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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini konsep belanja ke pasar modern telah berkembang sebagai 

cerminan gaya hidup dan rekreasi dikalangan masyarakat khususnya remaja. Dimana 

pasar modern adalah pasar yang dikelola secara modern, umumnya terdapat 

diperkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu pelayanan yang baik 

kepada konsumen. Pasar modern antara lain mall, supermarket, departemen store, 

shopping center, swalayan dan lain sebagainya. Mall merupakan salah satu yang 

sering dikunjungi masyarakat, sehingga mall bukan hal yang baru lagi bagi 

masyarakat. Pembangunan mall sendiri semakin meningkat setiap tahun. Contohnya 

di Malang ada beberapa mall seperti Dieng Plaza, Malang Plaza, Malang Town 

Square, Mall Olimpic Garden, @Mx, Sarinah, Ramayana dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini mall mempunyai persamaan dengan Plaza. Mall atau Plaza adalah 

suatu kompleks toko yang teratur dan mewakili barang dagangan yang terkemuka, 

umumnya meliputi rumah makan area parkir yang menyenangkan, sebuah versi 

modern dari pasar tradisional. Mall juga dapat diartikan suatu bangunan atau 

kesatuan bangunan yang berisi toko dan berhubungan dengan tempat jalan-jalan 

yang mudah untuk orang lain berjalan dari satu toko ke toko yang lain 

(www.cogsci.princeton.com). 

Sehubungan dengan hal itu, mall sebagai fenomena gaya hidup hedonis. Mall  

adalah sebuah perusahaan retail yang penting dan memberikan pengalaman kepada 

pelanggan. Mall  adalah tempat umum yang digunakan golongan atau kelas sosial 

tertentu untuk belanja dan aktifitas yang berkenaan dengan rekreasi 

(www.Unesco.com). Hal ini berhubungan dengan tempat yang eksklusife untuk 

jalan-jalan tanpa adanya gangguan sarana lalu lintas. Menurut Bloch, Ridgway 

(dalam Haytko dan Baker, 2004) menempatkan mall dalam konteks tempat 

konsumen dimana lokasi ini menjadi sumber pengalaman yang menyenangkan untuk 

dikonsumsi oleh pengunjung. 
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Sehingga mall menjadi sarana rekreasi dan hiburan yang memenuhi hampir 

semua kebutuhan masyarakat, mulai dari supermarket, toko-toko retail asing maupun 

domestik yang menjual berbagai macam produk fashion, pusat jajanan, arena 

bermain anak, bioskop, dan berbagai acara hiburan lainnya. Mall seperti ini dikenal 

dengan istilah “one stop shopping mall”, yaitu mall yang menyediakan segalanya 

sehingga pengunjung tidak perlu pergi ke tempat lain. Dengan demikian, mall bukan 

hanya menjadi tempat berbelanja, namun juga menjadi tempat rekreasi, 

menghabiskan waktu luang dan pusat hiburan. Oleh karena itu mall menjadi elemen 

penting dalam gaya hidup masyarakat perkotaan modern sehingga diberi label 

sebagai “sebuah fenomena kebudayaan”. Jadi shopping mall adalah sebuah tempat 

yang di dalamnya terdapat pusat perbelanjaan dan juga dilengkapi dengan berbagai 

macam hiburan serta dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat hanya dari satu 

tempat (Agustina dalam Wagner, 2010) 

Barang yang dijual di mall memiliki variasi jenis. Selain menyediakan 

barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang-barang impor. Barang 

yang dijual mempunyai kualitas relatif yang lebih terjamin karena melalui 

penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang tidak memenuhi 

persyaratan klasifikasi akan ditolak. Selain itu banyak fasilitas modern yang 

ditawarkan sehingga dapat menopang kemudahan belanja dan jalan-jalan yang 

mampu dihadirkan secara lebih sempurna oleh mall kepada pengunjungnya. Mall 

sebagai pusat perbelanjaan menyediakan sarana sebagai pemenuhan  kebutuhan-

kebutuhan tersebut.  

Menurut Bloch dkk (dalam Haytko dan Baker, 2004) mengidentifikasikan 

beberapa keuntunganyang mendorong pelanggan datang ke mall. Keuntungan terdiri 

dari estetika, melarikan diri (escape), penjelajahan, memperoleh pengalaman dan 

keuntungan sosial. Karena di dalam mall kita dapat melakukan window shopping 

dengan konsep “one stop shopping” yakni mall menyediakan segalanya sehingga 

pengunjung tidak perlu pergi ke tempat lain. Dengan demikian mall, bukan hanya 

menjadi tempat berbelanja, namun juga menjadi tempat rekreasi, menghabiskan 

waktu luang dan pusat hiburan. Contohnya jalan-jalan, melihat barang-barang yang 

dipajang, berbelanja barang-barang kebutuhan di supermarket, makan di kafetaria, 
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membeli pakaian di butik, bermain game, menonton film di bioskop dan membeli 

obat-obatan di apotek dan lain-lain. 

Sebelumnya para pelaku bisnis mall berkompetisi untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen akan pusat perbelanjaan yang mengutamakan efektivitas dan 

efisiensi waktu, hanya untuk berbelanja barang-barang kebutuhan. Namun seiring 

berjalannya waktu, kebutuhan konsumen berubah menjadi mementingkan elemen 

hiburan dalam pusat perbelanjaan (Agustina, 2005). Sebuah penelitian menemukan 

bahwa elemen hiburan merupakan sumber motivasi terkuat dalam pilihan konsumen 

mall, dan juga berhubungan dengan produktivitas mall (Christiansen dalam Agustina, 

2005). 

Fenomena budaya window shopping merupakan salah satu indikasi lain 

penetrasi bazar budaya global dalam masyarakat kita. Window shopping merupakan 

kegiatan untuk menghabiskan waktu di dalam mall atau toko-toko tanpa berniat 

untuk melakukan pembelian. Salah satu atraksi terbesar dari window shopping adalah 

bahwa aktivitas tidak ada biaya apapun. Window shopping bukan merupakan 

kegiatan yang terburu-buru, melainkan dilakukan secara santai. Ciri khas dari 

window shopping adalah tidak peduli berapa banyak yang harus dilihat dan waktu 

yang dihabiskan untuk melakukannya. Sebaliknya fokus utamanya adalah untuk 

menikmati barang-barang yang ditampilkan di toko atau etalase. Proses ini 

melibatkan berjalan melalui daerah perbelanjaan atau mall dengan tujuan utama 

melihat barang-barang yang ditampilkan darisetiap toko atau butik yang terdapat di 

mall tersebut. 

Mall menawarkan sebuah perubahan baru, sebagai salah satu pertanda 

modernisasi. Mall-mall menggantikan fungsi pasar-pasar tradisional, karena kegiatan 

berbelanja tidak hanya sekedar membeli barang-barang tetapi bagian dari aktivitas 

relaksasi dan menunjukkan identitas diri. Sehingga mereka datang ke mall bukan 

hanya untuk jalan-jalan saja tetapi juga untuk menampilkan dirinya melalui apa yang 

mereka pakai atau gunakan agar tampak modis dan trend.  

Pembangunan mall terus meningkat dengan tajam setiap tahun dan 

menggeser banyak tempat rekreasi lainnya. Penyebabnya adalah konsep mall yang 

berubah dari hanya sekedar tempat untuk berdagang menjadi sarana rekreasi dan 

hiburan, bahkan diberi label sebagai suatu “fenomena kebudayaan” (Yatim, 
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2005).Yang mana fungsi mall tidak hanya untuk sekedar pusat wisata belanja saja. 

Namun, saat ini banyak mall memiliki multifungsi sebagai tempat makan hingga 

rekreasi untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat. 

Dengan merancang sebagai pusat lifestyle, membuat mall sesuai dengan 

karakter masyarakat kota. Selain itu, bisa menjadi tujuan obyek tempat untuk 

melengkapi aktivitas atau kebutuhan sehari-hari. Hingga sekarang semakin banyak 

mall mewah bersaing dengan menawarkan konsep lifestyle disertai fasilitas 

penunjang yang lengkap. Setiap mall memiliki terobosan berbeda yang bisa menjadi 

magnet untuk menarik minat pengunjung. Mall pun diubah menjadi tempat yang bisa 

memenuhi kebutuhan hang-out, teknologi informasi WiFi, sampai hiburan. 

Segmentasinya juga sudah meluas dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa 

(www.Harian Seputar Indonesia.com) 

Sedangkan menurut Hayto dan Baker (2000) menyatakan bahwa mall adalah 

“hiburan” untuk remaja belasa tahun. Serta melihat fenomena bahwa kebanyakan 

remaja senang mengunjungi mall yang identik sebagai tempat yang dapat 

memberikan kenikmatan hidup dan pengalaman yang menyenangkan maka secara 

tidak langsung mall  menyajikan sebuah gaya hidup hedonis di kalangan remaja. 

Remaja didapati menjadi pengunjung mall terbesar dibandingkan dengan kelompok 

usia lain karena remaja memiliki waktu luang lebih banyak (Yatim, 2005). Menurut 

survey peneliti melalui interview, remaja setelah menyelesaikan aktivitas dan 

kegiatan akademik waktu luang mereka sebagian di isi dengan berkumpul dengan 

teman-teman, jalan-jalan ke mall, nongkrong di warung atau cafe dan lain-lain. 

Dengan memakai pakaian tertentu yang telah mereka pilih sesuai kepribadian mereka 

masing-masing agar terlihat modis dan menarik. Dikalangan remaja rasa ingin 

menunjukkan bahwa mereka juga dapat mengikuti mode yang sedang beredar 

sangatlah besar, padahal mode itu sendiri selalu berubah sehingga para remaja tidak 

pernah puas dengan modenya (www.psikologi.com). 

Bagi remaja, window shopping dapat menjadi sarana untuk memenuhi 

kebutuhan, yaitu dengan menampilkan dirinya, bersosialisai dengan teman, 

menikmati fasilitas hiburan, berbelanja atau hanya melihat-lihat pemandangan dalam 

toko-toko yang berada dalam mall tersebut. “Banyak remaja yang lebih senang 

menghabiskan waktu dengan mejeng ditempat-tempat yang dinilai mewakili gaya 
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hidup modern, seperti plasa atau diskotek daripada berkumpul dan melakukan 

kegiatan diskusi atau membentuk kelompok belajar dengan teman sejawat” 

Banjarmasin Post, 9 April 2004 (dalam Lestari, 2005).  Sementara dalam fakta lain 

menyebutkan bahwa “Remaja masa pubertas mulai melakukan cara ngeceng dan 

mejeng di tempat-tempat keramaian seperti mall, kongkow di cafe, dan lain-lain 

semua itu menimbulkan perubahan gaya hidup dari konsumtif, hedonis yang 

berprinsip bahwa kenikmatan dan kesenangan hidup dicapai hanya dengan materi 

sampai dengan gaya hidup permisif” (Badriyah & Diati, 2004). Dengan kata lain ada 

anggapan bahwa orang yang berkunjung atau berberbelanja ke mall dikatakan lebih 

modern daripada orang yang berkunjung atau berbelanja ke pasar tradisional, 

khususnya bagi remaja-remaja. 

Istilah remaja atau “adolesence”, mempunyai arti yang lebih luas, mencakup 

kematangan mental, emosional, sosial dan fisik (Festinger dalam Haryanto, 1997) 

menyatakan bahwa ada kebutuhan instrinsik dari individu untuk mengevaluasi 

kemampuannya. Kebutuhan ini muncul juga pada diri remaja. Ada lima sifat dan 

sikap remaja pada umumnya yaitu menemukan pribadinya, menentukan cita-citanya, 

menggariskan jalan hidupnya, bertanggung jawab dan menghimpun norma-norma 

sendiri.  

Masa remaja merupakan periode peralihan antara masa kanak-kanak dan 

dewasa. Pada fase ini, remaja mengalami banyak perubahan dalam berbagai aspek 

kehidupan, diantaranya biologis, kognitif, dan psikososial. Selain itu remaja dapat 

dikatakan juga sebagai masa pencarian jati diri atau proses mencari identitas ego. 

Dimana remaja berusaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud 

menemukan dirinya. Sehingga perkembangan sosial remaja dapat dilihat adanya dua 

macam gerak yaitu memisahkan diri dari orang tua dan menuju ke arah teman-teman 

sebaya (Monks dkk, 1892). Seperti dijelaskan oleh Erikson (dalam Hurlock, 1980) 

bahwa identitas diri yang dicari remaja berupa usaha menjelaskan siapa dirinya, apa 

perannya dalam masyarakat. 

“Remaja sangat antusias terhadap adanya hal yang baru. Gaya hidup hedonis 

sangat menarik bagi mereka. Daya pikatnya sangat luar biasa, sehingga dalam waktu 

singkat muncullah fenomena baru akibat paham ini. Titel remaja yang gaul dan 

funky baru melekat bila mampu memenuhi standar tren saat ini (Kuswandono, 
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Y,R,B.5 Desember 2003.www.e-psikologi.com). Selain itu remaja memiliki berbagai 

kebutuhan sesuai dengan perkembangannya. Salah satunya adalah kebutuhan untuk 

di pandang dan dilihat. Bagi remaja, mall telah menjadi sebuah tempat dimana 

remaja dapat memenuhi berbagai kebutuhan mereka dengan bersosialisasi, 

menikmati berbagai hiburan, atau hanya menikmati pemandangan dalam mall. 

Sehingga mall sendiri sering dimanfaatkan remaja untuk melakukan window 

shopping seperti berjalan-jalan, berkumpul dengan teman-teman dan bermain. 

Karena mall sendiri sampai saat ini masih dipandang sebagai salah satu cara untuk 

menunjukkan eksistensi dan mengekspresikan diri remaja. Sebab mall  merupakan 

tempat yang ramai, menarik dan stategis untuk memamerkan sesuatu. 

Remaja ingin diakui keberadaannya oleh lingkungan sekitarnya dengan 

menjadi bagian dari lingkungan sosialnya. “Remaja umumnya tidak terlepas dari 

keceriaan dunia remaja yang diakrabinya. Sekedar mejeng di mall  menjadi bukan 

barang haram. Remaja senang pergi ke mall “jalan bareng-bareng, melihat barang di 

etalase, atau makan direstoran”. Mereka mengunjungi mall  3 kali dalam seminggu 

dengan uang saku yang berlebih. Dalam sebuah jajak pendapat, mall adalah tempat 

mangkal paling populer untuk mengisi waktu luang remaja (30,8%), sedangkan jajan 

merupakan prioritas pertama pengeluaran remaja (49,4%) disusul dengan membeli 

alat sekolah (19,5%), untuk jalan-jalan atau hura-hura (9,8%), menabung (8,8%) 

sisanya untuk membeli kaset (2,3%), membeli aksesoris mobil (0,6%) dan ada pula 

yang tidak menjawab (0,4%) (Gatra edisi 3 januari 1998 dalam Lestari, 2005). 

Menurut survey yang dilakukan peneliti remaja sering datang ke mall untuk jalan-

jalan, cuci mata, belanja, makan dan nongkrong dengan berbagai fasilitas yang ada di 

mall. 

Reynold (dalam Rosandi, 2004) menyatakan bahwa remaja putri lebih banyak 

membelanjakan uang dari pada remaja putra untuk keperluan penampilan. Mereka 

rela mengeluarkan uang begitu banyak, hanya untuk mendapatkan apa yang 

dinginkan. Tetapi untuk menunjukkan eksistensinya itu berlaku pada remaja putri 

dan putra. Mereka sama-sama ingin untuk menampilkan dirinya dan ingin untuk 

dilihat. 

Untuk menunjukkan eksistensinya menyebabkan intensitas remaja untuk 

melakukan window shopping lebih sering. Dorongan ini menimbulkan suatu perilaku 
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pencarian untuk menemukan tujuan-tujuan tertentu yang apabila dicapai akan 

memenuhi kebutuhan itu dan mendorong ke arah pengurangan tegangan (Setiadi, 

2003). Sehingga remaja akan mengulangi perbuatan window shopping tersebut  yang 

kemudian disebut dengan intensitas.  

Dalam Kamus Psikologi ( Kartono& Gulo, 2003), intensitas adalah besar atau 

kekuatan suatu tingkah laku; bersifat kuantitatif. Sedangkan Intensitas berdasarkan 

kamus besar bahasa Indonesia (Moeliono, 1990) merupakan keadaan (tingkatan, 

ukuran) intensnya (kuatnya, hebatnya, bergeloranya dsb). Menurut Chan (2003) 

frekuensi mengunakan dasar seberapa sering seseorang melakukan pembelian dalam 

kurun waktu tertentu. 

Jadi dalam hal ini intensitas window shopping yang dilakukan remaja yaitu 

jumlah frekuensi dikalikan jumlah jam subyek datang berkunjung ke mall dalam 

kurun waktu tertetu. Intensitas tinggi apabila window shopping adalah menjadi 

kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga kegiatan window shopping rutin sering 

dilakukan oleh remaja. Sedangkan intensitas rendah apabila window shopping tidak 

rutin atau jarang dilakukan. 

Remaja memiliki berbagai kebutuhan salah satunya untuk tampil, eksis, di 

pandang dan lain-lain. Seberapa sering remaja melakukan window shopping 

menunjukkan kebutuhan yang mereka miliki. Jadi dalam hal ini, motivasi seseorang 

untuk berbelanja tidak lagi guna memenuhi kebutuhan dasariah yang ia perlukan 

sebagai manusia, melainkan terkait dengan hal identitas. Akan tetapi, yang dimaksud 

di sini adalah guna sebuah harga diri. Misalnya seseorang akan merasa “lebih baik” 

bila mampu makan di mall dari pada membeli makanan di warteg. 

Seperti yang diungkapkan Murray (dalam Alwisol, 2005) need for exhibition 

yaitu orang-orang tersebut mempunyai suatu kebutuhan untuk mengesankan, dilihat 

dan di dengar, membuat orang lain kagum, bergairah, terpesona, terhibur, terkejut, 

terangsang, terpikat, menjadi pusat perhatian, menonjolkan prestasi, serta 

menyatakan keberhasilannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmah (2010), menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif yang signifikan antara need for exhibition dengan intensitas 

kunjungan ke kafe pada remaja (r=0,225 dan p=0,024). Hasil penelitian tersebut 

menggambarkan bahwa kunjungan kafe merupakan salah satu wujud atau upaya 



8 
 

pemenuhan terhadap need for exhibition. Berdasarkan penelitian tersebut muncul 

suatu pertanyaan, apakah need for exhibition juga berhubungan dengan intensitas 

window shopping pada remaja.  

Pertanyaan tersebut berawal dari anggapan bahwa window shopping 

merupakan salah satu cara remaja untuk tampil, sehingga seharusnya ada hubungan 

antara tinggi rendah kebutuhan (need for exhibition) untuk tampil dengan jumlah 

frekuensi intensitas window shopping. Karena dengan melakukan window shopping 

ke mall akan memberikan kesan mewah dan berkelas sehingga dapat menampilkan, 

mencirikan dirinya, dapat diperhatikan orang dan menonjolkan dirinya. 

Berdasarkan uraian di atas maka “Apakah Hubungan Antara Need for 

Exhibition Dengan Intensitas Window Shopping Pada Remaja”. Penelitian ini 

bermanfaat untuk masukan dan wacana kepada mall khusunya dalam pengelolaan 

public relation. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : “Apakah ada hubungan need for exhibition dengan 

intensitas window shopping pada remaja?” 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan need for exhibition dengan 

intensitas window shopping pada remaja. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmiah 

psikologi industri organisasi khususnya dalam psikologi konsumen, untuk 

memperoleh pemahaman dan pengembangan teori. 

2. Secara praktis 

Secara praktis bagi mall, penelitian ini dapat dijadikan masukan atau 

wacana dalam pengelolaan public relation, yang berkaitan dengan need for 

exhbition dengan intensitas window shopping. 


