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Tujuan Umum :

Menganalisis peran orang tua dalam sosialisasi anak 

menjadi konsumen yang bertanggung jawab

Tujuan Khusus:

1. Menganalisis karakteristik keluarga dan

karakteristik   anak

2.  Menganalisis perilaku orang tua sebagai 

konsumen

3.  Menganalisis peran orang tua dalam sosialisasi 

anak menjadi konsumen 

yang bertanggung jawab

4.  Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi    

perilaku konsumen anak remaja

Tujuan
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Manfaat

1.  Masukan bagi orang tua dalam perannya 
sebagai pengasuh dan pendidik anak

2.  Memperkaya pengetahuan orang tua 
khususnya dalam pengasuhan anak untuk 
kemampuan kendali diri anak sebagai 
konsumen

3.   Masukan bagi para pengembang kurikulum 
SMP akan pentingnya pendidikan konsumen 
bagi anak SMP
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Metode

 SMP Negeri di Wilayah Bandung Selatan

 Waktu : September – Nopember 2004

Tempat dan Waktu Penelitian

Populasi dan Penarikan Contoh

 Populasi : keluarga mempunyai anak sebagai siswa                               

SMPN Wilayah Bandung Selatan : SMPN 3, 10, 11, 38 dan 43

 Pertimbangan karakteristik keluarga heterogen

 Penarikan contoh purposive: 20 orang siswa dan ibunya, 

total  contoh 100 orang siswa dan 100 orang ibu

 Kriteria : memiliki keluarga lengkap, tinggal dengan orang 

tua dan sudah memiliki uang saku
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o Pengolahan & analisis data: kualitatif & 
kuatitatif  

o Data ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif 

o Perilaku ibu sebagai konsumen, peran ibu 
dalam sosialisasi dan perilaku konsumen anak 
dikategorikan menjadi baik (≥ 80%), sedang 
(60 – 79%), kurang baik (≤ 60%)

o Untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengruhi perilaku konsumen anak 
remaja digunakan Uji Regresi Linier Berganda 

Pengolahan dan Analisis Data
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No Jenis Data Cara Pengumpulan

1. Karakteristik keluarga (orangtua):

Usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan 
besar keluarga.

Wawancara

2. Karakteristik anak :

Usia, jenis kelamin, besar uang saku
Wawancara

3. Perilaku ibu sebagai konsumen: sebelum 
pembelian, dalam membeli, pengaruh iklan, 
teman/tetangga dan pengaruh tempat belanja

Wawancara

4. Peran ibu dalam sosialisasi anak menjadi 

konsumen

Wawancara

5. Perilaku anak sebagai konsumen: sebelum 

membeli, dalam membeli, pengaruh iklan, 

teman sebaya, dan pengaruh tempat belanja

Wawancara

Jenis dan Cara Pengumpulan Data
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 Usia ayah : 46 - ≥ 50 Th, usia ibu :  41 - ≥ 45 th, ada 
pada masa usia pertengahan dewasa

 Pendidikan ayah dan ibu : tamat SMA - tamat PT

 Pekerjaan orang tua bervariasi, ayah pada umumnya 
wiraswasta dan ibu pada umumnya IRT

 Pendapatan orang tua masuk kategori baik, sebagian 
besar berkisar antara Rp 1.000.000,- - ≥ Rp 2.000.000,-
(kriteria BPS Bandung)

 Besar keluarga : pada umumnya memiliki keluarga 
besar, yaitu anggota keluarga ≥ 4 orang (kriteria 
BKKBN)

Hasil dan Pembahasan

Keadaan Umum Keluarga
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o Usia anak berkisar antara 13 – 15 tahun

o Besar uang saku anak sebagian besar berkisar antara Rp 

100.000,- - Rp 200.000,- / bulan

o Uang saku diberikan secara harian

o Mulai diberi uang saku sejak duduk di Sekolah Dasar

Karakteristik Anak

38% laki-

laki

62% 

Perempuan



10

PERILAKU KONSUMEN IBU

Diukur dari aspek sebelum pembelian, 

pada saat pembelian, setelah 

melakukan pembelian, pengaruh teman 

/ tetangga, pengaruh iklan di media 

massa dan tempat belanja pada 

keptusan pembelian
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Perilaku ibu dalam pembelian masih banyak yang tidak 

memanfaatkan media sebagai sumber informasi, tidak 

melibatkan keluarga dalam merencanakan pembelian untuk

kebutuhan keluarga.

4%

46%
50%

kurang baik

sedang

baik

Perilaku Ibu Sebagai Konsumen
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Peran Ibu Dalam Sosialisasi Anak Sebagai 

Konsumen

1. Mengajarkan Pengetahuan dan Keterampilan

Sebagai Konsumen :

Aspek-aspek yang diajarkan : perencanaan dan 

pemikiran sebelum pembelian, mencari 

informasi, membandingkan beberapa model 

barang, harga dan kualitas yang berbeda, belajar 

menawar harga dan belajar menahan diri unrtuk 

belanja tanpa perhitungan.
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Mengajarkan Pengetahuan Dan Keterampilan Sebagai Konsumen

.

Hasil uji korelasi menunjukkan terdapat hubungan yang positif 
(r=215;p<0.05) antara pendapat ibu dan pendapat anak tentang peran 
ibu dlm mengajarkan pengetahuan dan keterampilan sebagai konsumen.

Peran Ibu Dalam Sosialisasi Anak menjadi Konsumen
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2. Mengontrol Penggunaan Uang saku

DIUKUR DARI ASPEK:

Kelonggaran yang diberikan orang tua pada anak 

untuk menggunakan uang dan membiarkan anak 

menggunakan uang saku untuk membeli barang 

yang dibutuhkan, memberi kesempatan pada 

anak untuk belajar dari kesalahan jika 

menghamburkan uangnya
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2. Mengontrol Penggunaan Uang Saku

Hasil uji korelasi menunjukkan tidak terdapat hubungan 

(r=0.063) antara pendapat ibu dan pendapat anak tentang peran ibu 

dalam mengontrol penggunaan uang saku. 
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3. Membawa anak Pada Pengalaman 

Nyata Cara Berbelanja

Mengajarkan kepada anak cara 

merencanakan pembelian, cara 

memilih barang, melakukan 

keputusan pembelian, cara menawar 

harga, dan  evaluasi pembelian, 
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3. Membawa Anak Pada Pengalaman Nyata Berbelanja 

Hasil uji korelasi menunjukkan pendapat ibu berhubungan positif 

tidak signifikan (r=0.107) dengan pendapat anak tentang peran ibu 

dalam membawa anak pada pengalaman nyata cara berbelanja
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4. Cara Memilih Teman

Menurut sebagian besar (77%) pendapat ibu dan 

75% anak menyatakan dalam memilih teman yang 

memiliki aturan, etika dan nilai yang sama. Kedekatan 

anak dengan teman saat ini dengan teman sekolah

Sebagian besar anak menyatakan saat ini memiliki 

kelompok teman sebaya terdiri dari laki-laki dan 

perempuan
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5. Mengajarkan cara mengimbangi gaya 

Hidup Teman Sebaya 

Mengingatkan anak kebutuhan dan sesuatu yang 

harus dimiliki untuk menjadi bagian kelompok 

teman sebaya, menjadi diri sendiri dan percaya 

diri dengan pilihan sesuai aturan dan etika yang 

diyakini, memberi kesempatan pada anak untuk 

mengikuti saran teman dalam memilih barang 

jika baik untuk anak.
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5. Mengajarkan Cara Mengimbangi Gaya Hidup Teman Sebaya

Hasil uji korelasi menunjukkan terdapat hubungan 

yang positif tidak signifikan (r=0.166) antara pendapat ibu 

dan pendapat anak tentang peran ibu tersebut di atas.
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6. Mengajarkan Pengaruh Iklan pada 

keputusan pembelian

Mengajarkan pengaruh ekspresif dari 

iklan, dan manfaat iklan sebagai 

sumber informasi untuk mendapatkan 

barang yang bagus dan harga 

terjangkau
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6. Mengajarkan Tentang Pengaruh Iklan Pd Keputusan Pembelian

Hasil uji korelasi menunjukkan tidak ada hubungan (r=0.046) antara 

pendapat ibu dan pendapat anak tentang peran ibu tersebut di atas.
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7. Mengajarkan Pengaruh Tempat Tinggal 

Yang Dekat Dengan Pusat Belanja

Orang tua tidak membiarkan anak sering 

berkeliaran di pusat belanja jika tidak ada 

barang yang akan dibeli, tidak membiarkan 

anak melakukan window shopping yang 

menimbulkan keinginan untuk membeli 

barang yang belum tentu dibutuhkan
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7.Mengajarkan Pengaruh Tempat Tinggal Yang Dekat 

Dengan Pusat Belanja

Hasil uji korelasi menunjukkan tidak terdapat hubungan 

(r=0.057) antara pendapat ibu dan pendapat anak tentang peran 

ibu dalam mengajarkan anak menghadapi pengaruh tempat tinggal 

yang dekat dengan pusat belanja.  
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Perilaku Konsumen Anak

Perilaku konsumen anak diukur dari 
perilaku sebelum pembelian, saat 
melakukan pembelian dan setelah 
melakukan pembelian, pengaruh teman 
sebaya, pengaruh iklan dan tempat 
tinggal yang dekat dengan pusat belanja 
pada keputusan pembelian
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Perilaku Konsumen Anak

Hasil Uji korelasi menunjukkan perilaku konsumen ibu 

berhubungan positif yang tidak signifikan dengan perilaku 

konsumen anak. 
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Hasil analisis regresi linier berganda pada faktor-faktor 

yang mempengaruhi skor perilaku konsumen anak

Variabel Bebas Beta Sig

Konstanta 13.532

Usia ibu (tahun) -0.368 0.084*

Lama pendidikan ibu (tahun) 0.165 0.596

Pendapatan orang tua (kategori) 0.557 0.257

Jenis kelamin anak (1=laki-laki, 
0=perempuan)

-6.44x10-2 0.980

Usia anak (tahun) 1.926 0.408

Besar uang saku anak (rupiah) -1.19x10-5 0.514

Perilaku konsumen ibu (skor) 9.625x10-2 0.419

Peran ibu dalam sosialisasi anak menjadi 
konsumen yang bertanggung jawab menurut 
pendapat anak (skor)

0.414 0.000**
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 Usia ibu umumnya berkisar antara 41 – 45 tahun, usia 
ayah berkisar antara 46 - 50 tahun, rata-rata usia 
orang tua ada pada masa usia pertengahan dewasa

 Pendidikan orang tua relatif baik, persentase terbesar 
(42%) pendidikan ayah tamat SMA dan 20% sarjana. 
Pendidikan ibu umumnya (41%) tamat SMA, 15% 
diploma dan 12% sarjana

 Pekerjaan ayah persentase terbesar (41%) wiraswasta 
dan pekerjaan ibu umumnya (63%) ibu rumah tangga

 Menurut kategori BPS Kota Bandung pendapatan 
orang tua umumnya masuk kategori baik

 Besar keluarga umumnya (63%) keluarga besar karena 
memiliki anggota keluarga lebih dari 4 orang

SIMPULAN

1. Karakteristik keluarga
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2. Skor perilaku ibu sebagai konsumen persentase 
terbesar  (50%) berkategori sedang.

3. Peran ibu dalam sosialisasi anak menjadi konsumen 
menunjukkan adanya gambaran bahwa ibu telah 
melakukan perannya

4. Skor perilaku konsumen anak pada umumnya (50%) 
masuk kategori rendah

5. Hasil analisis regresi menunjukkan peran ibu dalam 
sosialisasi anak menjadi konsumen yang bertanggung 
jawab menurut pendapat anak berpengaruh sangat 
nyata pada perilaku konsumen anak
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Untuk ibu sebagai pengasuh dan pendidik anak 
dalam keluarga betapa pentingnya peran ibu 
dalam sosialisasi anak menjadi konsumen agar 
anak tidak menjadi manusia yang konsumtif

 Sebagai agen sosialisasi, seyogianya ibu lebih 
meningkatkan perilaku konsumennya agar lebih 
baik, hal ini penting untuk meningkatkan 
kualitas dalam perannya sebagai pendidik bagi 
anak-anaknya

SARAN
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 Pengetahuan konsumen bagi remaja tidak hanya 

diperoleh dari orang tuanya, tapi perlu ditambah dan 

ditingkatkan melalui pendidikan konsumen di sekolah. 

Untuk dinas pendidikan khususnya para pengembang 

kurikulum SMP perlu memasukkan pendidikan konsumen 

sebagai materi pelajaran yang dimasukkan dalam mata 

pelajaran wajib yang relevan yaitu pelajaran ekonomi 

dan diperjelas dalam GBPP

 Diadakan penelitian lanjutan misalnya tentang 

kontinuitas yang diajarkan oleh ibu dalam sosialisasi 

menjadi konsumen sejak usia dini sampai usia remaja 

dan pengaruhnya pada perilaku konsumen anak.
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Definisi Operasional

 Karakteristik keluarga , identitas orang tua meliputi usia 

orang tua, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, 

pendapatan orang tua dan besar keluarga

 Karakteristik anak, usia anak, jenis kelamin anak, besar uang 

saku anak.

 Perilaku orangtua sebagai konsumen, perilaku yang 

diperlihatkan orang tua khususnya ibu dalam mencari 

informasi, membeli, menggunakan, mengkonsumsi dan 

mengevaluasi produk dan jasa yang dibutuhkan

 Peran orang tua, melakukan peran dalam menjalankan fungsi 

keluarga khususnya fungsi sosialisasi dan pendidikan anak 

menjadi konsumen yang bertanggung jawab
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 Sosialisasi, proses bagaimana seseorang memperoleh 
pengetahuan, keahlian dan hubungan sosial yang 
menyebabkan ia mampu berpartisipasi sebagai 
anggota masyarakat

 Konsumen, setiap penduduk atau individu yang 
melakukan konsumsi baik pangan, nonpangan 
maupun jasa

 Bertanggung jawab, sikap seseorang yang dipastikan 
kebaikannya, memuaskan hasil kerjanya, tepat dalam 
mengambil keputusan dan penuh perhitungan

 Konsumen yang rasional, keputusan membeli penuh 
perhitungan, teliti sebelum membeli, memahami 
hubungan kualitas dan harga, berbelanja atas dasar 
kebutuhan dan nilai sendiri tanpa pengaruh orang lain
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 Teman sebaya, adalah teman bergaul, teman 

sepermainan, teman sekolah yang berusia sama

 Media massa, media yang memuat berita promosi 

atau iklan produk barang dan jasa

 Lingkungan tempat tinggal anak, lingkungan tempat 

anak tinggal bersama keluarganya, terdiri dari 

tetangga, sarana umum dan sarana sosial

 Konsumen yang bertanggung jawab, konsumen yang 

membuat keputuisan membeli yang rasional, 

memahami hubungan kualitas dan harga, meneliti 

sebelum membeli dan mengalahkan dorongan belanja 

tanpa perhitungan dan impulsif.
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Kerangka Pemikiran

Karakteristik Keluarga:

-Usia orang tua

-Pendidikan

-Pendapatan

-Besar keluarga

Karakteristik anak

-Usia

Jenis kelamin

-besar uang saku

PERILAKU

ORANG TUA

SEBAGAI

KONSUMEN

Peran Orangtua

Dalam sosialisasi

Anak menjadi 

konsumen

Perilaku Remaja

Sebagai

Kosumen yang

Bertanggung

Jawab

Pengaruh teman sebaya pada 

Perilaku ekspresif:

-Gaya hidup

Perilaku konsumen yang diterima

Media massa dan

Lingkungan tempat 

Tinggal anak

Variabe tidak

diamati
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Pengertian Konsumen dan Perilaku 

Konsumen

Konsumen : Setiap penduduk atau individu adalah 

konsumen karena ia melakukan kegiatan konsumsi baik 

pangan maupun jasa (Sumarwan, 2003)

Perilaku Konsumen: sebagai perilaku yang 

diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk 

dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan 

kebutuhan mereka (Schiffman & Kanuk, 1994)



38

Konsumen Yang Bertanggung Jawab

 Konsumen yang dapat membuat keputusan 

membeli yang penuh perhitungan, memahami 

hubungan antara kualitas dan harga, 

melakukan penelitian sebelum melakukan 

pembelian, belajar mengalahkan dorongan 

untuk berbelanja tanpa perhitungan dan 

impulsif (Lermitte & Merritt, 2002)
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Sosialisasi Konsumen Masa Anak-anak

 Sosialisasi konsumen masa kanak-kanak (childhood 

consumer socialization) diartikan sebagai proses 

bagaimana seorang anak memperoleh pengetahuan 

tentang barang dan jasa serta pengetahuan konsumsi 

dan pencarian informasi serta keterampilan untuk 

menawar barang dan jasa (Sumarwan,2003)

 Kendali diri remaja sebagai konsumen : kendali diri 

melawan godaan dan menunda kepuasan atau 

kesenangan yang berdampak pada perilaku 

konsumtif.
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Tipe Konsumen Dalam Berbelanja

Tipe high self monitor : orang-orang yang menganggap 
tanggapan orang lain sangat penting bahwa dirinya 
sebagai orang yang royal, selalu tampil menarik dan 
tidak ketinggalan jaman

Tipe low self monitor: orang-orang yang menganggap 
tanggapan orang lain tidak penting yaitu orang yang 
memiliki kendali diri, selalu rasional dalam 
mengambilkeputusan pembelian dan membeli barang 
berdasarkan kebutuhan tanpa memperdulikan 
pengaruh orang lain (Ratner & Kahn, 2002)


