dan 

pendapatan nelayan dalam masyarakat pesisir.  

2. Variabel kedua tentang perilaku konsumtif remaja. Adapun sub variabel 

yang mempengaruhi perilaku konsumtif adalah sebagai berikut. 

a. Penampilan, dalam penelitian ini penampilan yang dimaksud adalah 

cara berpakaian (baju, tas, sepatu), penggunaan alat transportasi.  

b. Kepemilikan teknologi canggih, meliputi kepemilikan laptope dan 

handphone. 

c. Makanan/minuman dan teman, yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pembelian makanan cepat saji serta pergaulan dengan teman 

dalam suatu kelompok. 

d. Uang saku, dalam penelitian ini adalah besarnya uang saku yang 

diterima dan penggunaannya. 
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e. Presepsi remaja tentang perilaku konsumtif merupakan cara 

memandang, mengartikan, dan menginterpretasikan perilaku 

konsumtif. 

Semua kepemilikan atau mendapatkan barang-barang tersebut untuk 

menunjang penampilannya dengan menggunakan uang saku, uang tabungan, 

pemberian orang tua dan meminjam barang/uang dari teman. 

3.5 Analisis Instrumen 

3.5.1 Validitas Instrumen  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen (Arikunto, 2010: 211). Suatu instrumen yang valid mempunyai 

validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Untuk mengetahui validitas masing-masing butir soal 

digunakan rumus korelasi product moment, sebagai berikut. 

𝑅𝑥𝑦= 
𝑁∑𝑥𝑦 − ∑𝑥 ∑𝑦

√*𝑁∑𝑥2 − (∑𝑥)2+*𝑁∑𝑦2 − (∑𝑦)2+
 

 

Keterangan : 

𝑅𝑥𝑦 = koefisien korelasi 

𝑁 = banyaknya responden 

X = Skor butir 

Y = skor total 
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Untuk menentukan tingkat validitas instrumen suatu item adalah dengan 

mengkorelasikan hasil koefisien 𝑟𝑥𝑦 dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan taraf signifikan 5% atau 

taraf 95%. Jika 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka instrumen tersebut dikatan valid. 

Berdasarkan uji Validitas instrumen penelitia sebanyak 25 butir 

pernyataan, 23 butir pernyataan dalam kategori valid, sedangkan 2 butir 

pernyataan tidak valid yaitu butir pernyataan 3 dan 25, hal tersebut dikarenakan 

nilai  r hitung pada 23 butir pernyataan > r tabel dengan taraf signifikansi 5% atau 

nilai rxy > 0,632. Pernyataan yang tidak falid dikonsultasikan dan direvisi 

sehingga tidak ada soal yang dibuang.  

3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen 

yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, 

maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat 

keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan 

(Arikunto, 2010:221). Reliabilitas adalah ketepatan atau keajegan suatu alat ukur 

dalam mengukur apa yang diukur. Artinya kapanpun alat ukur digunakan akan 

memberikan hasil ukur yang sama (Arikunto, 2010:222). Adapun rumus yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Rumus Alpha. 

 











 













2

2

11 1
1k

k

t

br






45 
 

 
 

Keterangan :  

 𝑟11     =              

              k       = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

              σb²    = jumlah varians butir 

σt²      = jumlah varians total (Arikunto, 1997:171) 

Kriteria tingkat realibilitas : 

Jika  𝑟11≤ 0,20  = sangat rendah 

Jika 0,21 ≤ 𝑟11 ≤ 0,40 = rendah 

Jika 0,41≤  𝑟11 ≤ 0,60 = sedang 

Jika 0,61 ≤ 𝑟11 ≤ 0,80 = tinggi 

Jika 0,81 ≤ 𝑟11 ≤ 1,00 = sangat tinggi 

Hasil perhitungan reliabilitas dikonsultasikan dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 rata-rata 

signifikansi 5% atau interval kepercayaan 95%. Jika 𝑟11> 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka instrument 

dapat dikatakan reliable. 

Hasil dari perhitungan instrumen penelitian, diperoleh hasil 𝑟11 sebesar 

0,824. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk mencari r tabel dengan n = 10 

dan taraf signifikansi 5% yaitu 0,632. Diperoleh 𝑟11 > r tabel (0,824 > 0,632) 

maka disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti 

menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan kuesioner dengan pejelasan 

sebagai berikut. 
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1. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data dari barang-

barang tertulis seperti catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010: 

274). Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari 

dan menggumpulkan data sekunder berupa data jumlah penduduk, luas 

wilayah, jumlah rumahtangga, jumlah remaja, dan sebagainya. 

Dokumentasi ini juga menggunakan foto-foto yang diambil secara 

langsung dari lokasi peneitian. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan 

penelitian. Wawancara diukur berdasarkan panduan wawancara atau 

disebut wawancara terstruktur, serta diadakan untuk mengompensasi 

pengamatan, jika masih ada informasi yang tidak dapat terekam melalui 

metode angket. Wawancar dilaksanakan bersamaan dengan pengamatan. 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi dengan melakukan 

wawancara secara langsung kepada responden (Gambar 1, hal. 117). 

3. Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010: 194). Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data dari responden melalui daftar 
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pertanyaan secara tertulis. Pertanyaan yng diajukan berupa pertanyaan 

yang harus dilengkapi responden dengan memilih jawaban atau menjawab 

melalui jawaban yang sudah ditentukan. Tujuannya untuk mengumpulkan 

data yang meliputi karaktristik responden, tahun sukses pendidikan, 

pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran (aset penghidupan 

rumahtangga) dan kecenderungan perilaku konsumtif pada remaja. 

3.7 Metode Analisis Data 

Metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dibedakan 

berdasarkan permasalahan dan tujuan masing-masing yaitu sebagai berikut. 

1. Unttuk mengukur tujuan pertama yaitu tingkat penghidupan rumahtangga 

Analisis data penghidupan rumahtangga dilakukan dengan cara 

mendiskripsikan jawaban dari data yang diperoleh melalui wawancara dan 

kuisioner yang diperoleh dari responden. 

2. Analisis Deskriptif Presentase 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif presentase. Analisis deskriptif presentase digunakan 

sebagai bahan analisa untuk identifikasi karakteristik sekaligus 

distribusinya dari tiap variabel yang diteliti, meliputi penghidupan 

rumahtangga dan perilaku konsumtif remaja serta presepsi remaja terhadap 

perilaku konsumtif. Sebelum dianalisis menggunakan metode deskriptif 

presentase untuk mengukur presepsi remaja terhadap perilaku konsumtif 

maka digunakan skala likert.  

a. Selalu diberi skor 4 
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b. Sering diberi skor 3 

c. Kadang diberi skor 2 

d. Jarang diberi skor 1 

Adapun cara untuk mengetahui analisis frekuensi menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

  =
 

 
 100  .... (Riduwan, 2004: 71-95) 

Keterangan : DP = Deskriptif Presentase 

 n    = Nilai yang diperoleh 

 N   = Jumlah seluruh nilai 

Untuk menentukan kriteria penskoran adalah sebagai berikut: 

1. Presentase skor maksimal (4 : 4) x 100 % = 100 % 

2. Presentase skor minimal (1 : 4) x 100 % = 25 % 

3. Rentang   100 % - 25 %   = 75 % 

4. Panjang kelas interval      75 % : 4   = 18,75 % 

Tabel 3.2 Kriteria Deskriptif Presentase 

Interval Kriteria Presentase 

81,26 % - 100,00 % Sangat tinggi 

62,51 % - 81,25 % Tinggi 

43,76 % - 62,50 % Rendah 

25,00 % - 43,75 % Sangat rendah 

 

3. Uji Korelasi 

Metode ini digunakan untuk menghitung sejauh mana hubungan 

antara tingkat penghidupan rumahtangga dengan perilaku konsumtif 
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remaja. Utntuk menarik kesimpulan yang signifikan, penulis 

menggunakan SPSS. Maka diperoleh hasil sebagai interpretasi hubungan 

(korelasi) kedua variabel tersebut. Interpretasi untuk menentukan besar 

kecilnya korelasi dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Interpretasi Analisis Korelasi 

Besarnya nilai r Interpretasi 

0,800 – 1,000 Hubungan sangat tinggi 

0,600 – 0,799 Hubungan tinggi 

0,400 – 0,599 Hubungan Sedang 

0,200 – 0,399 Hubungan rendah 

0,000 – 0,199 Hubungan sangat redah 

 Sumber: Subiyono, 2012:231  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Tingkat penghidupan rumahtangga nelayan di Kecamatan Rembang 

sebenarnya sudah cukup baik, dengan pendapatan di atas UMK Kabupaten 

Rembang. Hubungan antar masyarakat di daerah penelitian baik dengan adanya 

partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh tetangganya 

saling membantu sama lain. Kondisi perikanan yang mempengaruhi penghidupan 

masyarakat nelayan di Kecamatan Rembang baik, setiap hari dapat melaut karena 

ombak di sekitar daerah Rembang tidak terlalu besar. 

Kecenderungan perilaku konsumtif remaja termasuk dalam golongan 

tinggi yang rata-ratanya 62,6% dengan jumlah remaja yang tergolong kriteria 

tinggi di Desa Tasikagung sebesar 40% dan di Desa Pasarbanggi sebesar 41% 

yang termasuk dalam kriteria tinggi yang dapat dilihat dari penampilan, 

pergaulan, kepemilikan teknologi canggih yang dimiliki olh remaja di daerah 

penelitian. Penampilan remaja dipengaruhi oleh teman pergaulannya.  

Hasil pengujian hipotesis penelitian dengan bantuan SPSS, maka terdapat 

hubungan antara kondisi penghidupan rumhtangga dengan perilaku konsumtif 

remaja di pesisir Kecamatan Rembang dengan rhitung > rtabel (0,267 > 0,199).
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5.2 Saran 

Bagi orang tua (keluarga), terutama memegang peranan penting dalam 

perkembangan remaja. Orang tua diharapkan tetap memberikan masukan dan 

tetap membantu pergaulan anak dengan cara mengetahui teman-teman anak dan 

berkomunikasi dengan mereka agar dapat mengawasi perilaku anak dan 

memberikan uang saku secukupnya sesuai kebutuhan pada umumnya. 

Bagi remaja, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan untuk 

mengontrol perilaku membelinya agar tidak terjadi pola konsumsi yang 

berlebihan. Remaja diharapkan lebih selektif dalam membeli dan mengkonsumsi 

suatu produk atau barang. 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang penghidupan 

rumahtangga maupun perilaku konsumtif agar menyertakan atau menambahkan 

variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi. Peneliti selanjutnya 

diharapkan lebih memperhatikan ketepatan pemilihan subjek dan pemilihan 

sampel.  
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LAMPIRAN 



 
  

Lampiran 1 

 

Kisi-kisi instrumen untuk Mengukur Presepsi terhadap Perilaku Konsumtif Remaja dan Peran Orangtua  

Variabel Indikator  Nomor item  soal 

 

Presepsi remaja terhadap 

perilaku konsumtif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Membeli produk karena iming-iming 

hadiah/diskon 

b. Membeli produk karena kemasannya menarik 
c. Membeli produk dengan harga mahal akan 

menimbulkan percaya diri 

d. Memakai/membeli produk karena iklan 

e. Mencoba lebih dari satu produk 
f. Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan 

genngsi 
g. Membeli produk atas pertimbangan harga mahal 

dianggap prestige. 

h. Membeli produk hanya sekedar menjaga simbol 

status 

 

9, 11 

 

5, 14 

4, 8 

 

3, 13 

1, 12 

2, 7 

 

6, 10 

 

15, 16 

Presepsi remaja terhadap 

peran orang tua 

(penghidupan) 

a. Pemenuhan kebutuhan 
b. Sosialisasi orangtua tentang konsumsi 
c. Kontrol orangtua tentang uang saku 
d. Intensitas pertemuan orangtua dengan anak 

23 

17, 18, 22 

19, 20 

24, 25 

9
6
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Lampiran 2 

No. Responden : 

Koordinat X :  

Koordinat Y :   

 

HUBUNGAN KONDISI PENGHIDUPAN RUMAHTANGGA DENGAN PERILAKU 

KONSUMTIF REMAJA DI PESISIR KECAMATAN REMBANG TAHUN 2015 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

 

 

Oleh 

Ekananda Puji I L 

3201411026 

 

 

 

JURUSAN GEOGRAFI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015
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Kepada  

Warga Masyarakat Kecamatan Rembang 

Di Rembang 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ―Hubungan Penghidupan Rumahtangga 

dengan Perilaku Konsumtif Remaja di Pesisir Kecamatan Rembang Tahun 2015‖ untuk 

menyelesaikan studi Strata satu pada Universitas Negeri Semarang, saya mohon bantuan dan 

pertisipasi saudara untuk mengisi angket yang terlampir dalam surat pengantar ini. 

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Jawaban yang anda berikan tidak berpengaruh pada apapun terhadap pekerjaan dan 

kerahasiaan yang berkaitan dengan pengisian angket akan saya jaga sepenuhnya. Jawaban 

saudara sangat bermanfaat bagi saya dalam penyusunan skripsi ini. 

Atas bantuan dan kesediaan saudara menjawab angket ini saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

 

Ekananda Puji I L 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN 

INSTRUMEN PENELITIAN 

ORANG TUA 

 

“HUBUNGAN KONDIDI PENGHIDUPAN RUMAH TANGGA DENGAN 

PERILAKU KONSUMTIF REMAJA DI PESISIR KECAMATAN REMBANG 

TAHUN 2015” 

 

Petunjuk Pengisian  

1. Sebelum mengisi angket ini bacalah dengan cermat 

2. Isi jawaban pada bagian yang telah disediakan (........) 

3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada 

huruf a, b , c, d, dan e sesuai dengan pilihan bapak/ibu. 

4. Coret yang tidak perlu  

 
 

A. Identitas Responden 

Nama    : 

Alamat   :  

Umur   : 

Umur suami/istri : 

 

B. Penghidupan Rumahtangga 

Aset Manusia 

1. Pendidikan  

No  Nama  Pendidikan Formal/ 

Lama  

Pendidikan NonFormal/ 

Lama  

1. Suami   

2. Istri   

3. Anak   

4.    

5.    

6.    

7.    

 

2.  Kesehatan  

No Pertanyaan Jawaban Biaya  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Riwayat penyakit apa yang 

dimiliki anggota keluarga  

a. Bapak/ibu 

b. Istri/suami 

c. Anak 

d. Anggota keluarga 

yang lain 

 

Bagaiamana keadaan 

lingkungan tempat tinggal 

 

 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

 

 

.................................................. 

.................................................. 

 

 

Rp. .............. 

Rp. .............. 

Rp. .............. 

Rp. .............. 

 

 

 



100 
 

100 
 

 

 

3. 

bapak/ibu ? 

 

Di mana bapak/ibu ataupun 

keluarga berobat saat sakit  

.................................................. 

 

.................................................. 

 

 

3.  Pekerjaan  

No  Nama  Pekerjaan 

(utama) 

Lama kerja 

(jam) 

Non Pertania 

(pekerjaan 

tambahan)  

Lama kerja 

(jam) 

1. 

 

2. 

 

3. 

Suami 

 

Istri 

 

Keluarga lain 

yang bekerja 

 

 

    

 

Aset Fisik  

1. Pemilikan Kekayaan 

Berilah tanda (√) pada item yang mnunjukkan barang-barang yang bapak/ibu 

miliki ! 

No Pertanyaan Jumlah  

1. Barang-barang kepemilikan bapak/ibu ? (jumlahnya) 

(    ) Mobil                         (    ) Tv                       (    ) AC 

(    ) Motor                         (    ) Sepeda                (    ) DVD  

(    ) Komputer/Laptop      (    ) Mesin Cuci         (    ) HP 

(    ) Kulkas                        (    ) Radio                  (    ) Kapal 

(    ) Mobil Pikup               (    ) Motor Tossa 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

Apakah bapak/ibu memiliki investasi lain ? 

Jawab : ( Ya/Tidak ) 

 

Bila Ya dalam bidang apa dan berapa nilainya 

a. Kapal (nilainya..........................................................) 

b. Tanah (misalnya........................................................) 

c. Bangunan (misalnya..................................................) 

d. Ternak (misalnya.......................................................) 

e. Lain-lain(misalnya.....................................................) 

 

Bagaimana keadaan rumah bapak/ibu ? 

a. Permanen 

b. Semi permanen 

c. Kayu 

d. Bambu   
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2. Modal untuk melaut bagi keluarga nelayan 

No Pertanyaan Jawaban  

1. 

 

 

2. 

3. 

 

 

Status kapal/armada tangkap 

a. Sewa          

b. Milik sendiri 

Jika sewa, biaya sewa per bulan berapa  

Apakah terdapat biaya untuk perawata kapal ? 

(Ya/Tidak) jika ―Ya‖ berapa jumlah pengeluaran 

perawatan kapal dalam sekali melaut ? 

 

  

 

 

Rp. ......................... 

 

 

Rp. ......................... 

 

Aset Sosial 

Berilah tanda (√) pada item yang mnunjukkan kelompok sosial yang bapak/ibu 

ikuti ! 

No Pertanyaan  

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Kelompok sosial yang bapak/ibu ikuti 

(    ) kegiatan keagamaan    (     ) lain-lain, sebutkan ........................... 

(    ) PKK 

(    ) kerja bakti 

(    ) poskampling 

(    ) posyandu 

 

Bagaimana hubungan bapak/ibu dengan masyarakat yang lain ? 

(baik/kurang baik) 

 

Berapa jarak yang harus ditempuh mepak/ibu (km) 

a. Rumahsakit                d. Kantor polisi                    g. Kantor pos 

b. Pasar                           e. Alun-alun kota 

c. Sekolah                       f. Bank  

 

Darimana bapak/ibu mendapatkan pinjaman uang (hutang)  

(    ) bank        (    ) saudara 

(    ) koperasi  (    ) tetanggga 

 

Aset Finansial 

1. Pendapatan  

No  Nama  Pekerjaan 

(utama) 

Non Pertania 

(pekerjaan 

tambahan)  

Jumlah  

1. 

 

2. 

 

3. 

Suami 

 

Istri  

 

Keluarga lain 

yang bekerja 

 

.................../bln 

 

.................../bln 

 

.................../bln 

 

.................../bln 

 

.................../bln 

 

.................../bln 

 

Rp. ........................../bln 

 

Rp. ........................../bln 

 

Rp. ........................../bln 
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2. Pengeluaran 

 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berapa biaya pengeluaran keluarga setiap 

bulan ? 

a. Biaya untuk makan/minum 

b. Biaya pakaian 

c. Biaya pendidikan 

d. Biaya kesehatan 

e. Biaya komunikasi (pulsa) 

f. Biaya transportasi 

g. Biaya rokok 

h. Biaya untuk membayar pinjaman (jika 

punya pinjaman) 

i. Biaya lainnya  

Listrik 

Gas 

PDAM/Air 

Bensin 

j. Biaya sosial  

Iuran kumpulan/PKK 

Pos kamling  

Sedekah bumi 

Jumlah  

 

 

 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

 

 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

 

 

Aset Natural 

No  Pertanyaan  

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

 

 

5. 

Apakah cuaca mempengaruhi pekerjaan bapak/ibu ? (Ya/Tidak) 

Jelaskan alasannya sesuai jawaban bapak/ibu ............................................... 

........................................................................................................................ 

Berapa kali bapak/suami melauut dalam 1 tahun ? 

Kemana saja biasanya bapak/suami melaut ? 

Angin apa saja yang mempengaruhi banyak sedikitnya tangkapan 

bapak/suami ? dan biasanya jenis ikan apa yang didapatkan pada saat 

angin/musim tersebut? 

Bagaimana menurut bapak/suami kondisi perikanan/kondisi alam yang 

mempengaruhi pernelayanan di pantai Rembang ? 
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Biaya Pengeluaran Nelayan  

No  Pertanyaan  Jawaban  

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Biaya perawatan/kerusakan 

Kapal 

Mesin 

Jaring/alat lainnya 

Pajak 

Sedekah laut 

 

Biaya operasional 

Biaya konsumsi 

Biaya solar 

Biaya oli 

Biaya es dan garam 

 

 

Biaya tenaga kerja  

 

 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

 

Rp. ........................../bln 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

REMAJA 

 

“HUBUNGAN KONDIDI PENGHIDUPAN RUMAH TANGGA DENGAN 

PERILAKU KONSUMTIF REMAJA DI PESISIR KECAMATAN REMBANG 

TAHUN 2015” 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN  

1. Nomer Responden  : 

2. Nama responden : 

3. Umur   : 

4. Jenis kelamin  : 

 

B. Perilaku Konsumtif Remaja 
1. Kegiatan di Luar Sekolah  

Coret tanda di dalam kurung yang bukan mewakili jawaban ! 

Contoh: (Ya, Tidak) 

No  Pertanyaan  

1. 

 

 

2. 

Apakah anda mempunyai kegiatan/pendidikan di luar sekolah ? (Ya/Tidak) 

Sebutkan kegiatannya ................ 

 

Apakah anda mengikuti organisasi di sekolah ? (Ya/Tidak) 

Sebutkan organisasi yang anda ikuti ............................... 

 

 

2. Penampilan  
Coret tanda di dalam kurung yang bukan mewakili jawaban ! 

Contoh: (Ya, Tidak) 

No  Pertanyaan  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

Apakah saudara sangat memperhatikan penampilan dalam berpakaian ? 

(Ya/Tidak), beri alasannya .............................................................................. 

Apakah saudara sangat memperhatikan penampilan dalam menggunakan 

sepatu dan tas ? (Ya/Tidak), beri alasannya .................................................... 

.......................................................................................................................... 

Jika saudara berhijab, apakah saudara selalu menggunakan hijab yang sesuai 

dengan pakaian anda ?  (Ya/Tidak), beri alasannya ....................................... 

.......................................................................................................................... 

Apakah anda termasuk orang yang memperhatikan merek dari produk yang 

anda gunakan ((Ya/Tidak) 

Apa alasan anda memilih untuk menggunakan produk bermerek tersebut ? 

a. Agar mendapat pujian dari       c. Pengaruh teman/lingkungan 

b. Agar up to date                         d. Lainnya, ................. 

Berapa kali saudara berbelanja pakaian dalam satu bulan ............................... 

Berapa kali saudara berbelanja produk kecantikan/asesoris dalam satu bulan 

........................................................................................................................... 

Dengan fasilitas apa anda pergi ke sekolah ? 

a. Jalan kaki          c. sepeda 

b. Bus                    d. Motor 

 

Bagaimana saudara mendapatkan barang/kendaraan tersebut ? 
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a. Membeli sendiri                     c. Pinjam teman 

b. Pemberian orang tua              d. Mencuri 

 

3. Kepemilikan Teknologi canggih/modern  

No  Pertanyaan  

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

 

 

5. 

Apakah anda sering menggunakan gadged 

a. Tidak pernah                     c. Sering  

b. Kadang-kadang                d. Sangat sering  

Jenis gadged apa saja yang anda miliki ................ 

Berapa jumah gadged yang anda miliki ? ............. 

Seberapa pentingkah gadged tersebut bagi anda ? 

a. Tidak penting                           c. penting 

b. Cukup penting                          d. Sangat penting 

Bagaimana saudara mendapatkan gadged tersebut ? 

c. Membeli sendiri                     c. Pinjam teman 

d. Pemberian orang tua              d. Mencuri 

 

4. Teman/kelompok bermain 

No  Pertanyaan  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

Apakah anda termasuk orang yang suka pergi/berkumpul dengan kelompok 

teman anda ? (Ya/Tidak), beri alasannya ........................................................ 

.......................................................................................................................... 

Berapa kali dalam seminggu anda berkumpul dengan teman-teman anda 

a. 1 kali         c. 3 kali 

b. 2 kali         d. Lebih dari 3 kali 

Kemana biasanya anda berkumpul bersama dengan teman-teman anda 

(nongkrong bareng) 

a. Rumah salah satu teman           c. kafe 

b. Tempat makan                          d. Lainnya, ........ 

 

 

5. Makan dan Minum 

No  Pertanyaan  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Apakah anda merupakan orang yang suka makanan cepat saji ? (Ya/Tidak), 

sebutkan alasannya ........................................................ 

................................................ 

Seberapa sering anda membeli makanan cepat saji/jajanan dalam seminggu. 

a. 1 kali                 c. 3 kali 

b. 2 kali                 d. Lebih dari 3 kali, ..... 

Bagaimana cara saudara mendapatkan/membeli makanan tersebut ? 

a. Uang saku          c. Minta teman 

b. Uang jajan         d. Mencuri 
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6. Uang Saku  

No  Pertanyaan   

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berapa uang saku setiap bulan 

Berapa jumlah pengeluaran setiap bulan 

Jajan/makan 

Buku  

Pulsa 

Pakaian 

Produk kecantikan 

Lain-lain   

Rp. ........................../bln 

 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

Rp. ........................../bln 

 

 

C. Pernyataan Presepsi Remaja terhadap Perilaku Konsumtif 

Bacalah pernyataan dengan teliti dan isi dengan jawaban yang sesuai dengan keadaan 

sebenarnya yang saudara/saudari rasakan dengan memberi tanda (√) pada salah satu 

kolom ―SL‖, ―SR‖, ―KD‖, ―JR‖. 

SL  = Selalu 

SR = Sering 

KD = Kadang 

JR  = Jarang 

 

No  Pernyataan  SL SR KD JR 

1. Saya senang mencoba berbagai produk dengan 

merek berbeda meskipun memiliki fungsi yang 

sama 

    

2. Saya senang membeli pakaian dengan merek 

terkenal agar tampak keren 
    

3. 

 

Saya senang memakai produk-produk yang 

dipromosikan/dipakai oleh artis  
    

4. Percaya diri saya meningkat ketika membeli dan 

menggunakan produk yang mahal 
    

5. Bingkisan yang ditawarkan suatu produk 

merupakan pertimbangan saya untuk membeli 

produk tersebut 

    

6. Ketika membeli sebuah produk, saya lebh 

mempertimbangkan merek daripada manfaat 
    

7. Saya lebih benyak membelanjakan uang saya untuk 

membeli peralatan kosmetik agar terlihat lebih 

cantik/tampan 

    

8. Berbelanja produk tertentu dapat meningkatkan 

keyakinan diri saya 
    

9. Saya berbelanja produk yang menawarkan diskon 

menarik 
    

10. Saya senang membeli produk dengan merek-merek 

terkenal 
    

11. Saya membeli barang yang menawarkan undian     

12. Saya senang menggunakan produk yang bergani-

ganti 
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13. Produk yang digunakan oleh artis terkenal 

mempegaruhi saya dalam membeli produk 
    

14. Variasi warna dalam suatu kemasan barang 

mempengaruhi saya untuk membeli produk 

walapun barang tersebut kurang diperlukan 

    

15. Saya senang berbelanja produk dengan merek 

terbaru 
    

16. Ketika membeli produk, padaa saat di rumah baru 

saya sadari tidak perlu barang tersebut 
    

Peran orangtua 

17. Orang tua saya memberikan nasehat dalam 

mengkonsumsi sesuatu, baik barang maupun 

makanan 

    

18. Orang tua saya ikut menentukan apa yang harus 

saya konsumsi 
    

19. Orang tua saya ikut mengontrol penggunaan uang 

saku  
    

20. Orang tua saya tahu tentang penggunaan uang saku 

yang diberikan 
    

21. Orang tua saya peduli dengan penggunaan uang 

saku yang diberikan  
    

22. Orang tua saya melarang saya membeli produk-

produk yang kurang dibutuhkan 
    

23. Orang tua saya selalu memberikan fasilitas yang 

saya butuhkan  
    

24. Saya sering bertemu dan menghabiskan waktu 

dengan orang tua saya di rumah  
    

25. Setiap hari saya berkomunikasi dengan orang tua 

baik secara langsung maupun tidak langsung 

(telephone) 

    

26. Orang tua (bapak) saya selalu menghubungi 

(menelepon, sms) setiap hari saat saya lagi di luar 

rumah 

    

27. Orang tua (ibu) saya selalu menghubungi 

(menelepon, sms) setiap hari saat saya lagi di luar 

rumah 

    

28. Orang tua saya tahu tentang semua kegiatan saya di 

luar sekolah 
    

29. Orang tua saya mendukung kegiatan saya di luar 

sekolah 
    

30. Orang tua saya melarang saya keluar pada malam 

hari/nongkrong pada malam hari 
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Lampiran 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 3 2 1 3 4 4 2 2 4 2 1 1 1 4 1 1 4 2 4 1 4 4 4 4 4 67 4489

2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 4 3 4 2 4 2 4 4 4 55 3025

3 2 2 3 3 4 2 1 2 4 3 2 2 1 2 1 2 3 4 4 2 3 3 4 4 4 67 4489

4 3 2 2 3 4 4 2 2 4 2 2 1 2 3 3 1 4 2 3 2 4 4 4 4 4 71 5041

5 3 1 3 3 4 1 2 1 3 1 3 1 4 2 1 1 3 3 3 2 3 3 2 3 4 60 3600

6 2 2 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 1 3 4 2 4 4 62 3844

7 3 3 2 2 3 2 3 2 4 1 4 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 75 5625

8 1 2 1 3 4 4 2 2 4 2 1 1 1 3 1 1 4 2 2 1 4 4 4 4 4 62 3844

9 3 1 2 2 3 2 3 2 4 1 4 1 3 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 69 4761

10 2 2 1 3 4 2 1 2 4 3 2 2 1 4 1 1 4 4 4 2 3 3 4 4 4 67 4489

SX 23 18 20 25 33 23 18 18 35 19 23 16 19 29 17 15 37 31 36 19 35 35 35 38 38 655 429025

SX
2

59 36 46 67 119 67 38 34 129 43 63 42 47 89 35 27 139 103 134 41 125 127 129 146 146

SXY 1535 1201 1303 1649 2180 1533 1203 1188 2326 1247 1529 1063 1256 1903 1120 990 2431 2043 2365 1263 2295 2316 2301 2491 2476 K 25

rxy 0,66128 0,6645 -0,1638 0,3107 0,3336 0,4044 0,5812 0,4077 0,753 0,0545 0,4057 0,3398 0,1996 0,0906 0,1508 0,2026 0,2966 0,2727 0,1912 0,4789 0,0906 0,6348 0,1911 0,0906 -0,589 Ssb
2    

= 7,053957

rtabel 0,632 s t
2        

= 33,83333

Keterangan VALID VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK r11      = 0,824

sb
2

0,67778 0,4 0,6667 0,5 1,1222 1,5667 0,6222 0,1778 0,7222 0,7667 1,1222 0,7111 1,2111 0,5444 0,6778 0,5 0,2333 0,7667 0,4889 0,5444 0,2778 0,5 0,7222 0,1778 0,1778 15,878

Presepsi Remaja Terhadap Perilaku Konsumtif Peran Orang Tua 

No Y
212019181716151413121110

Y2
252423222 3 41 98765

1
0
8
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1 9 4 1 9 16 16 4 4 16 4 1 1 1 16 1 1 16 4 16 1 16 16 16 16 16

2 1 1 4 1 4 1 1 4 4 1 4 1 1 9 4 1 16 9 16 4 16 4 16 16 16

3 4 4 9 9 16 4 1 4 16 9 4 4 1 4 1 4 9 16 16 4 9 9 16 16 16

4 9 4 4 9 16 16 4 4 16 4 4 1 4 9 9 1 16 4 9 4 16 16 16 16 16

5 9 1 9 9 16 1 4 1 9 1 9 1 16 4 1 1 9 9 9 4 9 9 4 9 16

6 4 4 9 4 1 1 1 1 4 9 4 9 4 9 9 9 9 9 16 1 9 16 4 16 16

7 9 9 4 4 9 4 9 4 16 1 16 9 9 9 4 4 16 16 16 9 16 16 9 16 9

8 1 4 1 9 16 16 4 4 16 4 1 1 1 9 1 1 16 4 4 1 16 16 16 16 16

9 9 1 4 4 9 4 9 4 16 1 16 1 9 4 4 4 16 16 16 9 9 16 16 9 9

10 4 4 1 9 16 4 1 4 16 9 4 14 1 16 1 1 16 16 16 4 9 9 16 16 16

Jumlah 59 36 46 67 119 67 38 34 129 43 63 42 47 89 35 27 139 103 134 41 125 127 129 146 146

Perhitungan X2

1 201 134 67 201 268 268 134 134 268 134 67 67 67 268 67 67 268 134 268 67 268 268 268 268 268

2 55 55 110 55 110 55 55 110 110 55 110 55 55 165 110 55 220 165 220 110 220 110 220 220 220

3 134 134 201 201 268 134 67 134 268 201 134 134 67 134 67 134 201 268 268 134 201 201 268 268 268

4 213 142 142 213 284 284 142 142 284 142 142 71 142 213 213 71 284 142 213 142 284 284 284 284 284

5 180 60 180 180 240 60 120 60 180 60 180 60 240 120 60 60 180 180 180 120 180 180 120 180 240

6 124 124 186 124 62 62 62 62 124 186 124 186 124 186 186 186 186 186 248 62 186 248 124 248 248

7 225 225 150 150 225 150 225 150 300 75 300 225 225 225 150 150 300 300 300 225 300 300 225 300 225

8 62 124 62 186 248 248 124 124 248 124 62 62 62 186 62 62 248 124 124 62 248 248 248 248 248

9 207 69 138 138 207 138 207 138 276 69 276 69 207 138 138 138 276 276 276 207 207 276 276 207 207

10 134 134 67 201 268 134 67 134 268 201 134 134 67 268 67 67 268 268 268 134 201 201 268 268 268

Jumlah 1535 1201 1303 1649 2180 1533 1203 1188 2326 1247 1529 1063 1256 1903 1120 990 2431 2043 2365 1263 2295 2316 2301 2491 2476

Perhitungan XY

1
0
9
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Lampiran 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERHITUNGAN VALIDITAS UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN

Rumus :

Kriteria

Butir angket Valid jika rxy > rtabel

Perhitungan :

berikut ini contoh perhitungan validitas angket pada butir nomor 1.

NO X Y X2 Y2 XY

1 3 67 9 4489 201

2 1 55 1 3025 55

3 2 67 4 4489 134

4 3 71 9 5041 213

5 3 60 9 3600 180

6 2 62 4 3844 124

7 3 75 9 5625 225

8 1 62 1 3844 62

9 3 69 9 4761 207

10 2 67 4 4489 134

23 655 59 43207 1535

 menggunakan rumus tersebut diperoleh :

10   X 1535 23 x 655

10   X 59 23
2

10 x 4307 655

0,661

Pada a = 5% dengan  N= 10 diperoleh rtabel = 0,632

karena rxy > r tabel, maka angket No. 1 tersebut  Valid

rxy=

rxy=

( )( )

( ){ } ( ){ }2222
xyr

UNUCNC

UCNCU


110 
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Lampiran 5 

 

 

 

 

 

Rumus :

Kriteria

Apabila r11 > r tabel, maka angket tersebut reliabel

Perhitungan

1. Varians Total

=

2. Varians Butir

=

= =

3. Koefisien reliabilitas

25 - 1

=

PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN

43207
655

t
2 =

10

10

30,450

b1
2 =

59
23

10 0,61

10

b2
2 36

18

10 0,36

10

b
2 = 0,97

r11 =
25

Pada  a = 5% dengan N = 10  diperoleh r tabel = 0.632.  Karena r11 > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut 

reliabel

1 -
7,05

33,833

r11 0,824

 
 

 
 

2 
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Lampiran 6 

Rata- rata umur Suami di Kecamatan Rembang 2015 

Tabel Rata- rata Umur suami di Kecamatan Rembang 2015 

No Kelompok 

umur 

Desa Tasikagung Desa Pasarbanggi 

F Nilai 

Tengah 

F1.X1 F Nilai 

Tengah 

F1.X1 

1. 53 – 61 9 56,5 508,5 6 56,5 339 

2. 45 – 52 21 48,5 1018,5 11 48,5 533,5 

3. 37 – 44 20 40,5 810 18 40,5 729 

4. 29 – 36 5 32,5 162,5 6 32,5 195 

Jumlah 55  2499,5 41  1796,5 

Sumber: Hasil perhitungan, 2015 

X max  = 61 

X min = 29 

Rentang = 61 – 29 

  = 32/4 

  = 8 

 Rata- rata Umur suami di Desa Tasikagung tahun 2015 yaitu: 

  

X = 
24995,5

55
 

 

    = 45,44  ( 46 tahun) 

    

 Rata- rata Umur suami di Desa Pasarbanggi tahun 2015 yaitu; 

 

 X = 
1796

41
 

   = 43,81  (44 tahun) 

 

 Rata-rata usia suami wanita keseluruhan di Kecamatan Pecangaan tahun 

2015 yaitu 

 

∑ =
45,44:43,81

2
  

    = 44,62 (45 tahun)      
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Lampiran 7 

Rata- rata umur istri di Kecamatan Rembang 2015 

Tabel Rata- rata Umur Istri di Kecamatan Rembang 2015 

No Kelompok 

umur 

Desa Tasikagung Desa Pasarbanggi 

F Nilai 

Tengah 

F1.X1 F Nilai 

Tengah 

F1.X1 

1. 47 – 53 16 50 800 7 50 350 

2. 41 – 46 19 43,5 826,5 8 43,5 348 

3. 35 – 40 14 37,5 525 21 37,5 787,5 

4. 29 – 34 6 31,5 189 5 31,5 157,5 

Jumlah 55  2340,5 41  1643 

Sumber: Hasil perhitungan, 2015 

 

X max  = 53 

X min = 29 

Rentang = 53 – 29 

  = 24/4 

  = 6 

 

 Rata- rata Umur suami di Desa Tasikagung tahun 2015 yaitu: 

  

X = 
234 ,5

55
 

 

    = 42,55  ( 43 tahun) 

    

 Rata- rata Umur suami di Desa Pasarbanggi tahun 2015 yaitu; 

 

 X = 
1643

41
 

 

   = 40,07  (40 tahun) 

 

 Rata—rata usia suami wanita keseluruhan di Kecamatan Pecangaan tahun 

2015 yaitu 

 

∑ =
42,55 + 40,07

2
 

      

 = 41,31 (41 tahun)      
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Lampiran 8 

Perhitungan Analisis Deskriptif 

Deskriptitif variabel Perilaku Konsumtif 

 

a. Presepsi Remja terhadap Perilaku Konsumtif 

Skor tertinggi  = 4 

Skor terendah  = 1 

Skor maksimal = 4x 16x 96 =6144 

Skor minimal  = 1x 16x 96 =1536 

Range   = 6144 – 1536 = 4608 

Interval kelas  = 
46 8

4
 = 1152 

Distribusi Frekuensi Indikataor Perilaku Konsumtif 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81.25% < Skor ≤ 100% Sangat Tinggi 34 35% 

62.5% < Skor≤ 81.25% Tinggi 39 41% 

43.75 % < Skor ≤ 62.5% Rendah 12 13% 

25% < Skor≤ 43.75% Sangat Rendah 11 11% 

Jumlah 96 100% 

Tertinggi 89,1% 

Terendah 25,0% 

Rata-rata 62,6% 

Kriteria Tinggi 
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b. Peran Orang Tua 

Skor tertinggi  = 4 

Skor terendah  = 1 

Skor maksimal = 4x 14x 96 = 5376 

Skor minimal  = 1x 4x 96 = 384 

Range   = 5376 - 384 = 3192 

Interval kelas  = 
3192

4
 = 798 

Distribusi Frekuensi Indikator menikah pada usia muda 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81.25% < Skor ≤ 100% Sangat Tinggi 19 20% 

62.5% < Skor≤ 81.25% Tinggi 43 45% 

43.75 % < Skor ≤ 62.5% Rendah 31 32% 

25% < Skor≤ 43.75% Sangat Rendah 3 3% 

Jumlah 96 100% 

Tertinggi 100,0% 

Terendah 33,9% 

Rata-rata 71,9% 

Kriteria Tinggi 
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Lampiran 9 

 

Perhitungan Hasil Korelasi dengan SPSS. 

  

Correlations 

  

Penghidupan 

Rumahangga 

Perilaku 

Konsumtif 

Penghidupan Rumahtangga Pearson Correlation 1 .267
**
 

Sig. (2-tailed)  .009 

N 96 96 

Perilaku Konsumtif Pearson Correlation .267
**
 1 

Sig. (2-tailed) .009  

N 96 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Lampiran 10 

Dokumentasi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

 Gambar 1, menunjukkan saat peneliti melakukan wawancara untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dari ibu rumahtangga dan remaja. 

Wawancara tersebut digunakan untuk melengkapi kuesioner penelitian tentang 

penghidupan rumahtangga, sedangkan untuk mendapatkan informasi tentang 

perilaku konsumtif remaja, peneliti menggunakan anak remaja dari rumahtangga 

atau keluarga tersebut dengan kuesioner yang tellah ada dan pernyataan tentang 

presepsi terhadap perilaku konsumtif diisi oleh remaja tersebut secara pribadi. 

Lokasi wawancara tersebut di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang.   

 



118 
 

118 
 

Lampiran 11 
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Lampiran 12 

 

 

 




