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ABSTRAK 

Fashion merupakan kata yang tak asing lagi didengar oleh remaja, khusunya pada 

remaja putri Surabaya. Di mana fashion sendiri saat ini mengalami perkembangan 

yang cukup pesat, dikarenakan banyaknya trend dan gaya fashion yang diciptakan 

oleh para disainer. Hal tersebut membuat remaja putri selalu ingin menikmati 

berbagai produk fashion sekaligus mencari informasi terkait fashion, yang akan 

membentuk sebuah sebuah  perilaku penemuan informasi tentang fashion. Pada 

penelitian ini peneliti menggunkan teori Savolainen yaitu Everyday Life Information 

Seeking dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor cara hidup remaja putri 

surabaya yang berperan dalam saat melakukan penemuan informasi fashion, 

bagaimana remaja putri surabaya membentuk preferensi sumber informasi untuk 

penyelesaian masalah yang dihadapi dalam perilaku penemuan informasi fashion dan 

gambaran mengenai kategori tipologi penguasaan hidup remaja putri. Metode yang 

digunakan dalam  penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif, yang dapat 

menggambarkan secara detail tentang perilaku penemuan informasi terkait fashion di 

kalangan remaja putri Surabaya. Dalam pemilihan responden dilakukan dengan cara 

purposive sampling menggunakan kriteria-kriteria tertentu dengan hasil 100 

responden. Terkait hasil yang didapat pada penelitian ini cara hidup remaja putri 

terbagi menjadi tiga, yaitu struktur anggaran waktu antara aktifitas keseharianya 

dengan kegiatan waktu luang, yang diketahui mayoritas responden mahasiswa 74% 

dengan waktu kuliah 5 hari dan dalam mengisi waktu luang mereka melakukan 

browsing terkait fashion 84% dengan adanya hal tersebutlah struktur anggaran waktu 

yang paling berperan ketika remaja putri melakukan penemuan informasi tetang 

fashion. Konsumen dan jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fashion remaja 

putri, adanya anggaran tersendiri dengan cara penyisihan uang saku yang di dapat 

dari orang tuannya 78%, dan untuk hobi fashion dilakukan saat mereka memasuki 

Sekolah Menengah Atas (42%). Dari ketiga cara hidup yang paling berperan dalam 

perilaku penemuan informasi tentang fashion ialah struktur anggaran waktu. 

Mengenai kriteria sumber preferensi remaja putri Surabaya lebih berdominan 

menggunakan internet dan media sosial (82%) karena akses yang mudah dan 

informasi yang diperoleh lebih spesifik. Untuk tipe tipologi penguasaan hidup remaja 

putri surabaya mayoritas berada pada tipe optimis-kognitif  dengan perolehan 95%, 



untuk tipe pesimis-kognitif 65%, tipe tipologi defensi-afektif 77%, dan tipe pesimis-

afektif 57%. 

Kata Kunci : Remaja Putri, Fashion, Perilaku Penemuan Informasi 

 

ABSTRACT 

Fashion a word that is familiar to teens, especially in Surabaya girls. Where fashion 

itself is currently experiencing a fairly rapid development, the increasing number of 

trends and fashion styles created by the ambassadors. This makes teenage girls 

always want to enjoy various fashion products as well as seek information related to 

fashion, which will form a form of invention of fashion invention. In this study, 

researchers use Savolainen theory that is Seeking Daily Life Information with the aim 

to know the factors of way of life of teenage surabaya who play a role in the time of 

discovery of fashion information, how teenage surabaya form the preference of 

source of information for solving existing problems in business The discovery of 

Fashion information and an overview of the typology category of mastery of young 

women life. The method used in this research is descriptive quantitative, which can 

be accessed in detail about fashion information discovery behavior among Surabaya 

girls. In the selection of respondents conducted by purposive sampling using certain 

criteria with the results of 100 respondents. Related to the results obtained in this 

study the way of life of young women is divided into three, namely the time budget 

structure between daily activities with leisure activities, which is known to 74% 

classroom students with a 5-day college and in filling their leisure time browsing 

84% With this is the most time budget structure role when young women make 

information discovery fashion. Consumers and services are done to meet the fashion 

needs of young women, the budget by allowing allowance allowance from 78% of 

their masters, and for the fashion hobby when they enter High School (42%). Of the 

three most important ways of life in the form of information. Regarding this, more 

dominant use of internet and social media (82%) because of easy access and more 

specific information. For the type of masculine life masculine typology in the 

optimistic-cognitive type with 95% perception, for pessimistic-cognitive type 65%, 

77% affective-type typology type, and 57% pessimistic-affective type. 

Keywords :Teenage girl, Fashion, Information Seeking Behavior 

PENDAHULUAN 

Fashion atau mode merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari  cara 

berpenampilan dan gaya hidup keseharian, di mana hal tersebut menjadikan sebuah 



fashion sebagai komunikasi untuk menyampaikan identitas diri. Fashion sendiri saat 

ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di Indonesia perkembangan fashion 

ditandai dengan banyaknya gaya unik dan menarik yang diciptakan oleh para 

desainer. 

Adanya berbagai gaya unik yang bermucul dan banyaknya berbagai jenis 

fashion membuat para remaja terutama remaja putri ingin selalu mengkonsumsinya. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang berjudul “Pola Konsumsi Produk 

Fashion Di Kalangan Pelajar Putri” (Purbaningrum, 2008) menyatakan bahwa 

pelajar putri menganggap fashion penting dalam kehidupanya sehingga mereka 

cenderung lebih konsumtif karena berusaha untuk mengikuti perkembangan fashion. 

Hal ini menunjukan bahwa remaja putri menyadari akan pentingnya kebutuhan 

fashion yang lebih dari sekedar berpakaian tetapi juga trend  fashion. 

Banyaknya trend  fashion yang bermunculan diberbagai media membuat remaja 

putri berusaha untuk agar tidak ketinggalan mengenai model-model terbaru fashion 

saat ini. Adanya aktifitas tersebut membuat remaja putri mengarah pada sebuah 

kebiasaan yang lama ke lamaan akan menjadi hobi yang membuat mereka terus 

menerus mengikutinya, sehingga menimbulkan sebuah fenomena Outfit of The Day  

atau biasa disingkat dengan OOTD, terkait dengan jenis pakaian yang dikenakan 

pada hari itu. Pada penelitian yang berjudul “Fenomena Penggunaan Foto Outif of 

The Day di Instgram sebagai Media Presentasi Diri” (Ulfah et al., 2016) menyatakan 

bahwa adanya kesenangan dan penghargaan yang diperoleh oleh para fashionista 

untuk terus mengikuti gaya fashion yang kemudian menimbulkan dorongan hasrat 

untuk terus mengkonsumsinya, serta adanya persiapan waktu, uang, dan barang 

dalam kaitannya dengan fashion.   

Bahkan saat ini remaja selalu up to date  mengenai berbagai informasi fashion 

dengan tujuan mereka menjadi seorang trendsetter fashion. Selain itu ada berbagai 

perubahan - perubahan fashion yang dilakukan oleh remaja putri disebabkan dengan 



bertambahnya informasi terkait fashion, yang di peroleh dari berbagai komunitas – 

komunitas seperti komunitas hijab, komunitas korea dan lain sebagainnya, di mana 

dalam komunitas tersebut selalu menyebarluaskan informasi tentang fashion. Adanya 

hal tersebut membuat remaja putri akan melakukan kegiatan perilaku penemuan 

informasi tentang fashion. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai cara hidup berperan 

ketika remaja putri Surabaya melakukan penemuan informasi tentang fashion, selain 

itu bentuk preferensi sumber informasi dalam penyelesaian masalah yang 

dihadapinya dan tipologi penguasaan hidup remaja putri Surabaya dalam perilaku 

penemuan informasi tentang  fashion. 

METODE PENELITIAN 

 Pada penelitian “Perilaku Penemuan Infomrasi Tentang Fashion Di Kalangan 

Remaja Putri Surabaya” peneliti menggunkan jenis pendekataan kuantitatif deskriptif.  

Adapun metode yang digunaka oleh peneliti dengan sampling purposif (purposive 

sampling), yakni pengambilan sampel yang dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu 

yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian (Eriyanto, 2007 : 258). 

Adapun syarat atau kriteria yang harus dimiliki oleh responden diantaranya: Remaja 

dengan Usia 15-20 tahun, jenis kelamin perempuan/putri, pernah melakukan 

pembelian online selama 3 bulan terakhir, menyukai dunia fashion dan bertempat 

tinggal di surabaya. Dalam pengumpulan data yang diperlukan oleh peneliti dengan 

menggunakan kuesioner serta probing atau wawancara secara langsung. Untuk teknik 

pengolahan data peneliti menggunakan SPSS 22 dengan tahap editing, koding, 

pemindahan data ke komputer, pembersihan data, dan tabulasi. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai permasalahan 

yang dijabarkan oleh peneliti, maka tinjauan pustaka memuat tentang teori, konsep, 

dan pendapat ahli dari penelitian – penelitian sebelumnya mengenai perilaku 



penemuan informasi tentang fashion di kalangan remaja Surabaya, yang terdiri atas 

fakor-faktor cara hidup, sumber informasi dan penyelesaian masalah, serta 

penguasaan hidup. Diharapkan dengan hal-hal tersebut dapat membantu peneliti 

dalam menyusun pemikiran secara teoritis sebagai jawaban sementara terkait 

permasalahan – permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. 

Teori ini membahas tentang dua konteks besar yang berhubungan dengan 

pekerjaan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan. Teori Savolainen ini lebih 

difokuskan terhadap perilaku penemuan informasi yang tidak berhubungan dengan 

pekerjaan dapat disebut dengan penemuan informasi dalam kehidupan sehari-hari 

(Everyday Life Information Seeking) melalui pendekatan pada gagasan habitus yang 

dikembangkan oleh Bourdie(1984). Habitus sendiri dapat didefinisikan sebagai 

sistem sosial dan budaya yang ditentukan melalui cara berfikir, persepsi dan evaluasi 

yang diinternalisasi oleh individu. Pada teori Savolainen dengan model ELIS ini 

dapat digunakan untuk remaja dalam penemuan informasi dalam kehidupan sehari-

hari, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Agosto dan Hugjes Hassell (2005). 

Pada teori Savolainen (1995) penelitian ini menggunakan dua konsep yaitu way 

of life (cara hidup) dan mastery of life (penguasaan hidup). Di mana dalam 

menjalankan kedua konsep tersebut akan membentuk preferensi sumber informasi 

dalam penyelesain permasalahan remaja putri yang menyangkut kehidupan sehari-

hari terutama pada permasalahan penemuan informasi tentang fashion. Dan untuk 

bagan yang diluar dari dua konsep tersebut, yaitu pada gambar 1.1 teori Everyday Life 

Information Seeking tidak digunakan dalam penelitian ini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 Model ELIS (Everyday Life Information Seeking) 

Savolainen (1995) mendefinisikan konsep cara hidup sebagai “order of things” 

yang didasarkan pada pilihan yang berorientasi oleh faktor-faktor yang merupakan 

habitus. Pada faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk mengoperasionalkan 

konsep cara hidup yang dikemukakan oleh Savolainen (1995) yaitu anggaran waktu, 

model konsumsi barang dan jasa, serta hobi. 



Pada  anggaran waktu, dimana digambarkan sebagai hubungan antara kerja dan 

waktu luang, dengan kata lain struktur anggaran waktu menunjukkan proporsi waktu 

yang dihabiskan untuk pekerjaan, aktivitas yang diperlukan di luar pekerjaan seperti 

perawatan rumah tangga, dan hobi (misalnya, Olahraga, menonton televisi, dan 

membaca buku). (b) model konsumsi dan jasa, digambarkan dengan seseorang yang 

menunjukan bagaimana cara anggaran uang atau penghasilan guna untuk 

mendapatkan barang mengenai fashion dan jenis jasa apa yang digunakan untuk 

mendapatkan berbagai informasi fashion. Faktor terakhir (c) hobi, dimana sebuah 

kegiatan yang disenangi oleh setiap orang dan dilakukan tanpa adanya beban. 

Fashion memiliki berbagai jenis, dan setiap remaja putri mempunyai selera fashion 

yang berbeda-beda tergantung dengan karekter mereka. Dari ketiga  cara hidup 

tersebut merupakan urutan hal-hal yang bermakna atau diadaptasi. Adaptasi yang 

diartikan sebagai urutan hal-hal yang tidak selalu berasal dari internal akan tetapi juga 

berasal dari eksternal sehingga mempengaruhi seseorang dalam menghabiskan waktu 

luangnya. 

Penguasaan hidup adalah kesiapan umum untuk mendekati masalah sehari-hari 

dengan cara tertentu sesuai dengan nilai-nilai seseorang. Informasi mencari 

merupakan komponen integral dari penguasaan hidup, yang bertujuan untuk 

menghilangkan disonansi yang terus-menerus antara persepsi tentang "bagaimana 

hal-hal yang pada saat ini" dan "bagaimana mereka harus". Savolaine (1995), 

mendefinisikan empat jenis utama dari penguasaan kehidupan: 

1. Penguasaan hidup optimistis-kognitif (Optimistic mastery of life), tipe 

penguasaan hidup ditandai dengan adanya ketergantungan kuat 

seseorang pada hasil informasi yang positif untuk memecahkan 

masalah. Di mana pada penelitian ini remaja putri percaya bahwa 

dengan mereka bergantung pada sumber informasi maka dalam 

peneyelesaian akan individu percaya bahwa hampir semua masalah 

dapat diselesaikan dengan berfokus pada analisis rinci, sehingga dalam 

pemilihan instrumen yang paling efektif yang berkontribusi terhadap 



solusi optimal dari masalah. Karena dalam konteks masalah terutama 

dipahami sebagai kognitif, penemuan informasi yang sistematis dari 

sumber dan saluran yang berbeda sangat diperlukan.  

2. Penguasaan hidup pesimistis-kognitif (Pessimistic-Cognitive mastery of 

life), tipe yang ditandai dengan pendekataan pemecahan masalah 

melalui cara yang kurang ambisius di mana ada suatu masalah yang 

mungkin tidak terselesaikan secara optimal dikarenakan oleh 

pengetahuan yang dimiliki individu masih kurang.  

3. Penguasaan hidup defensif-afektif (Deffensive-Affective mastery of life), 

tipe penguasaan hidup yang ditandai pada pandangan optimis tentang 

solvabilitas suatu masalah dan tetap bertahan dengan pandangannya 

tersebut. Akan tetapi,  dalam pemecahan masalah dan pencarian 

informasi yang lebih berdominan ialah faktor afektif yang berarti 

individu dapat menghindari situasi yang berhubungan dengan resiko 

kegagalan dan persyaratan untuk secara aktif mencari informasai. 

4. Penguasaan hidup Pesimistis-Afektif (Pessimistic-Affective mastery of 

life) tipe yang tidak bergantung pada kemampuannya sendiri dalam 

pemecahan masalah kehidupan sehari-hari, tetapi mengadopsi strategi 

untuk menghidari upaya-upaya sistematis guna perbaikan situasinya. 

Ciri khas dari jenis tipe ideal penguasaan hidup ini yaitu mendapatkan 

kesenangan instan dari hari ke hari, di mana dalam konteks penemuan 

informasi yang sistematis memainkan peran penting karena reaksi 

tetang perilaku pemecahan masalah yang mendominasi. 

HASIL PENELITIAN 

 Berdasarkan data usia dari 100 responden remaja putri, menunjukkan bahwa 

mayoritas responden berusia 19 tahun, adapun frekuensi belanja online yang 



dilakukan selama tiga bulan terakhir dengan jawaban yang paling banyak yaitu 2 kali 

dengan presentase sebesar 66.  

CARA HIDUP REMAJA PUTRI 

 Dalam perilaku penemuan informasi tentang fashion yang dilakukan oleh 

remaja putri Surabaya diperankan oleh cara hidup berupa struktur anggaran waktu 

pada penelitian ini menghasilkan bahwa remaja putri yang memiliki intensitas waktu 

luang “sangat sering” maka tidak aktif dalam strategi penemuan informasi fashion 

sedangkan remaja putri yang “sering” melakukan intensitas waktu luang aktif dalam 

strategi penemuan informasi fashion. Di mana responden remaja putri dalam 

penelitian ini  memiliki berbagai macam jenis pekerjaan yang dilakukan dalam 

kesehariannya dan mayoritas responden remaja putri berstatus sebagai mahasiswa 

berjumlah 74% dengan 5 hari aktif dalam seminggu untuk kegiatan perkuliahan. 

Adapun mayoritas kegiatan waktu luang yang dilakukan oleh remaja putri yaitu 

browsing terkait fashion sebanyak 81%.  

 Pada setiap kegitaan yang dilakukan oleh remaja putri mempunyai anggaran 

tersendiri dalam memenuhinya yang merupakan cara hidup berupa model konsumen 

dan jasa. Diketahui dari hasil penelitian ini anggaran remaja putri dalam 

mendapatakan kebutuhan fashion yang dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian 

uang saku (78%) adapun remaja yang sudah berkerja mereka memiliki anggaran 

dengan cara menyisihkan gajinya dengan presentase 19%. Sedangkan  dalam kegiatan 

penemuan informasi tentang fashion sering kali remaja putri menggunakan 

handphone sebanyak 63% sebagai kebutuhan barang selain itu untuk jasa mereka 

mengukan e-commerce media sosial (72%) dan lazada (44%) dalam menunjang 

kebutuhan fashion yang remaja putri inginkan.  

 Untuk cara hidup berupa hobi yang ada pada penelitian ini yaitu awal remaja 

putri menyukai hobi terkait fashion yang digemari oleh remaja putri Surabaya ini 

sejak memasuki Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 42%, dan alasan mereka 

tertarik dengan hobi terkait fashion tersebut untuk mengekspresikan diri mereka 



melalui fashion (64%) , terutama jenis fashion yang berhubungan dengan hijab 

dengan presetase 78%.  

PREFERENSI SUMBER INFORMASI REMAJA PUTRI 

 Pada kegiatan penemuan informasi tentang fashion yang dilakukan oleh remaja 

putri akan memerlukan sebuah preferensi sumber informasi. Di mana dengan adanya 

kebutuhan preferensi sumber informasi tersebut membuat remaja putri memiliki 

kriteria-kriteria tertentu pada sumber informasi yang digunakan seperti aksebilitas 

informasi, isi informasi, dan karakteristik pengguna. Dalam kegiatan penemuan 

informasi tentang fashion remaja putri akan mencari sumber informasi yang paling 

mudah diakses tanpa harus menunggu lama (58%) di karenakan remaja putri selalu 

mengingikan informasi terupdate terutama terkait dengan fashion, selain mengenai 

aksesnya remaja putri juga mempertimbangkan isi dari sumber informasi yang 

mereka dapatkan harus bersifat spesifik (82%) dengan pembahasan mengenai satu 

topik akan tetapi isinya secara mendalam dan detail. Adanya satu topik spesifik yang 

diinginkan 73% remaja putri juga menginginkan adanya tulisan yang disertai dengan 

gambar dan video. Berdasarkan kriteria – kriteria preferensi sumber informasi 

tersebut sumber informasi paling sesuai dan sering andalkan oleh remaja putri ialah 

internet dan media sosial sebanyak 95%. 

TIPOLOGI PENGUASAAN HIDUP REMAJA PUTRI 

 Pada penelitian ini terdapat 4 jenis tipologi penguasaan hidup remaja putri 

ketika melakukan perilaku penemuan informasi tentang fashion diantaranya 

penguasaan hidup Optimistis-Kognitif, ditandai dengan ketergantuangan yang kuat 

oleh remaja putri dengan hasil informasi yang positif untuk memecahkan masalah. 

dari hasil data yang diperoleh remaja putri ingin menjadi trendsetter fashion dalam 

setiap melakukan kegiatan - kegiatan kesehariannya, yang pasti akan memerlukan 

fashion yang sesuai dengan dirinya untuk menunjang penampilannya. Dari kegiatan 

tersebut membuat remaja putri memerlukan sebuah informasi fashion dengan cara 



mencarinya dari berbagai sumber informasi dan banyak saluran  sehingga kebutuhan 

akan  fashion  terpenuhi secara optimal dengan jumlah responden yang memiliki 

tipologi tersebut sebanyak 95%. 

 Dalam penguasaan hidup Pesimis-Kognitif, remaja putri yang memiliki rasa 

kurang percaya diri terhadap informasi fashion yang dimiliki dalam pemecah masalah 

terkait penampilan fashion, sehingga permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan 

secara optimal dan membuat remaja putri  bergantung pada sumber informasi yang 

familiar, responden yang mempunyai tipe ini sejumlah 65%. Sedangkan untuk 

responden yang memiliki tipe penguasaan hidup Defensi-afektif sebanyak 77%, 

kewaspadaan atau antisipasi dari sebuah kegagalan yang tidak diinginkan oleh  

remaja putri dalam melakukan penemuan fashion yang digunakan untuk menunjang 

penampilannya, sehingga untuk menghindarinya mereka melakukan cara dengan 

bertanya kepada orang lain atau teman untuk memastikan kebenaran dari Informasi 

yang diperolehnya. 

 Mengenai tipe penguasaan hidup Pesimis-afektif pada penelitian ini terdapat 

57% responden, yang ditandai dengan remaja putri yang melakukan penemuan 

fashion didasari dengan hanya mengikuti trend saja sehingga mereka dapat meniru 

perbagai model atau para artis yang memiliki fashion yang sangat fashionalbe. 

PENUTUP 

 Dalam perilaku penemuan informasi tentang fashion sering sekali dilakukan 

oleh remaja putri Surabaya, karena fashion sangat penting dalam menunjang 

penampilan mereka dalam kesehariaannya. Dalam memenuhi kebutuhan penampilan 

fashion yang diinginkan oleh remaja putri tidak perlu mengeluarkan biaya yang 

mahal, tetapi mereka hanya perlu memanfaatkan berbagai accecories dan pakaian 

yang dimilikinya kemudian mengeluarkan ide-ide kreatifnya untuk mix and matc 

fashion. Bagi pencipta fashion seperti desainer dapat menciptakan berbagai gaya 

fashion dalam kesehariannya yang memiliki ciri khusus seligus unik. Selain itu dapat 



dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat serta harus sesuai dengan kebudayaan 

Indonesia, sehingga masyarakat terutama para remaja putri dapat menikmatinya. 

Karena dari beberapa hasil data yang ditemukan terdapat remaja putri yang menyukai 

fashion yang berasal dari luar negeri seperti fashion korea.   
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