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Abstrak 

 Fokus penelitian ini yaitu perilaku konsumsi pada masyarakat Desa Jenggolo 

Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan paradigma studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori 

Leisure class dan Teori Perilaku Konsumtif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti yaitu Purposive dan berhasil mengumpulkan 8 informan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan indepth interview dan observasi melalui tahap analisis yaitu analisis 

induksi. 

 Hasil penelitian ini menemukan tiga hal, pertama pemenuhan gaya hidup 

menjadi penyebab adanya perilaku konsumsi yang berlebihan. Hal ini menunjukan 

bahwa masyarakat desa Jenggolo mulai mengikuti tren gaya hidup perkotaan. Tren 

yang mereka ikuti seperti gaya berpakaian dan tingkah laku sehari-hari. Kedua, 

kemunculan minimarket saat ini juga menjadi faktor yang menyebabkan adanya 

perilaku konsumsi secara berlebihan. Konsep display dengan menggunakan rak 

menjadi lebih menarik untuk masyarakat Desa Jenggolo. Ketiga, munculnya E-

commerce menimbulkan gaya hidup yang berperilaku konsumsi secara berlebihan. 

 

Kata kunci: E-commerce, Gaya Hidup, Masyarakat Desa, Minimarket, Perilaku 

Konsumsi 
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Abstract 

The focus of this study is the consumption behavior of the people in Desa 

Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. This study is a qualitative research with 

a case study paradigm. Theories used in this research are Leisure Class Theory and 

Consumptive Behavior Theory. The Data collection technique used by the researcher 

was Purposive and succeeded gathering 8 informants. Data collection is done by 

indepth interview and observation through the analysis phase, namely induction 

analysis. 

The results of this study found three things, first, lifestyle fulfillment was the 

cause of excessive consumption behavior. This shows that the Jenggolo village 

community began to follow urban lifestyle trends. The trends they follow are like their 

style and everyday behavior. Second, the emergence of mini markets also became a 

factor that causes excessive consumption behavior. The concept of display using shelf 

becomes more attractive to the people of Jenggolo Village. Third, the emergence of E-

commerce raises in excessive consumption behaviour. 
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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul 

“Perilaku Konsumsi Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Jenggolo Kecamatan Jenu 

Kabupaten Tuban)”. Adapun tujuan penulisan penelitian ini diajukan untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. 

 Alasan peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan perilaku konsumsi 

masyarakat desa karena peneliti ingin mengetahui realitas perilaku konsumsi yang 

terjadi di masyarakat desa mengingat untuk saat ini segala aktivitas telah dimudahkan 

oleh teknologi. Peneliti melihat bahwa perilaku konsumsi yang terjadi di masyarakat 

desa mulai berubah, masuknya minimarket dan e-coomerce mempengaruhi hal 

tersebut. Maka dari itu peneliti berharap untuk mampu mengungkapkan perilaku 

konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat desa saat ini. 

 Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih 

terdapat kekurangan sehingga masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran 

yang membangun sangat diharapkan untuk mendukung perkembangan karya Sosiologi 

selanjutnya.  
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