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PERILAKU KONSUMTIF SISWA  

SMK NEGERI 3 SUKOHARJO 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan perilaku konsumtif dan dampak 

yang ditimbulkan pada siswa sekolah menengah kejuruan (SMK). Penelitian 

dilaksanakan di SMK Negeri 3 Sukoharjo, Jawa Tengah. Narasumber penelitian 

yakni siswa dari kelas X program keahlian akuntansi dan lembaga keuangan 

(AKL) dengan berbagai latar belakang ekonomi dan karakteristik yang berbeda. 

Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan desain etnografi. Pengambilan 

data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengujian 

keabsahan data menggunakan uji credibility, transferability, dependability, dan 

confirmability. Sedangkan teknik analisis data terdiri dari reduksi data, analisis 

data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan perilaku konsumtif 

siswa SMKN 3 Sukoharjo didominasi dengan aktivitas nongkrong di tempat atau 

kedai makan kekinian, belanja secara berlebih melalui situs online shop ataupun 

media sosial lainnya, pembelian kosmetik oleh siswa perempuan. Sedangkan 

dampak yang ditimbulkan terdiri dari dampak negatif dan positif. Dampak negatif 

yaitu membentuk gaya hidup konsumerisme dan hedonisme, kurangnya 

kesempatan menabung, gagal dalam memanajemen uang pribadi, dan 

menimbulkan kecemburuan sosial. Dampak positif yaitu siswa menjadi lebih 

percaya diri dan memiliki tingkat pergaulan yang bagus. 

 

Kata Kunci: perilaku konsumtif 

 

Abstract 

The objectives of this study is to describe the consumptive behavior and the 

impact shown by students in Vocational High School (SMK). This research was 

carried out in SMK Negeri 3 Sukoharjo, Central Java. The sources of information 

of this research are students from class X of the Accounting and Financial 

Institution expertise programs with a variety of economic backgrounds and 

different characteristics. The research method uses qualitative with ethnographic 

design. Data collection is done by interview, observation, and documentation 

techniques. The data validity uses a test of credibility, transferability, 

dependability, and confirmability. The technique of data analysis consist of data 

reduction, data analysis, and drawing conclusions. The results showed that 

students' consumptive behavior were dominated by hanging out at current places 

or food stalls, excessive shopping through online shop sites or other social media, 

and cosmetics purchases by female students. While the impact consists of 

negative and positive impacts. The negative impacts are consumerism and 

hedonism lifestyle, lack of saving, failed to manage finances, and cause social 

jealousy. The positive impacts are students become more confident and have a 

good level of association. 

 

Keywords: consumptive behavior 
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1. PENDAHULUAN 

Fenomena globalisasi 4.0 memberikan dampak yang signifikan terhadap 

perubahan perilaku maupun perkembangan hidup seseorang. Perubahan tersebut 

terjadi pada seluruh bidang kehidupan baik dari bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya. Perilaku ekonomi pada masyarakat yang selalu mengalami kenaikan, 

tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Namun, tuntutan 

gaya hidup yang mendorong seseorang untuk memuaskan dirinya dengan standar 

kehidupan sosialitanya saat ini. Sehingga tuntutan gaya hidup memiliki peluang 

yang sangat besar bagi seseorang untuk melakukan kesalahan dalam mengelola 

keuangannya atau bahkan mendorong seseorang tersebut untuk berperilaku 

konsumtif. Menurut Goyal (2016) menyatakan bahwasannya pengaruh globalisasi 

dapat meningkatkan konsumerisme dan kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, 

masyarakat di suatu negara harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman 

untuk mengelola keuangannya dengan baik. Salah satu kecerdasan yang harus 

dimiliki seseorang di era modern ini yaitu cerdas dalam mengelola keuangan 

pribadinya (Sari, 2018). 

Selain itu, modernisasi saat ini memberikan kemudahan seseorang untuk 

berbelanja melalui media digital seperti online shop, instagram, facebook, 

whatsapp, dll. Seseorang tinggal duduk di rumah dan tanpa berjalan kaki barang 

yang dibutuhkan dan diinginkan sudah tiba dalam beberapa menit saja, melalui 

pemesanan dengan gadget yang dimiliki. Penelitian oleh Fauziah (2018) 

menunjukkan bahwa berbelanja dengan menggunkan online shop melalui aplikasi 

instagram saat ini sangat besar, dimana alasannya cenderung tidak ingin 

ketinggalan trend dan harga penawaran dari toko online meskipun produk tidak 

diperlukan. Menurut Rahman (2016) mengatakan bahwa belanja online sudah luar 

biasa mengubah perilaku  belanja orang yang merupakan akibat dari modernisasi 

dan kehidupan yang serba cepat, sehingga diprediksi ketergantungan pada e-

shopping akan meningkat. Kemudahan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun, 

baik anak-anak,remaja, dan orang tua baik perempuan maupun laki.  

Sipunga & Muhammad (2014) mengatakan bahwa generasi yang paling 

mudah terpengaruh adanya modernisasi dan globalisasi adalah remaja. Anak 
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remaja cenderung mengambil kesimpulan secara impulsif, sehingga sering 

menempatkan kebutuhan tersier menjadi sekunder bahkan primer. Selain itu, 

remaja memang sering dijadikan target pemasaran berbagai produk industri, 

antara lain karena karakteritik mereka yang labil, spesifik dan mudah dipengaruhi 

sehingga mendorong munculnya berbagai gejala dalam perilaku membeli yang 

tidak wajar. Oleh sebab itu, sejak tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait dengan 6 literasi dasar yang harus 

diterapkan di setiap jenjang pendidikan, salah satunya literasi finansial (Fianto et 

al., 2017). Tujuannya untuk mengurangi perilaku konsumtif pada anak remaja 

khususnya pada sekolah menengah atas dan kejuruan di Indonesia. Sekolah di 

negara Malaysia (Blue, Grootenboer, & Brimble, 2014) dan Republik Ceko 

(Opletalová, 2015) juga menerapkan literasi finansial pada pendidikan formal 

mereka. 

Kenyataannya di Indonesia saat ini masih tingginya perilaku konsumtif 

pada anak remaja khususnya anak sekolah menengah. Perilaku konsumtif pada 

anak sekolah biasanya disebabkan oleh status orang tua, kultur sekolah, teman 

sebaya, modernitas, lingkungan sosial dan rendahnya literasi keuangan. Menurut 

Jumantini (2018) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif modernitas dan 

lngkungan sosial terhadap gaya hidup siswa di kora bandung. Tak lain halnya 

penelitian dari Mawo, Thomas, & Sunarto (2017) yang menunjukkan bahwa 

secara bersama-sama literasi finansial, konsep diri, dan budaya  berpengaruh 

positif terhadap perilaku konsumtif siswa di kota bajawa. Penelitian dari Hidayah 

& Bowo (2018) menunjukan adanya pengaruh uang saku, locus of control, dan 

lingkungan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiwa di kota 

semarang. Sehingga disarankan sekolah sebaiknya memberikan pelajaran tentang 

mengelola keuangan yang baik, guna untuk mengurangi perilaku konsumtif pada 

siswa. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 telah menghimbau 

seluruh sekolah di indonesia untuk menerapkan gerakan literasi finansial (Fianto 

et al., 2017). Sampai saat ini belum ada penelitian terkait dengan gambaran yang 

jelas dan rinci tentang bagaimana perilaku konsumtif dan apa saja dampak dari 



4 

perilaku konsumtif dari anak remaja di kabupaten Sukoharjo, provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia. Oleh sebab itu, dalam karya ilmiah ini peneliti ingin 

mendiskripsikan dengan jelas terkait dengan perilaku konsumtif pada anak 

sekolah di Sukoharjo. Penelitian dilaksankan di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri (SMKN) 3 Sukoharjo. Alasan memilih lokasi penelitia di tempat tersebut 

yaitu 1) sekolah sudah memberikan pendidikan keuangan/ literasi keuangan untuk 

seluruh siswa, 2) memiliki bidang studi yang sama dengan peneliti, serta 3) lokasi 

penelitian sangat terjangkau dengan tempat tinggal peneliti, sehingga 

mempermudah untuk pengambilan data dan mengumpulkan informasi seakurat 

mungkin. 

 

2. METODE 

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan desain penelitian etnografi. 

Tempat penelitian yaitu di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 

Sukoharjo yang terletak pada Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Narasumber 

dalam penelitian ini yaitu enam siswa SMKN 3 Sukoharjo dari program keahalian 

akuntansi dan lembaga keuangan (AKL) kelas X yang memiliki latar belakang 

ekonomi dan karakterstik yang berbeda, narasumber (status pekerjaan kepala 

keluarga) tersebut diantaranya: Informan 1 (staff kontraktor), Informan 2 

(Karyawan swasta), Informan 3 (Penjahit), informan 4 (karyawan swasta), 

Informan 5 (satpam), dan Informan 6 (petani). 

Berkaitan dengan teknik pengambilan data, peneliti menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang dimaksud yakni 

memperoleh informasi secara mendalam tentang perilaku konsumtif oleh siswa 

secara langsung sesuia dengan pediman wawancara. Observasi yang dilakukan 

mengacu pada lembar observasi dari peneliti. Dokumentasi dilakakuan untuk 

memperoleh dokumen atau bukti nyata siswa dalam menggunakan uangnya. 

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan uji credibility, transferability, 

dependability, dan confirmability untuk menemukan data yang valid. Teknik 

analisis data yang digunakan mengacu pada Miles dan Hubermen (dalam 
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Harsono, 2019: 72) yang terdiri dari reduksi data, display data, dan penarikan 

kesimpulan.  

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN 

Berdasarkan hasil wawancara perilaku kosumtif pada siswa SMKN 3 Sukoharjo, 

peneliti menemukan adanya aktivitas konsumtif yang dilakukan oleh para siswa. 

Aktivitas yang sering dilakukan yaitu nongkrong di tempat atau kedai makan 

kekinian, belanja secara berlebih melalui situs online shop ataupun media sosial 

lainnya, pembelian kosmetik oleh informan perempuan. Sedangkan dampak yang 

ditimbulkan dari perilaku konsumtif tersebut yaitu dampak negatif dan positif. 

Adapun penjelasannya secara berturut-turut sebagai berikut: 

3.1 Perilaku konsumtif siswa SMKN 3 Sukoharjo 

Perilaku konsumtif yang dilakukan siswa SMKN 3 Sukoharjo lebih mengarah 

pada aktivitas mereka dalam menggunakan uangnya. Aktivitas tersebut terdiri dari 

kegiatan nongkrong yang berlebihan, sering berbelanja melalui online shop atau 

media sosial lainnya, pembelian kosmetik oleh siswa perempuan. Bukti 

wawancara yang menunjuukan aktivitas tersebut dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Wawancara Perilaku Konsumtif di SMKN 3 Sukoharjo 

Aspek 

Pertanyaan 

Informan Jawaban 

a. Aktivitas 

pengeluaran 

yang sering 

dilakukan. 

b. Intensitas 

berbelanja 

Informan 1 a. Jajan disekolah, pergi nongkrong di kedai makan 

kekinian, contoh: Mie Gacoan, Steak Venus, KFC, 

dll. Selain itu boros dalam pembelian make up 

(pelembab wajah, lipstick, Cream/bedak). 

b. Rentan waktu pembelian tidak ada batasan waktu, 

jika ingin membeli barang yang diinginkan dibeli. 

 Informan 2 a. Nongkrong di warung dekat sekolahan, kedai makan 

kekinian (Mie Gacoan), hangout bersama teman di 

Tawangmangu Alaska. 

b. Selain itu sering belanja online (Lazada). 

 Informan 3 a. Hobi jajan di sekolahan, nonton, nongkrong di kedai 

makan kekinian bersama teman, di Mie Gacoan, 

Mcd, cafe aj stall, dll. 

b. Sering berbelanja online (Shopee), dan memesan 

makanan melalui grabfood atau gojekfood.   

 Informan 4 a. Jajan dikantin atau warung dekat sekolah, nongkrong 

bersama teman di Mie Gacoan. 

b. Rentan waktu nongkrong tidak pasti, tergantung 

teman yang ngajak. 
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 Informan 5 a. Jarang sekali jajan, karena uang saku yang didapat 

digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting 

b. Tidak pernah nongkrong atau belanja, hura-hura 

menghabiskan uang 

 Informan 6 a. Sesekali jajan di kantin, Jarang sekali nongkrong jika 

ada yang menagajak. 

b. Jarang berbelanja. 

 

Makna dari tabel 1 ringkasan hasil wawancara perilaku konsumtif siswa 

SMKN 3 Sukoharjo telah menggambarkan aktivitas-aktivitas yang sering 

dilakukan untuk menggunakan uangnya. Aktivitas tersebut diantaranya: 

3.1.1 Nongkrong di Tempat atau Kedai Makan Kekinian 

Siswa yang cenderung berperilaku boros menjadikan kegiatan nongkrong menjadi 

hal wajib untuk dilakukan mereka pada setiap harinya.  Aktivitas nongkrong juga 

menjadi gaya hidup mereka saat ini. Intensitas nongkrong yang terlalu sering 

dapat menyebaban mereka berperilaku konsumtif. Tidak hanya boros dalam 

menggunakan uang tetapi juga kurang menghargai waktu. Remaja sering lupa 

waktu jika sudah berkumpul Bersama teman-temannya. Sehingga nongkrong saat 

ini saaah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh para remaja. Penelitian yang 

sama dari Pramita & Pinasti (2016) membuktikan bahwasannya nongkrong 

merupakan gaya hidup bagi remaja atau mahasiswa. Beliau juga menyatakan 

bahwa kegiatan nongkrong tidak selamaya menimbulkan efek negatif seperti 

pemborosan waktu dan uang. Apalagi jika kegiatan nongkrong dilakukan pada 

malam hari, akan membuat siswa mengantuk di sekolah. Sama halnya penelitian 

dari Stepy, Firman, & Rusdinal (2019) yang menyebutkan beberapa faktor yang 

mendorong maraknya aktivitas nongkrong dikalangan remaja, diantaranya: 

banyaknya fasilitas yang ditawarkan cafe untuk membuat pelanggannya nyaman, 

seperti wifi gratis, tempat duduk nyaman, dll. 

3.1.2 Belanja secara Berlebih melalui Situs Online Shop ataupun Media Sosial 

Lainnya 

Salah satu akibat dari digitalisasi saat ini yaitu banyaknya online shop yang 

memudahkan individu untuk berbelanja. Sehingga banyak sekali perilaku 

konsumtif yang ditimbulkan dari online shop tersebut baik pada anak-anak, 

remaja, dan orang tua. Salah satu kegiatan konsumtif yang terjadi pada siswa di 
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sukoharjo yaitu berbelanja mellaui situs online atau media sosial, baik berbelanja 

makanan, konsmetik, pakaian, dll. Penelitian yang sama dari Kristiani (2017) 

membuktikan bahwasannya iklan pada media sosial memberikan pengaruh pada 

pembentukan perilaku konsumtif terhadap siswa. Selain itu, jenis media sosial 

yang digunakan juga memberikan sumbangan dalam pembentukan perilaku 

konsumtif. Studi literatur yang relevan dari Stephen (2016) terkait dengan budaya 

digital konsumen dan anggapan terhadap iklan digital. Hasil studi meunjukkan 

bahwasannya banyak sekali perilaku konsumsi yang didominasi melalui media 

digital sekarang ini. Selain itu, promosi iklan yang ada pada pemasaran digital 

dapat mempengaruhi individu untuk membeli baik karena harganya jauh lebih 

ekonomis, produk yang ditawarkan banyak, dan terkadang ada discount. Sehingga 

dapat dikatakan bahwasannya media digital saat ini dapat meningkatkan 

pembentukan perilaku konsumtif pada masyarakat. 

3.1.3 Pembelian Kosmetik oleh Narasumber Perempuan 

Kegiatan yang berlebihan pada perempuan saat ini salah satunya yaitu pembelian 

kosmetik. Tampil trendy, cantik, dan anggun merupakan keinginan bagi setipa 

perempuan. Sehingga tidak menutup kemungkinan belanja yang berlebihan lebih 

banyak terjadi pada perempuan jika dibandingkan laki-laki. Munculnya banyak 

merek dan jenis-jenis alat kecantikan yang baru, mendorong perempuan secara 

sadar untuk berperilaku konsumtif. Penelitian yang sama dari Wulandari & 

Iskandar (2018) dimana hasil penelitiannya meunjukkan bahwa citra merek dan 

kualitas produk dapat mempengaruhi pembelian kosmetik oleh konsumen. 

Sehingga sebagai konsumen, perempuan atau remaja juga mempertimbangkan 

harga, merek, dan kualitas produk make up atau kosmetik yang akan dibeli. 

3.2 Dampak yang Ditimbulkan dari Perilaku konsumtif siswa SMKN 3 

Sukoahrjo 

Perilaku konsumtif yang sering dilakukan berdampak pada diri siswa itu sendiri. 

Hasil penelitian menunjukkan beberapa dampak yang dirasakan siswa SMKN 3 

Sukoharjo dari perilaku konsumtif baik dampak negatif maupun dampak positif. 

Bukti wawancara dari dampak tersebut dapat dilihat dalam tabel 2. 
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Tabel 2. Ringkasan Hasil wawancara dampak dari perilaku konsumtif 

di SMKN 3 Sukoharjo 

Aspek pertanyaan informan Jawaban 

a. Reaksi orang 

tua siswa ketika 

mereka boros 

Informan 4 Pastinya tidak begitu suka ya, apalagi saya 

sering belanja online.  

 Informan 6 Ya kalau saya boros akan kena marah dari orang 

tua 

b. Tidak bisa 

menyisihkan 

uangnya 

Informan 1 Meminta lagi sama orang tua, pasti rekasinya 

tidak suka karena biasanya udah dikasih uang 

jajan tapi masih minta lagi 

c. Perasaan setelah 

konusmtif. 

Informan 1 Ya sedih, dan merasa bersalah karena 

menghabiskan uang dalam satu waktu sekaligus 

 Informan 4 Puas, dan senang tapi kadang menyasal juga 

d. Perbedaan 

tingkat 

konsumtif 

Informan 1 Saya sering nongkrong sama teman-teman, 

biasanya nongkrong di Mie Gacoan Solo Baru, 

Steak Venus, KFC, Mcd, kedai makan Bebek 

Mropol, Seblak Gentan, Tweet, dan masih 

banyak lagi 

 Infroman 2 Saya tidak suka jajan dan nongkrong 

 

Makna dari tabel 2 ringkasan hasil wawancara dampak dari perilaku 

konsumtif yang dirasakan siswa SMKN 3 Sukoharjo yaitu ada dampak negatif 

dan positif. Dampak negatif diantaranya: membentuk gaya hidup konsumerisme 

dan hedonisme, kurangnya kesempatan menabung, gagal dalam memanajemen 

uang pribadi, dan menimbulkan kecemburuan sosial. Sedangkan dampak positif 

dari perilaku konsumtif yaitu siswa menjadi lebih percaya diri dan memiliki 

tingkat pergaulan yang bagus. Adapun penjelasannya secra berturut-yurut sebagai 

berikut: 

3.2.1 Dampak Negatif 

Perilaku konsumtif yang dilakukan individu sejak dini maupun remaja akan dapat 

membentuk mindset mereka bahwa kesenangan hanya berasal dari dunia saja atau 

disebut sebagai hedonisme. Orang yang memiliki pandangan hedonis akan 

mengarah pada gaya hidup yang konsumerisme. Penelitian yang sama dari 

Anggraini & Santhoso (2017) menemukan bahwa adanya hubungan yang 

signifikan antara gaya hidup hedonis terhadap perilaku konsumtif. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi pandangan hidup hedonisme mengakibatkan 
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semakin tinggi pula perilaku konsumtifnya. Penelitian relevan juga berasal dari 

Haq & Abbasi (2016) yang menemukan bahwa adanya hubungan mediasi ganda 

antara gaya hidup hedonis dan pembelian secara berlebihan. Oleh sebab itu, 

penanaman dan pembimbingan terhadap remaja sangat penting terkiat dengan 

bahayanya hidup hedonis dan perilaku konsumsi yang berlebihan. Disarankan 

bahwa pihak sekolah dan orang tua mampu bekerjasama untuk membimbing 

anak-anak mereka. 

Pemborosan merupakan salah satu akibat dari perilaku konsumtif, yang 

kemudian individu tidak dapat menyisihkan atau menabungkan uangnya. 

Penelitian yang sama dari Kurniawan (2017) yang menyatakan bahwa 

penggambaran dari perilaku konsumtif sangat tidak rasional dan bersifat 

kompulsif, akibatnya berdampak pada pemborosan dan inefisiensi biaya. 

Sehingga tidak sedikit bagi remaja yang menyesal di kemudian hari karena 

uangnya habis tiba-tiba. Kegiatan menabung juga dapat melatih remaja untuk 

mengelola keuangannya dengan baik. Penelitian yang sama dari Lubis, Syahputri, 

Lubis, Dwi, & Wahyudi (2019) menyatakan bahwa banyak sekali manfaat dari 

kegiatan menabunng yang tidak bisa diabaikan. Menabung dapat mengurangi 

perilaku boros dan menabung juga dapat melatih anak-anak dan remaja untuk 

mengelola keuangan pribadi. Untuk itu, alangkah baiknya jika orang tua dapat 

mendidik dan melatih anaknya untuk menabung sejak dini mungkin 

Dampak dari perilaku konsumtif selanjutnya yaitu remaja akan gagal 

dalam mengelola atau memanajemen keuangan pribadinya. Itu artinya kurangya 

kecerdasaan remaja akan literasi finansial. Literasi finansial merupakan literasi 

dasar yang memberikan seperangkat pengetahuan serta keterampilan untuk dapat 

mengelola keuangan secara baik dan benar demi mencapai kesejahteraan hidup 

sekaligus kebutuhan dasar bagi individu untuk meminimalkan, mencari solusi, 

dan mengambil keputusan yang tepat dalam masalah keuangan (Setyawati, 2020). 

Menurut Sari (2018) menyatakkan bahwa salah satu kecerdasan yang harus 

dimiliki manusia modern saat ini yaitu kecerdasan literasi finansial, minimal 

dalam mengelola keuangan pribadi. Sehingga remaja yang memiliki perilaku 

konsumtif dapat dikatakan bahwa masih gagal dalam mengelola atau 
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memanajemen uang pribadinya. Apalagi adanya penyesalan yang tidak terduga 

karen atiba-tiba uangnya habis. Untuk itu, diperlukan adanya pendidikan literasi 

keuangan di sekolah baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun perguruan 

tinggi. Pendidikan literasi keuangan juga sesuai dengan program literasi dasar dari 

kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Fianto et al., 2017). Harapannya setiap 

jenjang sekolah mampu menerapkan program tersebut sesuai arahan dan prosedur 

dari Kemendikbud tersebut 

Pola kehidupan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi cukup tinggi 

berbeda dengan masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Siswa yang uang 

sakunya lebih banyak mungkin saja akan sering belanja, makan makanan yang 

hits nan mahal, jalan-jalan, sering nongkrong ditempat highclass dll. sedangkan 

siswa yang memiliki uang saku lebih sedikit memilih untuk diam dan 

menyibukkan dirinya dengan hal lain, karena merasa tidak sepadan dengan 

mereka. Penelitian yang sama dari Kurniawan (2017) menyatakan bahwasannya 

secara psikologis, perilaku konsumtif dapat menimbulkan kesombongan diri, 

kecemasan, dan mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial terhadap teman 

yang selalu mengikuti trend dan brended. Kesenjangan sosial maksutnya yaitu 

adanya kondisi dimana ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat 

yang merupakan akibat dari ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam kehidupan 

mereka. Sehingga kesenjangan sosial tersebut dapat memunculkan rasa iri dan 

cemburu diantara masyarakat. 

3.2.2 Dampak Positif 

Dampak positif dari perilaku konsumtif adalah menjadikan diri lebih percaya diri 

dan mengenal banyak teman. siswa mengaku bahwa pergaulan mereka saat ini 

sangat bagus dalam menemukan teman yang sesuai dengan haya mereka. Mereka 

juga mengenal banyak teman teman dari setiap anggota dari perkumpulan mereka 

setiap harinya. Bedasarkan penelitan yang sudah dilakukan oleh Khoirunnas 

(2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pola perilaku konsumtif 

shopaholic (pada pola ini mahasiswa adalah individu yang sangat boros dimana 

sangat berlebihan dalam penggunaan uang, waktu dan diri mereka). Pola 

konsumtif hedonism (pada pola ini peneliti menemukan bahwa informan sengaja 
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mencari kesenangan secara terus menerus untuk menghilangkan beban mereka). 

Selain itu, penelitian oleh Adiningtyas, Sunaryanto, & Nopianti (2018) hasil 

penelitian diketahui bahwa perilaku konsumtif yang dilakukan oleh pelajar SMA 

di Kota Bengkulu disebabkan untuk menjaga penampilan diri gengsi, dan simbol 

status. Perilaku ini dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan, sehingga 

pelajar SMA harus bersikap boros agar terlihat gaul, kaya, sebagai remaja kota, 

dan agar dapat meningkatkan status sosialnya. Sehingga wajar saja bagi mereka 

yang memiliki banyak uang dan satus ekonomi yang tinggi mmeiliki sifat 

konsumtif. Karena perilaku tersebut disesuiakan dengan pergaulan dan sudah 

membudaya pada lingkungan mereka yang trendy dan brended. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan siswa SMKN 3 Sukoharjo sebagian 

besar telah memiliki perilaku konsumtif. Aktivitas konsumtif yang sering 

dilakukan yaitu nongkrong di tempat atau kedai makan kekinian, belanja secara 

berlebih melalui situs online shop ataupun media sosial lainnya, pembelian 

kosmetik oleh siswa perempuan. Sedangkan dampak yang ditimbulkan terdiri dari 

dampak negatif dan positif. Dampak negatif yaitu membentuk gaya hidup 

konsumerisme dan hedonisme, kurangnya kesempatan menabung, gagal dalam 

memanajemen uang pribadi, dan menimbulkan kecemburuan sosial. Dampak 

positif dari aktivitas konsumtif yaitu siswa menjadi lebih percaya diri dan 

memiliki tingkat pergaulan yang bagus. Sedikitnya narasumber yang digunakan 

dan kurang luwasnya fokus penelitian menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. 

Disarankan untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk memperbanyak 

narasumber/informan serta fokus penelitian dapat diperluas pada seluruh lapisan 

masyarakat 
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