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KONSEP DIRI DAN GAYA HIDUP 

KONSEP DIRI 

 Konsep diri didefinisikan sebagai totalitas pemikiran yang perasaan individu 

yang memiliki referensi terhadap dirinya sendiri sebagai suatu obyek. Ini adalah 

persepsi dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, konsep diri 

milikmu terdiri dari sikap yang kau miliki terhadap dirimu sendiri.  

Dimensi dari Konsep Diri Konsumen 

1. Konsep Diri Aktual, persepsi individu tentang siapa saya sekarang 

2. Konsep diri ideal, persepsi individu ingin seperti siapa saya 

3. Konsep diri pribadi, mengarah bagaimana diri saya atau bagaimana saya ingin 

menjadi diri saya. 

4. konsep diri sosial, bagaimana saya dipandang oleh orang lain atau bagaimana 

saya ingin dipandang oleh orang lain. 

 

KONSEP DIRI BEBAS/SALING TERGANTUNG 

 Konsep diri yang bebas menekankan tujuan, karakteristik, pencapaian, dan 

keinginan pribadi. Individu dengan konsep diri yang bebas cenderung menjadi 

individualistik, egosentris, otonom, percaya diri, dan mandiri. Mereka mendefinisikan 

diri mereka sendiri berkaitan dengan apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka 

miliki, dan karakteristik pribadi mereka. 

 Penafsiran diri yang saling tergantung lebih berdasarkan pada kepercayaan 

kebudayaan Asia yang umum dalam keterkaitan fundamental manusia. Konsep diri 

yang saling tergantung menekankan hubungan keluarga, kebudayaan, profesional, dan 

sosial. Individu dengan konsep diri saling tergantung cenderung patuh, sosientris, taat 

agama, terkait, dan berorientasi pada hubungan.  
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 Konsep diri yang bebas dan saling tergantung bukanlah kelompok yang terpisah. 

Namun, keduanya digunakan untuk menggambarkan ujung kontinum yang berlawanan 

pada sebagian besar kebudayaan.  

 

 

KEPEMILIKAN DAN PERLUASAAN DIRI 

 Perluasan diri terdiri dari diri sendiri ditambah barang milik; artinya, orang-

orang cenderung mendefinisikan diri mereka melalui barang miliki mereka. Jadi, 

beberapa barang milik bukan sekedar penjelmaan konsep diri seseorang; namun 

merupakan bagian tak terpisahkan diri identitas diri seseorang. 

 

PENGGUNAAN KONSEP DIRI UNTUK MEMPOSISIKAN PRODUK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Memperkuat konsep diri 

 

 

 Semuanya ini menyatakan bahwa pemasar harus berusaha mengembangkan 

kesan produk yang konsisten dengan konsep diri pasar target mereka. Meskipun konsep 

diri setiap orang bersifat unik, namun ada kesamaan yang signifikan antara individu dan 

kelompok, yang merupakan sebuah basis bagi segmentasi pasar. Pada umumnya, 

konsumen lebih memilih merek yang sesuai dengan konsep diri mereka. Misalnya 

banyak konsumen yang memandang diri mereka sebagai orang yang peduli lingkungan. 
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Berbagai perusahaan dan produk yang menciptakan kesan peduli terhadap lingkungan 

atau baik untuk lingkungan oleh konsumen ini. 

 

  

 

SIFAT GAYA HIDUP 

  Gaya hidup adalah cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang 

menghabiskan waktu mereka (aktifitas), apa yang mereka anggap penting dalam 

lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka fikirkan tentang diri mereka sendiri 

dan juga dunia sekitarnya (pendapat). Gaya hidup seseorang mempengaruhi semua 

aspek perilaku konsumsi seseorang dan merupakan fungsi karakteristik individual yang 

telah dibentuk melalui interaksi sosial ketika orang tersebut berkembang melalui siklus 

hidup. 

Gaya hidup dan proses konsumsi 

 

 

 

 

Penentu gaya hidup: 
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- Motif 

- Kepribadian 
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 Hubungan antara gaya hidup dan konsep diri ditunjukan dalam penelitian terbaru 

yang membandingkan berbagai kegiatan, minat, dan perilaku yang berkaitan dengan 

gaya hidup antara mereka yang memiliki konsep diri bebas dan saling tergantung. Yang 

bebas lebih cenderung mencari pengalaman dan kesenangan melalui perjalanan, 

olahraga, dan hiburan; menjadi pemimpin opini; dan lebih memilih majalah 

dibandingkan TV. Yang saling tergantung cenderung lebih berurusan dengan rumah dan 

kegiatan serta hiuran yang berkaitan secara domestik termasuk memasak di rumah. 

Saling tergantung juga cenderung lebih terlibat dalam kegiatan  sosial yang berkisar 

pada keluarga dan komunitas. 

 

PENGUKURAN GAYA HIDUP 

 Penelitian psikografis atau gaya hidup biasanya meliputi: 

• Sikap, pernyataan evaluatif tentang orang lain, tempat, gagasan, prodik, dan 

sebagainya 

• Nilai-nilai, kepercayaan yang dimiliki tentang apa yang diterima dan diinginkan. 

• Kegiatan dan minat, perilaku no pekerjaan dimana konsumen mencurahkan 

waktu dan usahanya seperi hobi, olahraga, pelayanan masyarakat. 

• Demografi terdiri dari usia, pendidikan, pendapat, pekerjaan, struktur keluarga, 

latar belakang etnis, jenis kelamin dan lokasi geografi. 

• Pola media, media tertentu yang digunakan oleh konsumen 

• Tingkat penggunaan, pengukuran konsumsi dalam sebuah kategori produk 

tertentu;  seringkali konsumen dikelompokkan sebagai pengguna berat, 

menengah, ringan atau bukan pengguna. 

 

SKEMA GAYA HIDUP UMUM VERSUS KHUSUS 

 Tiga skema gaya hidup khusus 

Mobil olahraga yang mewah 

• Top Guns (27 %), ambisius dan tergerak, kelompok ini menghargai kekuatan 

dan kendali serta ingin dikendali. 
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• Elitists (24%),  ”Darah biru” ini tidak melihat mobil sebagai perluasan 

kepribadian mereka. Mobil tetaplah mobil, tak peduli berapapun harganya. 

• Proud Patrons (23%), kelompok ini membeli sebuah mobil untuk 

memuaskan diri mereka, bukan untuk memikat orang lain, sebuah mobil 

adalah hadiah bagi kerja keras mereka. 

• Bon vivant (17%), para pencari sensasi dan kalangan atas ini melihat mobil 

sebagai sesuatu yang meningkatkan kehidupan mereka yang menyenangkan 

saat ini. 

• Fantasists (9%), kelompok ini menggunakn mobil mereka sebagai pelarian, 

bukan sebagai alat untuk memikat orang lain.  

 

Berbelanja 

Berbagai  motif hedonis yang mendasari pola belanja konsumen. Motif tersebut 

adalah  (1) pengalaman (kesenangan), (2) kepuasan (penghargaan/ pengurangan 

stress), (3) peran (belanja untuk orang lain), (4) nilai (hal yang baik), (5) sosial 

(ikatan), dan (6) gagasan (tren). Ada lima segmen gaya hidup berbelanja yang 

muncul berdasakan motif-motif ini: 

• Minimalis (12 %). Terutama termotivasi oleh nilai. Paling tidak 

termotivasi oleh kesenagan dann pengalaman. 

• Gatherers (15 %). Terutama termotivasi oleh mengikuti tren dan 

kenikmatan berbelanja untuk orang lain. Paling tidak termotivasi oleh 

nilai. 

• Providers ( 23 %). Terutama termotivasi oleh kenikmatan berbelanja 

untuk orang lain dan nilai.  

• Enthusiasts ( 27 %) . sangat termotivasi oleh aspek hedonis termasuk 

kesenangan dan pengalaman, yang lebih tinggi dibandingkan kelompok 

manapun. 

• Tradisitionalists (23 %). Termotivasi oleh aspek hedonis secara moderat, 

dengan kepuasaan yang tinggi.  



 6

Teknologi. Bagaimana teknologi digunakan oleh konsumen adalah hal yang 

penting bagi pemasar. Ada beberapa profil gaya hidup teknologi dan internet, 

termasuk Pew Internet User Types, Ebates, Com Dot Shoppers, dan TDS 

Shopper Clusters : Online Group.  

• Fast Forwards (12 %). Optimis, pendapatan tinggi, dan termotivasi 

oleh karir. 

• Techno-Strivers (5 %). Optimis, pendapatan rendah, dan termotivasi 

oleh karir. 

• Handshakers (7 %). Pesimis, pendapatan tinggi, dan termotivasi oleh 

karir. 

• New Age Nurturers (8 %). Optimis, pendapatan tinngi, dan temotivasi 

oleh keluarga. 

• Digital Hopefuls ( 6 %). Optimis, pendapatan rendah, dan termotivasi 

oleh keluarga. 

• Traditionalists (10 %). Pesimis, pendapatan tinggi, dan termotivasi oleh 

keluarga. 

• Mouse Potatoes (9 %). Optimis, berpendapatan tinggi, dan termotivasi 

oleh hiburan. 

• Gadget Grabbers ( 7 %). Optimis, pendapatan rendah, dan termotivasi 

oleh hiburan. 

• Media Junkies ( 6 % ). Pesimis, pendpatan tinggi, dan termotivasi oleh 

hiburan. 

• Sidelined Citizens (29 %). Pesimis dan berpendapatan rendah.  

 

SISTEM VALS 

 Dasar pemikiran inti dibalik  VALS adalah ”motivasi utama seseorang 

menentukan apa yang sangat berarti bagi pribadi atau dunia yang berkaitan dengan 

kegiatannya”. SRIC-BI mengidentifikasi tiga motivasi utama : 
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• Motivasi cita-cita. Pilihan konsumen ini lebih dipandu oleh kepercayaan dan 

prinsip mereka dibandingkan perasaan atau keinginan untuk mendapat 

pengakuan sosial.  

• Motivasi pencapaian. Konsumen ini berjuang demi posisi sosial yang jelas dan 

sangat terpengaruh oleh tindakan, persetujuan, dan pendapat orang lain. 

• Motivasi ekspresi diri. Konsumen yang berorientasi pada tindakan ini berusaha 

mengekspresikan individualitas mereka melalui pilihan mereka. 

 

 

 

SEGMEN VALS 
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Pemikir  adalah orang-orang yang dewasa, menyenangkan, reflektif yang 

menghargai peraturan, pengetahuan dan tanggung jawab. Sebagian besar memiliki 

pendidikan yang baik, dan telah pensiun dari pekerjaan profesional. Pemikir 

merencanakan pembelian mereka dengan hati-hati khususnya yang berkaitan dengan 

barang-barang mahal; mereka mencari fungsionalitas, nilai, dan daya tahan dalam 

produk yang mereka beli. 

Penganut adalah orang-orang yang konservatif dan konvensional dengan 

keyakinan kuat yang berdasarkan pada kode-kode tradisional: keluarga, gereja, 

komunitas, dan bangsa. Sebagai konsumen, mereka konservatif, dapat diprediksi, dan 

sangat loyal. Penganut lebih menyukai produk-produk amerika dan merek-merek yang 

kuat, serta menghindari perubahan dan teknologi baru. 

Pencapai dan pejuang; termotivasi oleh pencapaian. Konsumen yang termotivasi 

oleh pencapaian membuat pilihan untuk meningkatkan posisi mereka atau memfasilitasi 

perpindahan mereka ke kelompok yang lebih diinginkan 

Pencapai adalah orang-orang yang sukses berkaril dan berorientasi pada 

pekerjaan. Kesan penting bagi mereka; mereka lebih menyukai kekuasaan jasa yang 

bergengsi yang menunjukan kesuksesan terhadap rekan mereka. Produk yang 

menyenangkan dan menghemat waktu juga penting bagi mereka karena gaya hidupnya 

yang tidak tenang. 

Perjuang sadar terhadap gaya dan berpenampilan trendi. Mereka memiliki 

pendidikan terbatas dan cenderung memiliki minat yang sempit. Mereka lebih memilih 

produk-produk bergaya yang menyamai pembelian orang-orang kaya pejuang kurang 

memiliki kepercayaan diri dibandingkan pencapai. Mereka sering merasa bahwa hidup 

telah memberi mereka masalah yang sangat butuk. 

Pertualang dan pembina; termotivasi oleh ekspresi diri. Konsumen yang 

termotivasi oleh ekspresi diri suka mempengaruhi lingkungan mereka dalam cara-cara 

yang nyata. 

Pertualang adalah orang-orang yang muda, vital, antusias, menuruti kata hati, 

dan pemberontak. Mereka mencari variasi dan kesenangan, menikmati hal baru, tidak 

biasa dan beresiko.  



 9

Pertualang mengkombinasikan penghinaan abstrak terhadap kesesuaian dengan 

kekaguman mereka terhadap kekayaan, gengsi, dan kekuasan orang lain. Energi mereka 

tersalurkan dalam latihan, olahraga, rekresi keluar, dan kegiatan sosial. Pertualang 

adalah konsumen yang sangat kecanduaan dan menghabiskan sebagian besar 

pendapatan  mereka untuk pakaian, makanan cepat saji, musik, film, video, dan 

teknologi. 

Pembina adalah orang-orang praktis yang memiliki keahlian konstruktif dan 

menghargai kemandirian. Mereka hanyak tertarik pada barang-barang yang memiliki 

tujuan fungsional atau praktis (misalnya peralatan, truk pengangkut, mesin pencuci, atau 

peralatan memancing).  

Orang yang selamat. Kehidupan orang yang selamat cukup menarik. Mereka 

hidup dengan pendapatan terbatas namun relatif puas. Seringkali merupakan orang-

orang tua dan berfokus pada kesehatan. Mereka sangat mengutamakan keamanan, 

keselamatan, dan kebersamaan dengan keluarga. 

 

ANALISIS GAYA HIDUP GEO (PRIZM) 

 Claritas, Inc, sebua perusahaan terkemuka dalam industri ini, mengambarkan 

dadar pemikiran dari analisis demografis geo sebagai berikut: 

 Orarang- orang yang memiliki latar belakang budaya , cara, dan sudut pandang 

yang sama akan saling condong satu sama lain. Mereka memilih untuk hidup 

diantara teman-teman di lingkungan sekitar yang menawarkan keuntungan besar 

dan gaya hidup yang sesuai. 

 Ketika telah menetap, orang-orang biasanya berusaha menyamai tetangga 

mereka. Mereka mengadopsi nilai-nilai sosial, selera, dan harapan yang sama . 

mereka menunjukan pola perilaku konsumen yang sama terhadap produk, jasa, 

media dan iklan. 

 

KELOMPOK  SOSIAL DAN TAHAP HIDUP PRIZM 

 Pengelompokan sosial yang paling luas didasarkan pada ”urbanitas”. Urbanitas 

ditentukan oleh kepadatan populasi, berkaitan dengan tempat tinggal penduduk 

dan sangat terkait dengan gaya hidup yang dibawa oleh penduduk. Ada empat 

kelompok sosial yang utama: 

• Urban, kota-kota besar dengan kepadatan populasi yang tinggi 
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• Pinggiran kota, area-area ”pinggir kota” yang cukup padat di sekitar area 

metropolitan 

• Kota kedua, kota-kota yang populasinya tidak terlalu padat atau kota satelit 

untuk kota-kota metropolitan 

• Kota kecil & damai, kota kecil dan komunitas pedesaan dengan kepadatan 

rendah. 

Ada tiga kelompok tahap hidup yang utama: 

• Tahun muda, bujangan dan pasangan di bawah 45 tahun tanpa anak 

• Kehidupan keluarga, keluarga berusia menengah (25-54) yang memiliki anak 

Penggunaan karakteristik gaya hidup dalam strategi pemasaran. 

• Tahun dewas, bujangan dan pasangan berusia lebih dari 45 tahun 

 

PENERAPAN PRIZM DALAM STRATEGI PEMASARAN 

 Menggunakan PRIZM untuk mengidentifikasi pasar dan konsumen utamanya, 

serta mengidentifikasi kesempatan pertumbuhan di masa mendatang. Misalnya Kasino , 

dengan mengidentifikasi segmen yang memiliki kesempatan tinggi, kasino ini mengatur 

ulang dan memfokuskan kembali usaha-usaha pemasarannya untuk membidik 

kelompok-kelompok tersebut sambil tetap setia pada konsumen intinya. Dengan 

memahami konsumen intinya, dimana rumahtangga yang tampak seperti konsumen inti 

juga ada di pasar target, mereka berhasil menari kpnsumen baru yang menguntungkan 

dalam cara yang efektif. 

 

GAYA HIDUP INTERNASIONAL  

 Jika ada segmen gaya hidup yang berbeda antara kebudayaan, maka para 

pemasar dapat mengembangkan strategi antar budaya. Ada sejumlah usaha yang 

dilakukan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Banyak agen iklan 

internasional yang besar dan perusaan penelitian pemasaran yang melakukannya. 

Tujuan mereka adalah skema segmentasi global yang berdasarkan pada nilai-nilai inti. 

Menurut salah satu eksekutifnya: 
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 Kami mencari nilai-nilai dasar, yaitu hal-hal fundamental yang stabil di dalam 

kehidupan orang-orang yang menentukan siapa mereka, untuk memahami 

motivasi utama yang menggerakan sikap serta perilaku mereka. 

 

 

 

Penggunaan karakteristik gaya hidup dalam strategi pemasaran: 

 

1. Pemasar dapat menggunakan gaya hidup konsumen untuk melakukan 

segmentasi pasar sasaran 

2. Pemahaman gaya hidup konsumen juga membantu dalam memposisikan produk 

di pasar dengan menggunakan iklan 

3. Jika gaya hidup telah diketahui, maka pemasar dapat menempatkan iklan 

produknya pada media-media yang cocok 

4. Dengan mengetahui gaya hidup konsumen berarti pemasar bisa mengembangkan 

produk sesuai dengan gaya hidup mereka 

 

 

  

 

 


