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Abstract 

 

Visualization from television can make a strong effect (emotional, motivational) directly 

to adolescence that at this time they get full of passion and quick changed on their self. 

The problems in this journal are how the advertising from television influences 

adolescence in social reality and comparison of consumer behavior from the girls and 

boys on beauty products especially in Ta'miriyah high school. The benefit of this 

research is to understand the meaning contained in the advertisement impressions and 

the power of advertising a wide range of beauty products and other skin care products to 

the general public. The type of this research is qualitative research with descriptive 

studies and purposive technique that aims to describe a problem that stems from the 

phenomenon in the field and in data collection using interviews and observation 

method. Then, aided by the use of quantitative methods, which uses a questionnaire 

distributed to respondents. Respondents were drawn in this study were as many as 50 

people, consisting of 25 respondents, 25 respondents boys and girls students. While the 

informants in this study were taken by 7 people consisting of 2 boys and 5 informant 

student daughter. Based on the findings of the data says that Ta'miriyah high school 

girls in need of money to consume beauty products around 30-50% from their monthly 

allowance, and brands that are consumed are Pond's, Clean n Clear, and Olay. As for the 

boys are not too interested in beauty products and facial treatments.  13 respondents said 

that boys prefer to change their appearance in terms of clothing and 8 respondents in the 

electronics field. Purchases that made by the boys in general are based on consumer 

behavior from the element of emotion and sheer desire. 
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asa remaja merupakan suatu masa transisi, di mana pada masa ini mencoba 

untuk membebaskan diri dari nilai-nilai masa lalu dan menggapai masa depan 

dengan terus menerus membuat hal-hal baru. Masa remaja merupakan suatu  

masa yang sering dikatakan sebagai suatu masa yang indah, yang takkan 

pernah terulang kembali. Oleh karena itu, tidak jarang banyak remaja yang 
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ingin membuat hidup mereka menjadi lebih menarik, selama ia masih muda.  

Saat memasuki masa remaja, banyak hal yang terjadi selain perubahan-perubahan 

fisik yang ada juga terdapat perubahan di dalam hal emosi. Emosi pada anak remaja 

cenderung masih belum bisa stabil atau dapat dikatakan sering meninggi. Perubahan 

lainnya adalah dalam hal perubahan pola perilaku sosial terhadap dirinya. Puncak dari 

matangnya tingkat emosi berkisar pada usia 18-21 tahun, yakni fase setelah melewati 

masa remaja atau fase dewasa yang mana telah mampu dalam mengendalikan bentuk 

emosi. Remaja, di dalam perilakunya yang terkait dalam wilayah sosial, mereka 

cenderung untuk melakukan tindakan yang dinamakan dengan  proses pencarian 

identitas, remaja cenderung untuk memisahkan dirinya dengan orangtuanya. Kemudian 

tindakan kedua yang cenderung dilakukan remaja adalah perilaku yang semakin akrab 

dengan teman-teman seusianya. Mereka menemukan nilai-nilai yang dianggapnya 

menarik dan kemudian timbul keinginan untuk dapat memilikinya (Sarwono, 2010). 

Berdasarkan kondisi nyata, remaja merupakan masa peralihan yang masih bersifat 

labil, sehingga  kehidupannya pun tidak terlepas dari kehidupan yang serba ingin. Dari 

hal tersebutlah mengakibatkan seorang remaja menjadi lepas kontrol dalam mengelola 

kehidupannya yang didasarkan kepada pertumbuhan remaja yang mana pada nantinya 

juga menimbulkan dampak psikologis bagi mereka. Remaja, seringkali 

mengkonsepsikan suatu hal berdasarkan konsep dari pemikiran mereka sendiri. Hal 

tersebut dilakukan dengan cara bagaimana ia menciptakan dan membentuk citra tentang 

dirinya sehingga menimbulkan keinginan mereka dalam bagaimana mengkonsepsikan 

dirinya secara tampilan fisik. Kehadiran dari media massa saat ini pun menjadi salah 

satu pemicu timbulnya perilaku yang dapat dikatakatan mengarah kepada perilaku yang 

konsumtif. 

Dari setiap waktu terus berjalan, perkembangan dunia teknologi informasi 

berkembang dengan sangat pesatnya, sehingga segala informasi dapat diperoleh dengan 

sangat mudahnya. Namun kemunculan alat-alat yang serba canggih ini tidak di ikuti 

dengan sikap dan pola perilaku dari masyarakat khususnya remaja sebagai generasi 

muda dewasa ini.  

Kehadiran dari media massa saat ini tengah menjadi komoditas nomor satu bagi 

masyarakat yang telah membuka mata untuk melihat, mengerti serta memahami 

fenomena-fenomena yang terjadi di banyak tempat di luar tempat tinggal, serta 

memberikan tambahan wawasan manusia terhadap keadaan dunia luar. Media massa 
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yang dianggap menarik bagi sebagian besar orang adalah media elektronik, salah 

satunya adalah media televisi.  Hal tersebut dikarenakan televisi memiliki kemampuan 

optimal yang secara luas dapat mengkonstruksi gambar  (images) masyarakat. 

Tayangan televisi dapat dikatakan sebagai salah satu pemicu timbulnya perilaku 

konsumtif dan serba mewah yang tidak terlepas dari adanya pengaruh budaya populer 

yang membawa kehidupan dengan pola yang bersifat konsumtif itu terus berjalan.  

Pembentukan-pembentukan perilaku tersebut diperoleh melalui suatu bentuk kebiasaan 

yang diperoleh dengan kebiasaan keinginan.  Perilaku konsumtif cenderung untuk 

mengutamakan pemilikan dan pemilihan suatu barang bukan atas dasar fungsi ataupun 

melalui kebutuhan nyata, melainkan didasarkan kepada selera. 

Budaya asing dari penayangan televisi pun juga sangat mempengaruhi perilaku 

konsumtif remaja.  Remaja dalam hal ini mencoba untuk  mencontoh gaya serta perilaku 

yang sedang trend saat ini, sehingga mereka terpengaruh untuk mengikuti gaya yang 

ada dalam televisi tersebut (Mazduki, 2008). Selain itu para remaja terutama remaja 

sekolah menengah akan merasa  gengsi dan merasa malu jika tidak membeli barang-

barang yang tidak bermerek dan mereka merasa dikucilkan temannya, meskipun tidak 

terlalu  mempunyai uang cukup tetapi mereka akan tetap membeli barang bermerek 

tersebut sekalipun dengan jalan yang tidak wajar. Hal ini yang membuat remaja kurang 

terkontrol dalam membelanjakan uangnya sehingga timbullah perilaku  konsumtif yang 

berlebihan. 

Bagi sebagian besar remaja putri, kecantikan dan penampilan merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perempuan. Penampilan merupakan point 

utama dan menjadi modal utama, sehingga tidak mengherankan apabila mereka lebih 

cenderung untuk merawat diri mereka untuk tampil secantik mungkin.  Apalagi yang 

dikatakan dengan remaja, mereka masih ingin mencoba dan terus mencoba hal-hal baru. 

Remaja lebih memiliki kemungkinan untuk melakukan suatu bentuk peniruan yang 

terkait dengan pencarian identitas diri. Apa yang dikenakan oleh seorang artis yang 

menjadi idolanya menjadi lebih penting untuk ditiru dibandingkan dengan kerja keras 

dan usaha yang dilakukan oleh artis idolanya itu untuk meraih ke populerannya.  

Hal tersebut yang sudah dijelaskan, tidak hanya dilakukan oleh sebagian besar 

remaja putri saja, melainkan remaja putra pun  telah mengikuti perilaku konsumtif 

tersebut. Kemajuan teknologi, informasi yang telah membawa manusia menuju kepada 

era modernitas, membuat tidak adanya lagi perbedaan antara perempuan dan laki-laki. 
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Di saat perempuan memilih penampilan yang lebih dari pada sebelumnya, maka saat itu 

pihak lelaki tidak mau kalah, sehingga ia pun memperbaiki penampilannya agar terlihat 

sesuai dengan perempuan. Fenomena ini mencerminkan suatu bentuk gaya hidup baru, 

yang disebut sebagai gaya hidup pria metroseksual. 

Adapun akibat yang lebih jauh adalah mengakibatkan pola konsumsi baru yang 

mendominasi kehidupan remaja. Perspektif kehidupan urban kosmoplitan dewasa ini, 

pola konsumsi inilah yang dimanfaatkan oleh para penyaji iklan. Melalui kekuatan 

persuasifnya, iklan dikemas sedemikian rupa sehingga masyarakat akan senantiasa 

mengingat informasi yang disajikan dan kemudian terbujuk untuk membeli. Dengan 

kata lain, mereka akan tersihir secara terus-menerus begitu berhadapan dengan 

penyajian iklan (Wibowo, 2003:50).  

Sebagai fenomena perubahan sosial, kehadiran berbagai tayangan televisi 

terutama iklan telah mendominasi kehidupan masyarakat, iklan menyebabkan perilaku 

masyarakat menjadi bagian dari masyarakat kapitalis yang bersifat konsumtif yang 

merupakan suatu bentuk sarana rasionalisasi dan juga ketergantungan dari masyarakat, 

yang menjadikannya penanaman jiwa konsumerisme maupun hedonisme.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Liestianingsih (2002 : 2-3) berdasarkan 

laporan penelitian  mengatakan bahwa pada umumnya perubahan fisik pada saat 

pubertas menyebabkan remaja putri kurang puas terhadap penampilan fisiknya 

dibandingkan dengan remaja putra. Hal tersebut didukung dengan adanya data 

penelitian survei yang mengungkapkan bahwa 20 % remaja putri cenderung mengidap 

rasa rendah diri dan 70% memiliki ilusi tersendiri.  Hal tersebut, membuat kaum 

perempuan lebih berperilaku konsumtif. 

Namun seiring berjalannya waktu dan masuknya berbagai informasi-insormasi 

yang baru, tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki pun turut memperhatikan 

penampilannya. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa terdapat adanya 

pergesaran gaya hidup dari gaya hidup kaum laki-laki. Saat ini lelaki pun mulai 

memperhatikan penampilan fisik layaknya yang dilakukan oleh remaja putri. Sehingga 

hal ini pun turut mendorong mereka untuk berperilaku konsumtif. Pada skripsi yang 

berjudul ‘Perbedaan Tingkat Perilaku Konsumtif Antara Remaja Putra Dan Putri’ oleh 

Purwadini (2007:13) disebutkan bahwa 59,6% laki-laki peduli terhadap penampilannya. 

Sedangkan survei pangsa pasar di Asia-Pasifik memberikan fakta bahwa penjualan 

kosmetik untuk laki-laki meningkatkan menjadi 11%. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat digunakan untuk merumuskan 

permasalahan yang terjadi yaitu tentang apakah iklan produk kecantikan dan perawatan 

wajah memaknai remaja SMA Ta’miriyah serta bagaimana perilaku siswa SMA 

Ta’miriyah dalam mengkonsumsi sebuah produk kecantikan dan produk perawatan 

wajah yang kemudian mendeskripsikan tentang perilaku tersebut dipengaruhi oleh iklan 

televisi  

Tujuan dalam penelitian ini adalah dapat mendeskripsikan berbagai temuan data 

yang ada berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Serta dapat 

medeskripsikan bagaimana iklan-iklan yang ada di televisi memberikan pengaruh 

sihirnya terhadap realitas sosial di dalam kehidupan nyata bagi masyarakat terutama 

pada anak remaja. Serta bagaimana perbandingan perilaku konsumtif yang dilakukan 

oleh remaja putri dengan remaja putra. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dalam 

perolehan datanya dibantu dengan menggunakan penelitian yang bersifat kuantitatif. 

Menurut Glaster dan Strauss dalam Ihromi (2006 : 38) bahwa dalam banyak hal kedua 

data tersebut dapat digunakan untuk kelengkapan menyusun teori. Penelitian dengan 

metode kualitatif  digunakan untuk mendeskripsikan suatu kondisi yang berawal dari 

fenomena yang ada, yaitu mengenai perilaku yang mengarah kepada gaya hidup 

konsumtif. Penelitian ini menggunakan format deskriptif yang bertujuan untuk dapat 

menyajikan ganbaran yang lengkap mengenai hubungan dantara fenomena yang telah 

diujikan.  

Pemilihan lokasi ditetapkan secara purposive atau sengaja karena peneliti telah 

memilih secara langsung penelitian ini berlokasi di di SMA Ta’miriyah daerah 

Indrapura Surabaya. Alasan pemilihan lokasi ini adalah terkait dengan keadaan dari 

sekolah tersebut yang merupakan kategori sekolah swasta Islam yang memiliki aturan 

dalam penggunaan make up bagi remaja putri dan aturan penggunaan aksesoris bagi 

remaja putra. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan lembar kuesioner, observasi (pengamatan), wawancara mendalam, serta 

penggunaan bahan-bahan dokumen dan internet. 
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Pada saat melakukan observasi di dalam lingkungan sekolah terlihat sebagian 

siswa putri yang membawa perlengkapan perawatan wajah, semisalnya saja bedak, 

pelembab bibir, dan juga pembersih muka. Saat memasuki jam sholat terlihat siswi putri 

ini mulai menggunakan perlengkapan wajah yang telah dibawa sebelumnya, di mana 

mereka mulai menggunakannya saat mereka selesai berwudhu. Obeservasi selanjutnya 

pun dilakukan saat mereka pulang dari sekolah. Terdapat beberapa siswa yang setelah 

pulang sekolah mereka tidak langsung pulang, melainkan mereka menyempatkan diri  

ke pusat-pusat pembelanjaan. Baik untuk nonton, belanja maupun sekedar untuk 

windows shopping (jalan-jalan tanpa membeli suatu barang tertentu). 

Metode wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan data kuantitatif 

dan data kualitatif.  Pada data kuantitatif, penggunaan kuesioner merupakan hal yang 

pokok dalam pengumpulan data. Hasil kuesioner tersebut akan direalisasikan di dalam 

bentuk angka-angka serta tabel-tabel. Adapun tujuan pembuatan dari kuesioner ini 

adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, serta untuk 

memperoleh informasi dengan reliabitas dan validitas setinggi mungkin (Singarimbun, 

1989 : 175). Lembar kuesioner di isi sendiri oleh 50 responden, yang memiliki jenis 

pertanyaan kombinasi dari pertanyaan tertutup dan juga terbuka atau dengan kata lain, 

tak langsung tertutup hal tersebut ditujukan dengan maksud untuk menggali dan 

merekam data mengenai apa yang diketahui responden.  

Sedangkan pada wawancara dengan data kualitatif, dilakukan wawancara secara 

mendalam dan secara sistematik. Wawancara yang dilakukan adalah berdasarkan 

pertimbangan dari kuesioner yang sebelumnya telah dilakukan. Di mana berdasarkan 

dari 50 lembar kuesioner yang telah disebarkan. Penentuan responden yang dilakukan 

dengan penelitian kuantitatif ini dilakukan secara acak dengan pembagian kuesioner. 

Peneliti disini menentukan kelas XI SMA Ta’miriyah sebagai responden utama dalam 

pengumpulan datanya. Jumlah responden yang ditentukan oleh peneliti adalah sebanyak 

50 orang responden yang terbagi menjadi lima kelas dari kelas XI yang ada. 50 orang 

responden yang ada dibagi menjadi 25 orang siswa serta 25 orang siswi. Kelas XI yang 

terdapat di SMA Ta’miriyah terdiri dari lima kelas, yaitu Kelas XI IPA 1,  XI IPA 2, XI 

IPA 3, SI IPS 1 dan kelas XI IPS 2. Oleh karena itu, maka dalam pembagian kuesioner 

setiap kelas ditentukan 10 orang responden yang terdiri dari 5 responden siswa putra 

dan 5 responden siswi putri, sehingga terkumpul menjadi 50 responden.  
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Selanjutnya pada wawancara mendalam, peneliti memilih dipilih 7 lembar 

kuesioner untuk dijadikan informan lebih lanjut. Pemilihan tersebut dilakukan secara 

acak berdasarkan nomor yang tertera pada lembar kuesioner sebelumnya. Setelah 

mendapatkan tujuh kuesioner, selanjutnya dikelola menjadi informan. Peneliti kemudian 

menghubungi nama siswa tersebut untuk dilakukan wawancara pada hari selanjutnya. 

 

Pembahasan 

Televisi merupakan salah satu media yang paling efektif untuk beriklan. Hal ini 

dikarenakan iklan televisi mempunyai karakteristik khusus yaitu kombinasi gambar, 

suara dan gerak. Oleh karena itu pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian 

penonton. Beberapa contoh iklan produk kecantikan wajah yang laris dipasaran antara 

lain adalah Ponds Flawless White, Olay White Raiance, dan Vaseline Healthy White. 

Fenomena ini adalah pengaruh dari adanya kepercayaan dan nilai budaya masyarakat. 

Kepercayaan yang menganggap bahwa kulit putih itu cantik, sedangkan nilai budaya 

masyarakat yang menganggap bahwa kulit putih yang cantik itu lebih disukai oleh 

banyak orang sehingga terbentuklah suatu pola pikir kebanyakan masyarakat Indonesia. 

Fenomena tersebut mengandung arti bahwa seolah-olah kulit putih menjadi tolok ukur 

perempuan Indonesia dalam mengartikan definisi cantik. Tidak berbeda pula bagi 

kebanyakan laki-laki.  

Bagi seorang remaja yang telah mengenal dan mulai bisa mencerna akan apa yang 

dilihatnya, maka remaja pun berpendapat bahwa iklan yang ada ditayangan televisi saat 

ini tidak lepas dari unsur keuntungan semata di dalamnya, yang mana hanya bertujuan 

untuk dapat mempromosikan barang sehingga barang yang dipromosikan tersebut laku 

dipasaran. Mereka berpendapat bahwa berbagai tayangan yang dilakukan oleh pihak 

iklan itu semata untuk menghipnotis para penontonnya, dengan berbagai tutur kata serta 

slogan maupun motto yang mendukung iklan itu hingga laku dipasaran dan menjadi 

konsumsi berbagai kalangan. Hal tersebut juga didukung dengan adanya pengulangan 

pada setiap iklan yang ditayangkan di televisi. Dengan begitu, masyarakat yang melihat 

juga akan semakin penasaran dan ingin mencobanya. Kondisi seperti inilah yang 

dimanfaatkan oleh para produsen iklan untuk lebih membuat maraknya industri 

periklanan di Indonesia. 
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Sasaran iklan-iklan produk kecantikan tersebut salah satunya adalah para remaja, 

seperti mereka yang tengah duduk di bangku SMA Ta’miriyah Surabaya. Saat 

menginjak masa remaja, seseorang akan mengalami berbagai macam perubahan yang 

berasal dari lingkungan maupun dari minatnya sendiri. Minat pada diri sendiri 

merupakan minat yang paling kuat bagi remaja, di mana mereka menyadari bahwa 

penampilan diri berpengaruh besar terhadap dukungan sosial. Menurut Hurlock (1990: 

209-210) terdapat beberapa minat pribadi yang berkembang pada remaja saat ini, yakni 

adalah minat terhadap penampilan diri dan juga minat terhadap gaya berpakaIan. 

Karakteristik tersebut pada dasarnya juga sangat dipengaruhi oleh sikap dari teman-

teman sebayanya.  

Maraknya iklan-iklan produk kecantikan wajah dimakanai oleh sebagian besar 

remaja di SMA Ta’miriyah lebih kepada sifat promosi produk agar laris dipasaran. Hal 

ini dikarenakan iklan tersebut dirasa telah berhasil membujuk para penonton sehingga 

mereka merasa ingin mencobanya. Selain itu, sifat remaja yang lebih mementingkan 

penampilan dan gaya berpakaian juga menjadi salah satu faktor larisnya produk 

tersebut.  Seperti yang terlihat pada tabel berikut : 
 

Tabel 1 

Makna tayangan Iklan Produk Kecantikan di Televisi bagi remaja SMA Ta’miriyah 

Surabaya 

No Makna tayangan Iklan di Televisi Frekuensi Persen (%) 

1 Sebagai sebuah tontonan atau hiburan 5 10% 

2 Promosi barang agar laku di pasaran 31 62% 

3 Media informasi 9 18% 

4 bentuk rekayasa 2 4% 

5 Mengarah pada hidup modern 2 4% 

6 Pengembangan Usaha 1 2% 

 JUMLAH 50 100% 

Sumber : Kuesioner no.10 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa dari 50 responden yang ada, 

sebanyak 62% mengatakan bahwa tayangan–tayangan iklan di televisi adalah hanya 

sebagai suatu bentuk promosi barang yang diproduksikan agar laku dipasaran di mana 

dalam hal ini promosi periklanan menjadi budaya dalam kehidupan sosial. Promosi 

yang ditampilkan oleh iklan ini bertujuan merayu penontonnya agar membeli produk 

yang di iklankan dan kemudian menmberikan gambaran pada penontonnya bahwa jika 

menggunakan produk tersebut, maka dirinya akan tampil seperti apa yang digambarkan 

dalam iklan tersebut. Keadaan seperti di atas itu merupakan apa yang dikatakan dengan 
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pembentukan sikap. Pembentukan sikap konsumen ini terhadap pembelian yang mereka 

lakukan di dalamnya seringkali menghubungkan sikap kepercayaan, sikap dan juga 

perilaku di dalamnya yang mana juga terkait pada konsep atribut produk  yang 

merupakan karakteristik dari sutu produk itu sendiri.  

Kepercayaan konsumen adalah merupakan pengetahuan mengenai suatu obyek, 

atributnya dan juga manfaat yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan kepercayaan 

itulah yang membuat mereka cenderung membeli produk yang meiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi di dalamnya. 

Pengaruh dari iklan pun tidak sedikit, banyak orang yang mulai mengikuti jalur 

pikir dari pembuat iklan tersebut. Terlihat pada tampilan tabel dibawah ini, 

 
Tabel 2 

Kekuatan tayangan Iklan di Televisi 

No Kekuatan Tayangan Iklan di Televisi Frekuensi Persen 

1 Tidak memiliki pengaruh 13  26 % 

2 Sedikit / terkadang berpengaruh 12  24 % 

3 Memiliki pengaruh yang kuat 20  40 % 

4 Abstain 5  10 % 

  JUMLAH 50  100 % 

Sumber : Kuesioner no.16 

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 40% responden dikategorikan 

mengatakan tayangan iklan saat ini  di dalam penyampaiannya memiliki pengaruh yang 

kuat.  Iklan televisi saat ini memiliki kekuatan yang lebih besar untuk dapat menarik 

perhatian dari pemirsa yang menyaksikannya dikarenakan oleh kemajuan teknologi saat 

ini, seperti terdapatnya audio visual dan gerak. Sehingga dari kemajuan inilah mampu 

mempengaruhi pandangan dan jalan pikiran pemirsanya.  

Kekuatan lain yang tampak adalah bahwa iklan televisi dapat dikatakan memiliki 

jangkauan massa yang lebih terarah dan meluas. Tiap hari dan tiap menit tanpa kita 

sadari mata kita telah dimanjakan dan disuguhi oleh ratusan gambaran serta illustrasi 

tersembunyi dalam kemasan berbagai macam produk yang di iklankan di layar televisi 

kemudian tanpa sadar kita telah terbius oleh rayuan, bujukan serta tipuan yang 

menggoda pikiran kita untuk membelinya. 

Bungin (2008 : 82-83) berkata sebagai sesuatu yang memiliki sistem magis, iklan 

memiliki ideologi, di mana pertama iklan selalu berpikir tentang kehidupan pasar yang 

mana berpikir untuk selalu dapat menjual dengan kemampuan-kemampuan yang ada. 

Sehingga dalam ideologi yang pertama ini menghaaruskan iklan untuk sanggup 
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menggeser atau tidah menghiraukan sementara nilai-nilai negatif dari sebuah produk 

dan kemudian menggantinya dengan hal-hal yang positif. Kedua adalah bahasa yang 

merupakan bagian penting di dalamnya, tanpa bahasa yang menarik iklan pun terasa 

hambar dan tidak memiliki daya tarik di dalam aktifitasnya.  

Penuturan yang berbeda akan pengaruh yang kuat dan tidak kuatnya tayangan 

televisi ini pun berpengaruh dari intensitas siswa dan siswi SMA Ta’miriyah dalam 

menyaksikan televisi itu sendiri. Seperti yang terlihat pada tabel berikut,  

 
Tabel 3 

Intensitas menyaksikan Tayangan Televisi Remaja SMA Ta’miriyah Surabaya 

Intensitas melihat 

tayangan televisi 

Siswa 

Laki-laki 

Persen 

(%) 

Siswa 

Putri 

Persen 

(%) 

Sering 6 24 % 15 60 % 

Jarang 11 44 % 6 24 % 

kadang 8 32 % 4 16 % 

Jumlah 25 100 % 25 100 % 

Sumber : Kuesioner no 5. 

 

Seperti yang terlihat pada keterangan tabel diatas, bahwasaanya remaja putri lah 

yang lebih sering menyaksikan televisi, dari 25 responden siswi putri sebayak 60% 

mengatakan bahwa dia sering menyaksikan tayangan televisi. Sedangkan hanya 24% 

siswa laki-laki yang menyaksikan tayangan televisi. 

Remaja sadar bahwa sesungguhnya lingkungan sosial yang berada disekitarnya 

memberikan pengaruh yang sangat besar, yang didalamnya terdapat unsur yang penting 

yakni unsur dalam hal penampilan diri beserta benda-benda yang dimilikinya serta 

pengaruh dari kelompok sosial yang tergabung di dalamnya dalam hal penilaian dirinya. 

Seperti yang terrlihat pada tabel diaas, bahwa hanya 1 diantara 50 responden yang tidak 

memiliki perubahan penampilan yang banyak saat menginjak usia remaja. Hal ini 

membuktikan bahwasannya remaja saat ini sangat peduli terhadap penampilan mereka, 

sehingga perubahan penampilan yang ditunjukkan pun banyak. Terdapat minat pribadi 

yang dimiliki oleh remaja dalam memperhatikan ke eksistensian mereka di masyarakat 

yakni minat pada penampilan diri sendiri, tidak hanya dilihat dari pakaian semata 

melainkan dari daya tariknya dan juga kepribadiannya sendiri. Kemudian terdapat minat 

daya tarik, yakni dalam penyesuaian diri serta penyesuaian sosial yang juga dipengaruhi 

oleh lingkungan sekitarnya termasuk berasal dari teman sebayanya. Minat pada simbol 

status pun mewarnai kehidupan remaja. Oleh sebab itu, remaja ingin mencapai prestasi 

yang tinggi, nenonjolkan status ekonominya kepada temannya. 
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Tabel  4 

 Ketertarikan Pada Produk Perwatan Wajah (Kosmetik) bagi Remaja SMA Ta’miriyah 

Surabaya 

Ketertarikan Pada Produk Perwatan 

Wajah (Kosmetik) 

Remaja Putra Remaja Putri 

Pernah dan sering - 11 

Pernah tapi jarang 4 10 

Tidak pernah 21 3 

Jumlah 25 25 

Sumber : Kuesioner no. 11 

 

Seperti terlihat pada tabel diatas, bahwa 11 dari 25 responden putri mengatakan 

bahwasannya mereka pernah dan sering merasa tertarik akan kehadiran produk-produk 

kecantikan dan perawatan wajah yang banyak tampil ditayangan televisi saat ini.  

Sedangkan untuk remaja putra sedniri, mereka tidak terlalu merasa tertarik, bahkan 

tidak pernah merasa tertaik akan produk-produk perawatan wajah, yang saat ini telah 

banyak diproduksikan untuk laki-laki. 

Perempuan semakin terjebak pada konsumerisme yang berlebih setiap harinya. 

Mulai dari produk pembersih wajah sampai obat pelangsing tubuh. Kapitalisme 

nampaknya memanjakan perempuan sebagai seorang ratu yang mampu mengubah 

dirinya lewat produk-produk kecantikan. Pola konsumerisme yang tinggi pada 

kebutuhan produk kecantikan dilihat sebagai peluang bisnis segelintir orang yang 

mencoba mengambil keuntungan dengan memasulkan berbagai produk kecantikan. 

Mulai dari merk kosmetik, pakaian, tas, sepatu, dan lain-lain. Perempuan sebagai objek, 

tanpa disadari telah dieksploitasi oleh kapitalisme. Kapitalisme mengeksploitasi 

perempuan, dan perempuan mengeksploitasi diri untuk mencapai “kecantikan” yang 

sempurna (nalar instrumental), pada akhirnya perempuan terjebak pada ketergantungan 

untuk mengeksploitasi diri lewat pemakaian produk-produk kecantikan. 

  
Tabel 5 

Ketertarikan membeli Produk Stelah menyaksikan Tayangan Televisi Bagi Remaja SMA 

Ta’miriyah Surabaya 

Produk Tertarik Di Beli 

 

Remaja Putra Remaja Putri 

Perawatan wajah (kosmetik) 3 11 

Pakaian 13 7 

Alat ekeltronik(mis: HP) 5 5 

Lainnya 3 2 

Jumlah 25 25 

Sumber : Kuesioner no9. 
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Remaja putri beranggapan bahwasannya dalam melakukan perawatan diri yang 

menjadi perawatan khusus adalah dari segi penampilan wajah, karena wajahlah yang 

orang pertama kali lihat setelah bertemu pandang.hal tersebut dapat terlihat pada tabel 

ditas, yang mengatakan 11 responden putri lebih tertarik pada produk perawatan wajah 

yang ada ditayangan iklan televisi saat ini, sedangkan 7 responden lainnya, mereka lebih 

tertarik untuk membeli pakaian, 

Dari hal ini bisa dilihat, bahwa kata “cantik” yang disebarkan oleh kapitalisme 

lewat produk kecantikan telah memanipulasi banyak pikiran perempuan tentang diri 

mereka. Mereka berupaya memenuhi kriteria “cantik” yang ditayangkan oleh media, 

lewat penggunaan produk kecantikan. Penampilan yang Innayatul utamakan adalah 

pada wajah, ia merasa bahwa wajah mempunyai nilai dan peran yang cukup penting 

dalam aktivitas sehari-hari, oleh sebab itu ia memperhatikan khusus terhadap 

penampilan wajahnya, dengan cara memberikan produk-produk kecantikan dan 

perawatan wajah yang cocok pada kulitnya. Seperti yang dikatakan Cross dan Cross 

(dalam Hurlock,1999) yang mengatakan, bahwa dengan membeli produk yang mereka 

anggap dapat mempercantik penampilan fisik, mereka akan menjadi lebih percaya diri.  

 

Simpulan 

Menginjak usia remaja, hal pertama yang menjadi titik perhatian mereka adalah 

penampilan. Di mana, pada saat umur 16 tahun ini, mereka mulai memperhatikan 

penampilan meraka, baik dari tampilan kerapian, maupun dari wajah. Produk-produk 

kecantikan serta produk perawatan wajah banyak menarik perhatian remaja putri apabila 

di bandingkan dengan remaja putra. Di mana remaja putri sampai menghabiskan uang 

hingga 50 % dari uang saku mereka yang mereka dapatkan perbulan, jika dinominalkan  

kurang lebih sebanyak Rp 300.000. Berdasarkan  pernyataan mereka bahwasanya 

perilaku mereka masih dianggap biasa oleh orangtuanya karena mereka adalah seorang 

perempuan karena perempuan selalu berkaitan dengan perawatan wajah agar terlihat 

menarik. Dan terkadang untuk pembelian produk kecantikan terdapat campur tangan 

dari orang tua, dimana pihak orangtua ikut memberikan biaya untuk pembelian tersebut. 

Salah satu produk yang menjadi konsumsi remaja putri ini adalah produk kecantikan 

dan perawatan wajah bermerk ponds, garnier, dan clean ‘n clear.  

Namun, terdapat sebagian orang tua yang tidak setuju terhadap perilaku  mereka 

itu, dikarenakan mereka masih seorang siswa yang hanya bertugas belajar. Sedangkan 
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untuk remaja laki-laki mereka tidak seberapa tertarik dengan produk perawatan wajah 

yang ada, walaupun  itu ditujukkan untuk konsumen laki-laki. Dalam segi 

penampilannya mereka lebih mengarah ke dalam penampilan diri dari pakaian dan 

atribut-atribut mereka dalam dunia fashionnya.  

Remaja putri  SMA Ta’miriyah lebih mudah terpengaruh oleh tayangan iklan 

televisi. Hal tersebut dikarenakan oleh kreatifitas, tampilan serta model iklan yang ada 

dalam tampilan iklan tersebut, terlebih lagi model iklan yang dianggap menarik dan juga 

telah menjadi idolanya, maka mereka pun dengan mudah terpengaruh. Selain itu, kata-

kata yang menjanjikan serta kalimat promosi yang meyakinkan pun turut menjadi salah 

satu penyebab remaja putri ini membeli produk yang ada dalam iklan tersebut. alasan 

lainnya adalah dikarenakan rema putri lebih sering menyaksikan tayangan televisi, bila 

dibandingkan siswa putra. Apalagi saat ini telah menggeja serial dan juga drama korea. 

Sebanyak 60% dari 25 respon siswa putri mengungkapkan bahwa mereka sering 

menyaksikan tayang  telvisi, sedangkan sebanyak 44% remaja putra mengatakan mereka 

jarang untuk menyaksikan televisi.  

Remaja putra yang menjadi salah satu informan mengatakan bahwa dia tidak 

terlalu terpengaruh akan tayangan iklan televisi yang ada, karena dia menyukai hal-hal 

yang berada di depan mata, dan mereka lebih menyukai barang-barang yang berupa 

pakaian, yang langsung terlihat oleh mata, sedangkan untuk produk  perawatan wajah, 

hanya sebanyak 3 responden atau sebanyak 12% dari 25 responden yang 

memperhatikan penampilan wajah dengan menggunakan produk perawatan wajah.  

Sedangkan  sebanyak 52% dari 25 siswa putra mengatakan bahwasannya mereka lebih 

tertarik untuk membeli pakaian. Kemudian sebanyak 2% dari 25 responden siswa putra 

yang menyebutkan alat elektronik, sebagai daya tarik utama di dalam melakukan 

pembelian. Sehingga dari hal itu dapat dikatakan bahwasa remaja putra saat ini, lebih 

memilih memperhatikan tampilan dalam segi pakaian, fashionnya, karena menurut 

mereka daya tarik utama laki-laki berasal dari kerapiannya.  
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