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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini telah banyak ditemukan corak pondok pesantren sebagai salah 

satu lembaga pendidikan yang mencoba mengimbangi tuntutan modernisasi 

dengan beragam pembenahan dengan membangun pondok pesantren modern. 

Menurut Nasir (2005), pondok pesantren modern adalah pondok pesantren yang 

sudah dilengkapi dengan lembaga pendidikan di dalamnya, antara lain 

diselenggarakannya sistem sekolah umum dengan penambahan diniyah (praktek 

membaca kitab salaf), perguruan tinggi (baik umum maupun agama), bentuk 

koperasi dan dilengkapi dengan takhasus (bahasa Arab dan Inggris). Pondok 

pesantren modern berusaha mengaplikasikan pendidikan yang berorientasi ajaran 

agama dan moral sebagai kajian utama yang kemudian diharapkan mampu 

menjawab tuntutan zaman dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. 

Namun tak jarang pula karena kurang mampu dalam mengadopsi modernisasi 

pendidikan dengan baik, maka hal tersebut dapat mengancam daya saing dari 

peserta didik pondok pesantren modern. Misalnya saja fenomena yang terjadi saat 

ini, yaitu gaya hidup konsumtif yang terjadi di kalangan santri. Nafisah (dalam 

Sugiyarto, dalam Yuliani, 2009), menyatakan bahwa gaya hidup konsumtif adalah 

kecenderungan seseorang secara berlebihan dalam membeli sesuatu atau membeli 

secara tidak terencana. Gaya hidup konsumtif tersebut dapat terlihat dari cara 

santri dalam memutuskan barang-barang yang hendak dibeli, digunakan dan 
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dikonsumsi baik pada saat di dalam dan di luar komplek pondok pesantren 

modern. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada 10 

santri. 7 dari 10 santri mengaku menggunakan ATM yang diberikan oleh orang 

tua dengan uang saku sekitar Rp. 600.000,00 – Rp. 1.000.000,00 selama sebulan. 

Santri diberi kesempatan keluar komplek dua kali dalam satu bulan dan dari hasil 

wawancara 8 dari 10 santri menghabiskan sekitar Rp. 100.000,00 – Rp. 

200.000,00 setiap keluar komplek. Budget tersebut digunakan untuk taksi sebagai 

sarana transportasi utama, makanan, alat tulis, baju, tas, sepatu, laundry baju dan 

kebutuhan sehari-hari. Padahal untuk makanan pokok sudah disiapkan di dalam 

pondok dengan uang SPP yang dikeluarkan setiap bulan dan kebutuhan sehari-

hari dijual di dalam pondok juga.
1 

Pondok pesantren modern diharapkan mampu mengembangkan sistem 

belajar mengajar, kurikulum yang berlaku serta sikap mental yang harus dimiliki 

oleh santri sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi persaingan zaman saat ini. 

Para santri yang rata-rata berusia tiga belas sampai dua puluh tahun sebagai 

generasi muda yang menimba pendidikan di madrasah dapat menjadi agen 

perubahan sosial pada masa kini maupun di masa mendatang. Pondok pesantren 

modern diharapkan mampu menciptakan suasana akademis dan psikologis yang 

mendukung santri untuk meningkatkan kualitas diri dan daya saing di era 

modernisasi, baik dari segi akademis maupun sosial. Santri diharapkan mampu 

menuntut ilmu agama dan umum guna meningkatkan kemampuan bersaing di era 

globalisasi sesuai dengan tujuan didirikannya pondok pesantren modern. 

                                                 
1
 Wawancara dilakukan kepada 10 orang santri di Pondok Pesantren Modern Assalam, Surakarta 

pada hari Sabtu, 9 Februari 2013 pada pukul ± 15.00 – 16.00 WIB. 
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Kemudian santri juga mampu melakukan perubahan sosial dan menularkan 

perilaku positif di kalangan masyarakat dengan  memberikan contoh yang baik 

dan membanggakan dari segi akademik dan sosial kepada masyarakat dan mampu 

mengontrol perilaku konsumtif agar tidak menjadi gaya hidup.  

Sebagaimana pendapat Yaqub (dalam Diponegoro, 2005), yaitu melalui 

kapabilitas sebagai agen perubahan sosial, santri dapat menularkan perilaku 

positif kepada masyarakat di sekelilingnya. Gaya hidup sekelompok masyarakat 

sekarang ini pada umumnya akibat ingin membedakan dan dibedakan dirinya dari 

kelompok masyarakat biasa. Mereka berkeinginan menampilkan jati diri 

istimewa. Dikemukakan oleh Subandy (dalam Ramadhan, 2012), gaya hidup 

konsumtif merupakan pola hidup untuk mengkonsumsi secara berlebihan barang-

barang yang sebenarnya kurang diperlukan untuk mencapai kepuasaan yang 

maksimal. Jika dilihat dari usia para santri yang dapat dikatakan remaja, yakni 

usia tiga belas sampai dua puluh tahun, merupakan masa pencarian identitas diri. 

Di satu sisi remaja ingin diakui sebagai individu, sementara pada saat yang sama 

remaja harus mempertahankan identitas dirinya terhadap kelompok sebayanya.  

Pada masa remaja cenderung loyal pada kelompok acuan mereka, baik 

dalam menentukan pilihan atau pengambilan keputusan. Secara umum, remaja 

dipandang sebagai sumber persoalan bagi orang-orang di sekitarnya. Namun tidak 

demikian halnya dengan para pemasar. Ada beberapa alasan yang dapat 

menjelaskan mengapa remaja disebut sebagai konsumen yang potensial, salah 

satunya adalah survei Surindo menemukan bahwa remaja Indonesia semakin 

konsumtif, suka ganti-ganti merek, mudah termakan trend, dan gemar tampil 
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keren. Fenomena-fenomena di atas mendorong peneliti untuk merumuskan 

masalah yaitu bagaimana gaya hidup konsumtif pada santri pondok pesantren 

modern. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui latar belakang dan 

faktor-faktor penyebab dari gaya hidup konsumtif pada santri serta solusi untuk 

mengurangi perilaku konsumtif yang telah menjadi gaya hidup santri. Dengan 

rumusan masalah tersebut penelitian ini memfokuskan tentang: Gaya Hidup 

Konsumtif Pada Santri Pondok Pesantren Modern. 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan latar belakang dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi gaya hidup konsumtif pada santri pondok pesantren modern 

2. Untuk memahami dan mendeskripsikan solusi dalam menghadapi gaya hidup 

konsumtif pada santri pondok pesantren modern 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk perkembangan 

ilmu psikologi pendidikan dan sosial. Manfaat teoritis dalam penelitian ini 

diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan atau wawasan khususnya 

tentang gaya hidup konsumtif pada santri ditinjau dari sudut pandang 

Psikologi. Selain itu memberikan sumbangan teoritis dan masukan pada 

Psikologi Pendidikan dan Sosial tentang gaya hidup konsumtif pada santri 

pondok pesantren modern. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi subjek/informan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi informan 

agar dapat mengurangi gaya hidup konsumtif dan mulai berfokus pada 

meningkatkan kualitas diri guna mempersiapkan diri dalam persaingan di 

era globalisasi saat ini. Peningkatan kualitas diri dapat dilakukan dari segi 

akademik di sekolah baik ilmu umum maupun ilmu agama yang menjadi 

orientasi di pondok pesantren modern serta dari segi sosial, yaitu 

melakukan perubahan sosial dan menularkan pengaruh-pengaruh positif 

dalam masyarakat. 

b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang 

latar belakang gaya hidup konsumtif sehingga masyarakat mampu 

mengantisipasi faktor-faktor penyebab dari gaya hidup konsumtif sehingga 

terhindar dari dampak negatif gaya hidup konsumtif. 

c. Bagi ilmu pengetahuan 

Diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi ilmu 

psikologi pendidikan dan sosial khususnya yang berkaitan dengan gaya 

hidup konsumtif pada santri pondok pesantren modern. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Sebelum penelitian ini telah ada penelitian lain yang dilakukan oleh 

peneliti lain yaitu Gumulya (2009) yang mengkaji tentang hubungan antara 
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konformtitas dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa Universitas Esa Unggul 

dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Akan tetapi, didalam 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena peneliti lebih 

mengkaji pada latar belakang dan solusi dari gaya hidup konsumtif dengan 

menggunakan metode kualitatif. Kemudian untuk subjek penelitian, peneliti 

memilih santri pondok pesantren modern sehingga hasil dari penelitian ini dapat 

menambah khasanah penelitian yang sebelumnya mengenai gaya hidup 

konsumtif. 


