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ABSTRAK 

 Waktu luang merupakan cara sesorang merayakan kebebasannya setelah 

melakukan berbagai kewajiban yang dilakukan sehari-hari, dalam hal ini termasuk 

atlet basket profesional di Kota Surabaya yaitu CLS Knights dan Surabaya Fever. 

Salah satu cara yang dilakukan untuk mengisi waktu luang para atlet tersebut 

yaitu dengan melakukan berbagai tindakan konsumtif. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bentuk perilaku konsumtif atlet basket CLS Knights dan 

Surabaya Fever di Kota Surabaya. 

 Studi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan paradigm kritis sebagai 

pisau analisis. Landasan teori yang dipilih dalam penelitian ini adalah teori 

Leisure Class Thorstein Veblen. Peneliti menggunakan metode purposive yang 

dilakukan dengan memilih karakter informan yang diinginkan untuk menjaga 

kesesuaian data penelitian. 

 Hasil dari penelitian ini adalah Informan telah memiliki perencanaan 

keuangan yang baik dengan didasari fakta bahwa mereka menggunakan sebagian 

uang untuk ditabung, maupun menjadikan gaji sebagai modal usaha sampingan. 

Meskipun begitu, informan seringkali tidak konsisten terhadap perencanaan-

perencanaan yang telah mereka bangun karena seringkali mengikuti nafsu untuk 

berbelanja secara spontan. Adanya keinginan untuk diterima di kelas sosialnya 

mengakibatkan terjadinya persaingan antar anggota klub untuk menampilkan citra 

diri sebagai atlet basket profesional agar menonjol diantara rekan-rekannya yang 

lain. Para atlet basket menghabiskan waktu luang mereka di tempat-tempat yang 

menawarkan banyak hiburan seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, café, bar, 

dan lain sebagainya. Kadangkala mereka juga memilih untuk pergi ke luar negeri 

bila mempunyai waktu luang yang cukup panjang karena dinilai lebih 

menyenangkan dan bisa mengusir rasa jenuh karena aktivitas mereka yang padat. 

Informan mengaku mereka mempunyai kebanggaan tersendiri terhadap perilaku 

konsumtif yang mereka lakukan. Mereka merasa puas karena gengsi yang mereka 

dapatkan.  
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