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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pulau Kangean merupakan salah satu pulau paling besar diantara gugusan 

pulau paling timur di wilayah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Penduduk 

Kangean berjumlah 60.592 jiwa (Profil Wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep, 

2013). Pulau Kangean mempunyai kekayaan alam yang sangat besar dan 

potensial. Salah satunya adalah minyak yang terdapat di pulau Pagerungan Besar.

Minyak ini merupakan salah satu penghasilan yang paling besar dalam skala 

nasional. Sayangnya, kekayaan alam yang dimiliki pulau Pagerungan Besar yang 

merupakan bagian kepulauan Kangean tidak bisa dinikmati masyarakat setempat.

Pemerintah hanya mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di kepulauan 

Kangean. Tidak ada kontribusi ataupun hubungan simbiosis mutualisme yang 

konkrit dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat kepulauan Kangean 

maupun masyarakat Kangean itu sendiri. Akibatnya banyak pengangguran di 

Kangean. Untuk mendapatkan pekerjaan, masyarakat Kangean memilih bekerja 

ke luar daerah maupun ke luar negeri untuk keberlangsungan hidup keluarga.

Keterbatasan ekonomi dan tidak adanya lowongan pekerjaan yang diberikan 

pemerintah sebagai salah satu penyebabnya.

Sebagian besar penduduk Kangean bekerja sebagai TKI ke Negeri Jiran 

untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya. Dari yang muda 

sampai yang tua. Biasanya, sebagian besar anak muda setelah lulus SMA mereka 

bercita-cita ingin pergi ke Malaysia. Sayangnya, mereka pergi ke Malaysia bukan 
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untuk kuliah. Tapi, sebagai kuli bangunan. Tidak berarti status sebagai seorang 

TKI di Malaysia menjadi hambatan untuk sukses. Tidak sedikit masyarakat 

Kangean yang telah sukses di negeri Jiran tersebut. Mereka menjadi kepala kerja

di pekerjaannya, otomatis mempunyai gaji yang tinggi. Akibatnya, perekonomian 

keluarga sedikit membaik.

Bekerja sebagai TKI untuk mem back up perekonomian keluarga dan 

sekarang terbilang sukses mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Kini, para 

orang tua telah memikirkan masa depan anak-anak mereka. Mereka mulai 

investasi pada anak, biar anak mendapatkan soft skill sebagai syarat untuk 

mendapatkan pekerjaan yang layak tidak seperti dirinya yang berstatus sebagai 

TKI. Salah satu investasinya adalah melanjutkan pendidikan anak-anak mereka 

kejenjang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi.

Pendidikan yang lebih tinggi, sebagai modal untuk meningkat kemampuan 

dan keterampilan muda-mudi Kangean yang dapat mampu bersaing dengan 

pemuda yang ada di Kota. Juga, akan memperoleh penghasilan lebih tinggi 

dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan lebih rendah atau tidak sama 

sekali. Sayangnya, Pulau Kangean tidak mempunyai perguruan tinggi yang 

kompetetif untuk dijadikan wadah menuntut ilmu di jenjang universitas. Kondisi 

demikian, menjadikan para muda dan mudi Kangean melakukan migrasi ke 

berbagai kota di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi. 

Salah satunya adalah Kota Malang.

Malang merupakan Kota terbesar ke dua setelah Surabaya, Jawa Timur. 

Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, Malang juga terus melaksanakan 

pembangunan diberbagai sektor kehidupan dengan menyelaraskan untuk 
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terwujudnya Tri Bina Cita Kota Malang sebagai arah pembangunan jangka 

panjang yang meliputi: (1) Malang sebagai Kota pendidikan, (2) Malang sebagai 

Kota industri, dan (3) Malang sebagai Kota pariwisata (Rahardjo, 2007: 90). 

Tidak heran kiranya, pemuda dan pemudi Kangean menjadikan Kota Malang 

sebagai sasaran untuk menimba ilmu di jenjang universitas, karena Malang 

merupakan Kota pendidikan. Terbukti ribuan mahasiswa setiap tahunnya dari 

berbagai penjuru di Indonesia kuliah di Kota Malang, termasuk mahasiswa 

Kangean. Kondisi demikian, yang menjadikan para investor untuk membangun 

berbagai pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan seperti halnya Matos, MOG, 

Dieng Plaza, Malang Plaza dan RAMAYANA menjadi salah satu daya tarik 

mahasiswa. Tidak heran, gaya hidup mahasiswa Kangean di Kota Malang berubah 

ke arah konsumtif, karena pusat perbelanjaan yang cukup mendukung.

Perkembangan suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari peran serta 

kalangan pelajar. Khususnya mahasiswa, salah satunya merupakan agen 

perubahan, secara tidak langsung menjadi aktor perubahan. Perubahan merupakan 

proses yang dilalui oleh seseorang sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya 

(Zanden dalam Rahardjo, 2007: 26). Perubahan yang terjadi pada mahasiswa 

Kangean adalah gaya hidup. Gaya hidup mahasiswa Kangean yang telah 

menjadi trend yang semakin berubah ke arah suatu keniscayaan ketika teman-

teman juga turut berperan dan menjadi hal penting dalam membentuk pola budaya 

konsumtif. Sebelum terjadi budaya konsumtif, awalnya gaya hidup fashion

mahasiswa laki-laki Kangean selalu diidentikkan dengan gaya hidup yang 

dipengaruhi oleh nilai agama dan budaya setempat, misalnya saja dalam hal 
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berpakaian terkesan sederhana dan tidak mengikuti mode karena belum terlalu 

berkembangnya arus migrasi di pedesaan. 

Seiring perkembangan arus migrasi dan keunikan gaya hidup tadi semakin 

memudar. Bahkan kini sulit untuk membedakan identitas mahasiswa desa dan 

Kota bila hanya sekedar melihat gaya fashion saja. Migrasi dan modernesasi telah 

merubah gaya hidup fashion mahasiswa Kangean dari yang biasa-biasa saja 

menjadi gaya hidup konsumtif. Berbeda dengan yang dulu, mahasiswa kini 

berubah dalam hal berpakaian, pemakaian uang dan kebutuhan lain yang menjadi 

berlebihan, tidak sesuai kebutuhan. Mereka mencintai brand mahal dan tidak mau 

yang murah. Semisal produk keluaran Levi’s, Planet Surf, 3Second, Point Break, 

Zara, Insprd dan beberapa brand terkenal lainnya. Demi penampilan ia tak 

memperhitungkan masalah-masalah biaya yang dikeluarkan. Brand terkenal 

merupakan pilihan utama dalam pembelian suatu barang. Mereka lebih 

mementingkan prestise dari pada kebutuhan perut dan kampus. Barang tidak 

terkenal maka ia tidak akan beli. Perilaku konsumtif seperti ini sudah menjamur di 

kalangan mahasiswa laki-laki Kangean di Malang.

Mahasiswa yang merupakan bagian dari remaja, akan dianggap mengikuti

perkembangan jaman dan mendapat “label” yang mengangkat harga dirinya 

apabila telah membeli dan memakai barang-barang dengan merk terkenal. Hal itu 

tidak akan terlalu menjadi masalah untuk mahasiswa yang memang berekonomi 

serba berkelebihan. Bagi mahasiswa yang memiliki status ekonomi menengah ke 

bawah akan menjadi masalah lain. Mahasiswa yang berada dalam tingkat 

ekonomi
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menengah ke bawah juga mengikuti gaya hidup konsumtif akibat tuntutan 

pergaulan. Kondisi tersebut pada akhirnya juga akan menyulitkan mereka karena 

keuangannya yang menjadi tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan 

semakin banyak mahasiswa masa kini yang hanya mementingkan penampilan 

saja.

Kehidupan kampus telah membentuk gaya hidup khas dikalangan 

mahasiswa dan terjadi akulturasi sosial budaya tinggi dalam mempertahankan 

prestise dari masing-masing individu. Modernisasi yang dilakukan oleh 

mahasiswa masa kini cenderung ke arah westernisasi. Terjadi proses peniruan 

budaya barat yang menurut mahasiswa lebih oke dibanding budaya sendiri. Jadi 

yang ditiru sebatas pada mode, padahal yang diharapkan oleh modernisasi adalah 

rasionalitas dan cara berfikir yang tangkas.

Perubahan gaya hidup pada mahasiswa juga berkaitan erat dengan 

perkembangan zaman serta tekhnologi dan zaman yang semakin berkembang dan 

canggih akan menciptakan perkembangan dan penerapan gaya hidup seperti gaya 

berpakaian, gaya berbicara, gaya berbahasa, maupun gaya hidup konsumtif dalam 

kehidupan sehari-hari. Gaya hidup mencerminkan keseluruhan pribadi yang 

berinteraksi dengan lingkungan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa gaya 

hidup adalah pola hidup sesorang yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan 

pendapatnya dalam membelanjakan uangnya dan cara mengalokasikan waktu. 

Seperti perilaku konsumtif yang terjadi pada mahasiswa Kangean. 

Fenomena tersebut, banyak ditemukan pada mahasiswa laki-laki Kangean 

yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Seperti hasil wawancara pada 

salah satu mahasiswa Kangean, yaitu sebut saja Dahlan (nama samaran). Dalam 
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penuturannya, menurutnya penampilan adalah sesuatu yang penting. Dalam 

kesehariannya Ia selalu berdandan rapi dan menarik, terutama dalam pemilihan 

pakaian yang dikenakan pada tubuhnya harus benar-benar yang berkualitas. 

Penuturan lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penampilan yang bagus menambah 

kepercayaan diri, terutama ketika bertemu teman-teman di kampus maupun di 

jalan. Penuturan yang tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Maul (nama 

samaran). Maul merupakan mahasiswa semester 4. Dalam penuturanya terkait 

gaya hidup fashion, bahwa sebelum ia lanjut pendidikan ke jenjang lebih tinggi 

yakni Universitas, ia belum tahu menahu terkait merk branded baju, ia hanya 

memakai baju dan tidak berpikir ini baju bermerk atau tidak. Bahkan ia belanja 

baju di toko-toko biasa yang itu harga-harga di bawa 100 ribu. Semisal merk 

Darbost, zygot ada juga merk baju yang branded cuman itu KW. Setelah ia 

melakukan urbanisasi untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi di 

Universitas Muhammadiyah Malang ia mulai paham merk-merk baju branded

dari teman-teman sesama Kangean dan ia mulai mengikuti trand tersebut. Lebih 

lanjut ia menuturkan bahwa ia jarang membeli baju, tapi sekali beli harus merk 

branded seperti celcius, Insight dll. Baju-baju yang ia beli di atas harga 250 ribu.

Menurut Zanden, gaya hidup konsumtif adalah keseluruhan pola 

penghidupan manusia yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan biologis, 

social dan emosional mereka (Rahardjo, 2007:100). Karena pertimbangan-

pertimbangan dalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk lebih 

menitik beratkan pada status sosial, mode, dan kemudahan dari pada 

pertimbangan ekonomis. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku membeli secara berlebihan yang lebih 
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mengarah kepada keinginan dari pada kebutuhan serta pembelian tersebut lebih 

didasarkan dengan pertimbangan emosi dari pada pertimbangan rasio.

Gaya hidup seperti ini menyebabkan mereka bersifat kekotaan yang secara 

langsung maupun tidak langsung. Gaya hidup fashion yang sudah menjamur 

dikalangan mahasiswa Kangean tidak lepas dari kota Malang yang sudah terlihat 

modern. Selain itu, kota Malang yang merupakan Kota terbesar  kedua di Jawa 

Timur setelah Surabaya telah banyak didirikan berbagai pusat perbelanjaan, ini 

merupakan sebagai stimulus terhadap gaya hidup fashion mahasiswa. Perubahan 

penampilan serta pemikiran dalam diri mereka sangat terlihat jelas. Terlihat dari 

perubahan cara berpakaan dari yang sederhana menjadi lebih modis dan 

konsumtif pada produk branded, dapat membedakan baju bepergian dengan baju 

sehari-hari. Dengan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis 

mengangkat judul skripsi “Perubahan Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa 

Kangean di Universitas Muhammadiyah Malang”

B. Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam 

penelitian adalah bagaimana perubahan gaya hidup fashion mahasiswa laki-laki 

Kangean Universitas Muhammadiyah Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas 

masalah yang telah dirumuskan di atas. Tujuan tersebut adalah untuk mengetahui 

perubahan gaya hidup fashion mahasiswa laki-laki Kangean Universitas 

Muhammadiyah Malang
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

1. Mengetahui relevansi antara teori Jean baudrillard dengan kondisi 

lapangan yang diteliti yaitu, Perubahan Gaya Hidup Konsumtif.

2. Dapat bermanfaat sebagai pembelajaran tentang perubahan gaya 

hidup konsumtif mahasiswa

      Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi 

orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke luar Kangean

2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan refrensi bagi 

peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis

E. Defenisi Konsep

1. Perubahan

Menurut Zanden (1990) (dalam Rahardjo, 2007) Perubahan adalah 

proses yang dilalui oleh seseorang sehingga menjadi berbeda dengan 

sebelumnya.

Perubahan juga bisa berarti ketidakpuasan terhadap keyakinan 

lama kemudian percaya kepada yang baru. Perubahan adalah 

pergerakan dari situasi sekarang ke masa depan, dari keadaan yang 

dikenal keadaan yang relatif tidak dikenal (Harigopal, 2006).

2. Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup konsumtif adalah suatu perilaku yang ditandai oleh 

adanya kehidupan mewah dan berlebihan. Perilaku konsumtif juga 

ditunjukkan dalam penggunaan segala hal yang dianggap paling mahal 
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yang memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik sebesar-besarnya. 

Perilaku konsumtif juga menggambarkan adanya pola hidup manusia 

yang dikendalikan dan didorong oleh suatu keinginan untuk memenuhi 

hasrat kesenangan semata-semata (Subandy, 1997). 

Menurut Sumartono (2002), definisi konsep perilaku konsumtif 

amatlah variatif, tetapi pada intinya muara dari pengertian perilaku 

konsumtif adalah membeli barang tanpa pertimbangan rasional atau 

bukan atas dasar kebutuhan pokok.

3. Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang 

memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. 

Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda 

dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan 

berbagai predikat (Tonni Limbong, 2013).

Pengertian mahasiswa menurut Yahya (dalam Anggia, 2012) 

mengatakan bahwa mahasiswa diartikan sebagai pelajar yang menimba 

ilmu pengetahuan yang tinggi, dimana pada tingkat ini mereka 

dianggap memiliki kematangan fisik dan perkembangan pemikiran 

yang luas, sehingga dengan nilai lebih tersebut mereka dapat memiliki 

kesadaran untuk menentukan sikap dirinya serta mampu bertanggung 

jawab terhadap sikap dan tingkah lakunya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 
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tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara 

ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan (Sugiyono 2009:2)

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif 

deskriptif. Pada jenis penelitian kualitatif deskriptif, dalam Cholid 

2012 dinyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data-data. Pendekatan ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan, menggambarkan, serta menjelaskan berbagai 

permasalahan yang sedang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti menemukan 

keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini 

lokasi yang ditentukan di Malang, Jawa Timur. Adapun peneliti 

memilih lokasi Malang dikarenakan selain memudahkan peneliti untuk 

mendapatkan data, juga di Malang ditemukan adanya perubahan gaya

hidup fashion mahasiswa Laki-laki Kangean. 

3. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu salah satu 

strategi menentukan subyek yang paling sering digunakan dalam 

penelitian, dimana subyek ditentukan sesuai dengan kriteria terpilih 

yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Dalam hal ini Peneliti 

memiliki  kriteria dalam memilih subyek untuk mendapatkan data 

yang sesuai dengan permasalahan, yakni:
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a. Subyek merupakan mahasiswa laki-laki (minimal semester 3) 

Kangean yang kuliah di  Universitas Muhammadiyah Malang

b. Subyek merupakan mahasiswa laki-laki Kangean yang terdaftar 

di organisasi Ikatan Mahasiswa Kepulauan Kangean Malang 

(IMAKA)

4. Sumber Data

a. Data primer, adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data 

utama yaitu dari lapangan. Data primer yang dijadikan sumber data 

adalah mahasiswa laki-laki Kangean yang kuliah di UMM

b. Data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari arsip-arsip, 

hasil laporan, buku dan internet yang memuat terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Menurut Cholid (2012:70) observasi adalah alat 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Didalam 

proses penelitian, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk 

melihat kondisi riil objek yang diteliti, dengan cara melihat objek 

yang sedang bepergian dan melihat pakaian yang dipakainya. 

Adapun yang akan diobservasi oleh peneliti adalah perubahan gaya 

fashion mahasiswa laki-laki Kangean di Malang. 
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b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi 

atau keterangan-keterangan yang disampaikan obyek penelitian 

(Cholid 2012:83).

Penelitian ini, menggunakan wawancara bebas yaitu 

dimana wawancara berlangsung tanpa pedoman, tidak dipersiapkan 

pertanyaan terlebih dahulu tetapi mengacu pada permasalahan 

utama. Dari acuhan wawancara bebas diatas, peneliti akan 

mewawancarai setiap mahasiswa yang sesuai dengan kriteria 

subjek yang telah ditentukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan data yang berperan sebagai 

penunjang data yang lain. Dukumentasi yang dimaksud berupa 

foto-foto lokasi penelitian, berkas-berkas yang menunjang data 

dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental (Sugiyono 2009: 241). Dalam

dokumen sebagai  pelengkap data, maka dokumentasi bisa berupa 

foto-foto, dokumen yang mendukung atau berhubungan dengan 

penelitian ini.

Adapun cara yang akan peneliti lakukan untuk menunjang 

terpenuhinya kebutuhan dokumentasi adalah mengambil foto 
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subjek di Instagram, facebook, BBM. Juga, ketika sedang belanja 

pakaian, duduk ngobrol santai, dll.

6. Teknik Analisa Data

Bogdan menyatakan (dalam Sugiyono, 2009: 243) analisis data 

merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan 

model analisis data model Miles and Huberman. Yakni (Sugiyono 

2009: 246)

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

diperlukan.

b. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori. Miles dan Haberman dalam

(Sugiyono, 2009) yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif.
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c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dalam 

penelitian kualitatif, kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan. Proses penarikan kesimpulan ini 

bertujuan untuk menganalisis, mencari makna dari data yang 

didapat di lapangan.
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BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Pulau Kangean merupakan salah satu pulau paling besar diantara gugusan pulau paling timur di wilayah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Penduduk Kangean berjumlah 60.592 jiwa (Profil Wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep, 2013). Pulau Kangean mempunyai kekayaan alam yang sangat besar dan potensial. Salah satunya adalah minyak yang terdapat di pulau Pagerungan Besar. Minyak ini merupakan salah satu penghasilan yang paling besar dalam skala nasional. Sayangnya, kekayaan alam yang dimiliki pulau Pagerungan Besar yang merupakan bagian kepulauan Kangean tidak bisa dinikmati masyarakat setempat. Pemerintah hanya mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di kepulauan Kangean. Tidak ada kontribusi ataupun hubungan simbiosis mutualisme yang konkrit dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat kepulauan Kangean maupun masyarakat Kangean itu sendiri. Akibatnya banyak pengangguran di Kangean. Untuk mendapatkan pekerjaan, masyarakat Kangean memilih bekerja ke luar daerah maupun ke luar negeri untuk keberlangsungan hidup keluarga. Keterbatasan ekonomi dan tidak adanya lowongan pekerjaan yang diberikan pemerintah sebagai salah satu penyebabnya.

Sebagian besar penduduk Kangean bekerja sebagai TKI ke Negeri Jiran untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya. Dari yang muda sampai yang tua. Biasanya, sebagian besar anak muda setelah lulus SMA mereka bercita-cita ingin pergi ke Malaysia. Sayangnya, mereka pergi ke Malaysia bukan untuk kuliah. Tapi, sebagai kuli bangunan. Tidak berarti status sebagai seorang TKI di Malaysia menjadi hambatan untuk sukses. Tidak sedikit masyarakat Kangean yang telah sukses di negeri Jiran tersebut. Mereka menjadi kepala kerja di pekerjaannya, otomatis mempunyai gaji yang tinggi. Akibatnya, perekonomian keluarga sedikit membaik.

Bekerja sebagai TKI untuk mem back up perekonomian keluarga dan sekarang terbilang sukses mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Kini, para orang tua telah memikirkan masa depan anak-anak mereka. Mereka mulai investasi pada anak, biar anak mendapatkan soft skill sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tidak seperti dirinya yang berstatus sebagai TKI. Salah satu investasinya adalah melanjutkan pendidikan anak-anak mereka kejenjang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi.

Pendidikan yang lebih tinggi, sebagai modal untuk meningkat kemampuan dan keterampilan muda-mudi Kangean yang dapat mampu bersaing dengan pemuda yang ada di Kota. Juga, akan memperoleh penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan lebih rendah atau tidak sama sekali. Sayangnya, Pulau Kangean tidak mempunyai perguruan tinggi yang kompetetif untuk dijadikan wadah menuntut ilmu di jenjang universitas. Kondisi demikian, menjadikan para muda dan mudi Kangean melakukan migrasi ke berbagai kota di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi. Salah satunya adalah Kota Malang.

Malang merupakan Kota terbesar ke dua setelah Surabaya, Jawa Timur. Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, Malang juga terus melaksanakan pembangunan diberbagai sektor kehidupan dengan menyelaraskan untuk terwujudnya Tri Bina Cita Kota Malang sebagai arah pembangunan jangka panjang yang meliputi: (1) Malang sebagai Kota pendidikan, (2) Malang sebagai Kota industri, dan (3) Malang sebagai Kota pariwisata (Rahardjo, 2007: 90). Tidak heran kiranya, pemuda dan pemudi Kangean menjadikan Kota Malang sebagai sasaran untuk menimba ilmu di jenjang universitas, karena Malang merupakan Kota pendidikan. Terbukti ribuan mahasiswa setiap tahunnya dari berbagai penjuru di Indonesia kuliah di Kota Malang, termasuk mahasiswa Kangean. Kondisi demikian, yang menjadikan para investor untuk membangun berbagai pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan seperti halnya Matos, MOG, Dieng Plaza, Malang Plaza dan RAMAYANA  menjadi salah satu daya tarik mahasiswa. Tidak heran, gaya hidup mahasiswa Kangean di Kota Malang berubah ke arah konsumtif, karena pusat perbelanjaan yang cukup mendukung. 

Perkembangan suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari peran serta kalangan pelajar. Khususnya mahasiswa, salah satunya merupakan agen perubahan, secara tidak langsung menjadi aktor perubahan. Perubahan merupakan proses yang dilalui oleh seseorang sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya (Zanden dalam Rahardjo, 2007: 26). Perubahan yang terjadi pada mahasiswa Kangean adalah gaya hidup. Gaya hidup mahasiswa Kangean yang telah menjadi trend yang semakin berubah ke arah suatu keniscayaan ketika teman-teman juga turut berperan dan menjadi hal penting dalam membentuk pola budaya konsumtif. Sebelum terjadi budaya konsumtif, awalnya gaya hidup fashion mahasiswa laki-laki Kangean selalu diidentikkan dengan gaya hidup yang dipengaruhi oleh nilai agama dan budaya setempat, misalnya saja dalam hal berpakaian terkesan sederhana dan tidak mengikuti mode karena belum terlalu berkembangnya arus migrasi di pedesaan. 

Seiring perkembangan arus migrasi dan keunikan gaya hidup tadi semakin memudar. Bahkan kini sulit untuk membedakan identitas mahasiswa desa dan Kota bila hanya sekedar melihat gaya fashion saja. Migrasi dan modernesasi telah merubah gaya hidup fashion mahasiswa Kangean dari yang biasa-biasa saja menjadi gaya hidup konsumtif. Berbeda dengan yang dulu, mahasiswa kini berubah dalam hal berpakaian, pemakaian uang dan kebutuhan lain yang menjadi berlebihan, tidak sesuai kebutuhan. Mereka mencintai brand mahal dan tidak mau yang murah. Semisal produk keluaran Levi’s, Planet Surf, 3Second, Point Break, Zara, Insprd dan beberapa brand terkenal lainnya. Demi penampilan ia tak memperhitungkan masalah-masalah biaya yang dikeluarkan. Brand terkenal merupakan pilihan utama dalam pembelian suatu barang. Mereka lebih mementingkan prestise dari pada kebutuhan perut dan kampus. Barang tidak terkenal maka ia tidak akan beli. Perilaku konsumtif seperti ini sudah menjamur di kalangan mahasiswa laki-laki Kangean di Malang.

Mahasiswa yang merupakan bagian dari remaja, akan dianggap mengikuti perkembangan jaman dan mendapat “label” yang mengangkat harga dirinya apabila telah membeli dan memakai barang-barang dengan merk terkenal. Hal itu tidak akan terlalu menjadi masalah untuk mahasiswa yang memang berekonomi serba berkelebihan. Bagi mahasiswa yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah akan menjadi masalah lain. Mahasiswa yang berada dalam tingkat ekonomi

menengah ke bawah juga mengikuti gaya hidup konsumtif akibat tuntutan pergaulan. Kondisi tersebut pada akhirnya juga akan menyulitkan mereka karena keuangannya yang menjadi tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan semakin banyak mahasiswa masa kini yang hanya mementingkan penampilan saja.

Kehidupan kampus telah membentuk gaya hidup khas dikalangan mahasiswa dan terjadi akulturasi sosial budaya tinggi dalam mempertahankan prestise dari masing-masing individu. Modernisasi yang dilakukan oleh mahasiswa masa kini cenderung ke arah westernisasi. Terjadi proses peniruan budaya barat yang menurut mahasiswa lebih oke dibanding budaya sendiri. Jadi yang ditiru sebatas pada mode, padahal yang diharapkan oleh modernisasi adalah rasionalitas dan cara berfikir yang tangkas.

Perubahan gaya hidup pada mahasiswa juga berkaitan erat dengan perkembangan zaman serta tekhnologi dan zaman yang semakin berkembang dan canggih akan menciptakan perkembangan dan penerapan gaya hidup seperti gaya berpakaian, gaya berbicara, gaya berbahasa, maupun gaya hidup konsumtif dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup mencerminkan keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa gaya hidup adalah pola hidup sesorang yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapatnya dalam membelanjakan uangnya dan cara mengalokasikan waktu. Seperti perilaku konsumtif yang terjadi pada mahasiswa Kangean. 

Fenomena tersebut, banyak ditemukan pada mahasiswa laki-laki Kangean yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Seperti hasil wawancara pada salah satu mahasiswa Kangean, yaitu sebut saja Dahlan (nama samaran). Dalam penuturannya, menurutnya penampilan adalah sesuatu yang penting. Dalam kesehariannya Ia selalu berdandan rapi dan menarik, terutama dalam pemilihan pakaian yang dikenakan pada tubuhnya harus benar-benar yang berkualitas. Penuturan lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penampilan yang bagus menambah kepercayaan diri, terutama ketika bertemu teman-teman di kampus maupun di jalan. Penuturan yang tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Maul (nama samaran). Maul merupakan mahasiswa semester 4. Dalam penuturanya terkait gaya hidup fashion, bahwa sebelum ia lanjut pendidikan ke jenjang lebih tinggi yakni Universitas, ia belum tahu menahu terkait merk branded baju, ia hanya memakai baju dan tidak berpikir ini baju bermerk atau tidak. Bahkan ia belanja baju di toko-toko biasa yang itu harga-harga di bawa 100 ribu. Semisal merk Darbost, zygot ada juga merk baju yang branded cuman itu KW. Setelah ia melakukan urbanisasi untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Malang ia mulai paham merk-merk baju branded dari teman-teman sesama Kangean dan ia mulai mengikuti trand tersebut. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa ia jarang membeli baju, tapi sekali beli harus merk branded seperti celcius, Insight dll. Baju-baju yang ia beli di atas harga 250 ribu.

Menurut Zanden, gaya hidup konsumtif adalah keseluruhan pola penghidupan manusia yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan biologis, social dan emosional mereka (Rahardjo, 2007:100). Karena pertimbangan-pertimbangan dalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk lebih menitik beratkan pada status sosial, mode, dan kemudahan dari pada pertimbangan ekonomis. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku membeli secara berlebihan yang lebih mengarah kepada keinginan dari pada kebutuhan serta pembelian tersebut lebih didasarkan dengan pertimbangan emosi dari pada pertimbangan rasio.

Gaya hidup seperti ini menyebabkan mereka bersifat kekotaan yang secara langsung maupun tidak langsung. Gaya hidup fashion yang sudah menjamur dikalangan mahasiswa Kangean tidak lepas dari kota Malang yang sudah terlihat modern. Selain itu, kota Malang yang merupakan Kota terbesar  kedua di Jawa Timur setelah Surabaya telah banyak didirikan berbagai pusat perbelanjaan, ini merupakan sebagai stimulus terhadap gaya hidup fashion mahasiswa. Perubahan penampilan serta pemikiran dalam diri mereka sangat terlihat jelas. Terlihat dari perubahan cara berpakaan dari yang sederhana menjadi lebih modis dan konsumtif pada produk branded, dapat membedakan baju bepergian dengan baju sehari-hari. Dengan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengangkat judul skripsi “Perubahan Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Kangean di Universitas Muhammadiyah Malang”

B. Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana perubahan gaya hidup fashion mahasiswa laki-laki Kangean Universitas Muhammadiyah Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan di atas. Tujuan tersebut adalah untuk mengetahui perubahan gaya hidup fashion mahasiswa laki-laki Kangean Universitas Muhammadiyah Malang



D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

1. Mengetahui relevansi antara teori Jean baudrillard dengan kondisi lapangan yang diteliti yaitu, Perubahan Gaya Hidup Konsumtif.

2. Dapat bermanfaat sebagai pembelajaran tentang perubahan gaya hidup konsumtif mahasiswa

      Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke luar Kangean 

2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis

E. Defenisi Konsep

1. Perubahan

	Menurut Zanden (1990) (dalam Rahardjo, 2007) Perubahan adalah proses yang dilalui oleh seseorang sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya.

Perubahan juga bisa berarti ketidakpuasan terhadap keyakinan lama kemudian percaya kepada yang baru. Perubahan adalah pergerakan dari situasi sekarang ke masa depan, dari keadaan yang dikenal keadaan yang relatif tidak dikenal (Harigopal, 2006).

2. Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup konsumtif adalah suatu perilaku yang ditandai oleh adanya kehidupan mewah dan berlebihan. Perilaku konsumtif juga ditunjukkan dalam penggunaan segala hal yang dianggap paling mahal yang memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik sebesar-besarnya. Perilaku konsumtif juga menggambarkan adanya pola hidup manusia yang dikendalikan dan didorong oleh suatu keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan semata-semata (Subandy, 1997). 

Menurut Sumartono (2002), definisi konsep perilaku konsumtif amatlah variatif, tetapi pada intinya muara dari pengertian perilaku konsumtif adalah membeli barang tanpa pertimbangan rasional atau bukan atas dasar kebutuhan pokok.

3. Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat (Tonni Limbong, 2013).

Pengertian mahasiswa menurut Yahya (dalam Anggia, 2012) mengatakan bahwa mahasiswa diartikan sebagai pelajar yang menimba ilmu pengetahuan yang tinggi, dimana pada tingkat ini mereka dianggap memiliki kematangan fisik dan perkembangan pemikiran yang luas, sehingga dengan nilai lebih tersebut mereka dapat memiliki kesadaran untuk menentukan sikap dirinya serta mampu bertanggung jawab terhadap sikap dan tingkah lakunya.	

F. Metode Penelitian

	Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan (Sugiyono 2009:2)

1. Jenis Penelitian

	Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pada jenis penelitian kualitatif deskriptif, dalam Cholid 2012 dinyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, serta menjelaskan berbagai permasalahan yang sedang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

	Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti menemukan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini lokasi yang ditentukan di Malang, Jawa Timur. Adapun peneliti memilih lokasi Malang dikarenakan selain memudahkan peneliti untuk mendapatkan data, juga di Malang ditemukan adanya perubahan gaya hidup fashion mahasiswa Laki-laki Kangean. 

3. Subjek Penelitian

	Subyek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu salah satu strategi menentukan subyek yang paling sering digunakan dalam penelitian, dimana subyek ditentukan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Dalam hal ini Peneliti memiliki  kriteria dalam memilih subyek untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, yakni:

a. Subyek merupakan mahasiswa laki-laki (minimal semester 3) Kangean yang kuliah di  Universitas Muhammadiyah Malang

b. Subyek merupakan mahasiswa laki-laki Kangean yang terdaftar di organisasi Ikatan Mahasiswa Kepulauan Kangean Malang (IMAKA)

4. Sumber Data

a. Data primer, adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data utama yaitu dari lapangan. Data primer yang dijadikan sumber data adalah mahasiswa laki-laki Kangean yang kuliah di UMM

b. Data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari arsip-arsip, hasil laporan, buku dan internet yang memuat terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

	Menurut Cholid (2012:70) observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Didalam proses penelitian, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melihat kondisi riil objek yang diteliti, dengan cara melihat objek yang sedang bepergian dan melihat pakaian yang dipakainya. Adapun yang akan diobservasi oleh peneliti adalah perubahan gaya fashion mahasiswa laki-laki Kangean di Malang. 



b. Wawancara

	Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan obyek penelitian (Cholid 2012:83).

	Penelitian ini, menggunakan wawancara bebas yaitu dimana wawancara berlangsung tanpa pedoman, tidak dipersiapkan pertanyaan terlebih dahulu tetapi mengacu pada permasalahan utama. Dari acuhan wawancara bebas diatas, peneliti akan mewawancarai setiap mahasiswa yang sesuai dengan kriteria subjek yang telah ditentukan.

c. Dokumentasi

	Dokumentasi juga merupakan data yang berperan sebagai penunjang data yang lain. Dukumentasi yang dimaksud berupa foto-foto lokasi penelitian, berkas-berkas yang menunjang data dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental (Sugiyono 2009: 241). Dalam dokumen sebagai  pelengkap data, maka dokumentasi bisa berupa foto-foto, dokumen yang mendukung atau berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun cara yang akan peneliti lakukan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan dokumentasi adalah mengambil foto subjek di Instagram, facebook, BBM. Juga, ketika sedang belanja pakaian, duduk ngobrol santai, dll.

6. Teknik Analisa Data

	Bogdan menyatakan (dalam Sugiyono, 2009: 243) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis data model Miles and Huberman. Yakni (Sugiyono 2009: 246)

a. Reduksi data

	Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya diperlukan.

b. Penyajian data

	Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Miles dan Haberman dalam (Sugiyono, 2009) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.



c. Penarikan kesimpulan

	Penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Proses penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk menganalisis, mencari makna dari data yang didapat di lapangan.





