
 

SKRIPSI PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT...  IQBAL M.I  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Perkembangan teknologi menimbulkan dampak positif maupun negatif dimana 

hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Dampak positif dari hadirnya teknologi tersebut yaitu teknologi menjadi wadah untuk 

menambah wawasan pengetahuan dan informasi. Lalu, teknologi juga menjadi media 

untuk berkomunikasi tanpa bertatap muka dengan orang yang bersangkutan. Kemudian 

teknologi memberikan kemudahan untuk menjalankan bisnis dan kemudahan 

transaksi. Namun, disisi lain teknologi juga menimbulkan dampak negatif antara lain 

tersebarnya berita-berita yang tidak jelas asal usulnya sehingga menjadi hoax yang 

berkembang di masyarakat, munculnya penipuan-penipuan yang dapat menimbulkan 

keresahan di masyarakat dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat dengan adanya 

kemudahan dalam transaksi bisnis. 

Pergeseran perilaku konsumsi ini terjadi karena berbagai macam hal salah 

satunya yaitu dengan adanya E-commerce. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada 

masyarakat kota tetapi masyarakat desa sekalipun. Lalu dengan adanya perubahan ini 

beberapa masyarakat tidak dapat mengendalikan hasrat untuk berbelanja sehingga 

menimbulkan perilaku konsumsi secara berlebihan. Berbagai macam tindakan perilaku 

konsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi masyarakat seperti kehidupan 

yang tidak sesuai dengan gaji atau upah dari pekerjaan yang dimiliki seseorang 

sehingga menimbulkan penumpukan utang di berbagai tempat. Menurut Ritzer 

perkembangan dan pergeseran yang menonjol dari masyarakat era post-modernisme 

yaitu terjadinya pergesaran persoalan produksi ke konsumsi dan terjadinya pergeseran 

fokus kapitalisme dari pengeksploitasian pekerja ke pengeksploitasian konsumen 

(Ritzer, 2012).  
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Menurut Ritzer masyarakat post-modernisme merupakan masyarakat yang 

memiliki perilaku konsumsi yang sangat tinggi tanpa memperhatikan pilihan rasional.  

Dampak buruk lainnya yaitu masyarakat akan berlomba lomba untuk membeli produk 

yang terbaru tanpa melihat nilai kegunaan barang tersebut. Perilaku konsumsi dan 

produksi ini berkembang secara serempak dimana produksi dan konsumsi saling 

berkesinambungan khususnya di internet (Ritzer, 2012).  

Kemudahan akses dengan adanya teknologi juga menjadi pengaruh dalam 

perilaku konsumsi masyarakat. Semula perilaku konsumsi yang berlebihan itu hanya 

ada di perkotaan karena dimana segala jenis barang ataupun model barang dapat 

ditemukan disudut-sudut kota. Tetapi dalam dewasa ini pergeseran perilaku konsumsi 

ini terjadi pada masyarakat pedesaan. Masyarakat desa yang cenderung tidak secanggih 

masyarakat perkotaan mulai berubah. Saat ini masyarakat pedesaan mulai mengenal 

adanya teknologi, mulai untuk menggunakan teknologi. Hadirnya teknologi dalam 

pedesaan semakin memperluas jangkauan bisnis, tanpa perlu pergi ke kota masyarakat 

desa dapat membeli barang-barang yang sering ditemui di perkotaan.   

Terbukanya akses internet untuk masyarakat desa menjadi salah satu alasan 

berubahnya pola konsumsi masyarakat desa yang semula hanya membeli barang 

berdasarkan kebutuhan menjadi lebih konsumtif. Efisiensi waktu dan memiliki 

berbagai macam model menjadi salah satu pilihan adanya pergeseran perilaku 

konsumsi tersebut. Tak hanya itu, maraknya warung kopi yang menyediakan wifi 

menjadi salah satu penyebab perubahan pola hidup masyarakat desa. Adanya warung 

kopi atau yang biasa disebut warkop menjadikan masyarakat memiliki budaya 

cangkruk (nongkrong) dimana hal tersebut merupakan perilaku yang dilakukan oleh 

masyarakat yang memiliki modal lebih sehingga digunkan untuk mengisi waktu 

luangnya, namun masyarakat desa yang cenderung memiliki modal lebih sedikit mulai 

melakukan kegiatan itu pula. Fasilitas wifi juga menjadi salah satu faktor individu 
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dapat berlama-lama di warung kopi. Perkembangan tersebut membuat masyarakat 

semakin nyaman berada di warung kopi, dengan adanya game mobile dan fasilitas wifi. 

Kegiatan nongkrong tersebut dapat mengganggu keuangan tiap individu karena 

semakin berlama-lama di warung kopi akan semakin besar pula pengeluarannya. Hal 

tersebut juga dapat menimbulkan kemalasan karena yang seharusnya memanfaatkan 

waktu dengan bekerja namun digunakan untuk nongkrong yang tidak dapat menambah 

penghasilan. Menurut Veblen kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh kelompok yang memiliki modal atau yang biasa disebut Leisure class. 

Berangkat dari realitas tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dengan 

perspektif yang lain. Studi ini berangkat dari jurnal yang menjadi dasar dalam 

penulisan studi ini yang berjudul ”Pengaruh Online Shop Jejaring Sosial Terhadap 

Perilaku Konsumtif pada Ibu Rumah Tangga Kabupaten Mojokerto (Studi Kasus Ibu 

Rumah Tangga di Desa Mojotamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto)” 

oleh Dian Eka Sari, Rudy Handoko, dan Achluddin Ibnu Rochim  yang membahas 

tentang yang sedang diminati oleh masyarakat adalah berbelanja secara online pada 

kalangan ibu rumah tangga. Menurut peneliti online shop pada jejaring sosial 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Dari hasil penelitian diketahui 

bahwa ibu rumah tangga di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten 

Mojokerto, telah membuktikan adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh Onlineshop 

jejaring sosial terhadap perilaku konsumtif, namun hubungan yang lemah tapi pasti 

(Sari, Handoko, & Rochim, 2017). 

Studi yang menjadi rujukan lainnya yaitu studi yang ditulis oleh Tri Bagoes 

Wisnu Hidayat, I Nengah Punia, Ni Luh Nyoman Kebayantini yang berjudul ”Peran 

Media Sosial Tehadap Perilaku Konsumtif Kaum Remaja di Desa Tegal Kertha, 

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar” menemukan data bahwa perilaku 

konsumtif kaum remaja di desa Tegal Kertha itu meliputi peran menggeserkan pola 
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hidup remaja itu seperti pergeseran gaya hidup dan semakin berkembangnya konsumsi 

ruang yang terjadi di masyarakat. Hal itu diakibatkan dengan berbagai factor yang 

berkembang di kehidupan masyarakat. Kebutuhan masyarakat modern saat ini juga 

menjadikan peranan penting dalam tatanan masyarakat mengalami pergeseran. 

Dampak secara ekonomi sudah jelas terlihat dari bagaimana konsumerisme menjadi 

suatu gaya hidup baru dalam tatanan kehidupan di masyarakat, hal itu tidak terlepas 

dari kemudahan yang di dapatkan akibat kemudahan yang diberikan oleh kemajuan 

dunia internet kita saat ini. Sedangkan dampak secara sosial yang ditimbulkan adalah 

sikap-sikap yang ditimbulkan akibat peranan itu mengakibatkan sikap individualisme 

dan memunculkan kesenjangan social yang muncul secara nyata di lapangan. Remaja 

lupa bahwa dibalik dunia virtual atau disebut era hipperrealitas yang mereka sukai 

sekarang mereka melupakan komunikasi verbal yang amatlah sangat penting bagi 

perkembangan sosial kita sebagai masyarakat. Berbagai hal ini diakibatkan karena 

media sosial dijadikan sebagai suatu poros dalam memenuhi kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh remaja saat ini. Pemborosan terjadi karena dapat ditimbulkan oleh 

berbagai sebab bias jadi karena mengikuti perkembangan zaman atau memang mereka 

sudah terdidik oleh lingkungan sekitar mereka seperti itu.  

Refrensi peneliti selanjutnya yaitu penelitian yang berjudul Lawe-Lawe dan 

Pola Perilaku Konsumtif (Studi Deskriptif pada Ibu Rumah Tangga di Desa Sidogede 

Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen). Penelitian ini ditulis oleh Retno 

Wahyuningsih dan Nur Hidayah.  Hasil yang diperoleh yaitu perilaku ibu rumah tangga 

bermula dengan kredit pada lawe-lawe karena kurangnya uang yang dimilki oleh ibu 

rumah tangga dan dihadapkan pada kebutuhan yang haru dipenuhinya semakin 

meningkat, namun seiring berjalannya waktu perilaku ibu ibu rumah tangga tersebut 

mengarah pada perilaku konsumtif (Wahyuningsih & Hidayah, 2016). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku konsumtif yaitu hasrat atau keinginan, kepuasan dan 
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kenyamanan, pergeseran persepsi dalam berhutang, tawaran yang menarik, kemudahan 

dalam kredit suatu barang. Lalu, dampak yang diberikan yaitu naik status sosial, 

mengikuti tren terbaru, kehidupan yang boros, tidak memiliki tabungan, mengganggu 

keuangan keluarga. 

Dengan adanya realitas tersebut menjadi menarik untuk dibahas dan dikaji lebih 

dalam, oleh karena itu disini peneliti mencoba untuk menemukan bagaimana Perilaku 

konsumsi yang terjadi pada masyarakat Desa Jenggolo Kecamatan Jenu Kabupaten 

Tuban dengan menggunakan teori Leisure class yang dikemukakan oleh Thostein 

Veblen. 

1.2 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumsi yang terjadi pada 

masyarakat pedesaan. Sehingga dengan adanya fokus penelitian diatas, maka 

disusunlah rumusan masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana perilaku konsumsi yang terjadi pada masyarakat Desa 

Jenggolo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

 Tujuan penelitian akan menguraikan secara tegas dan jelas adanya penelitian 

ini. Hal ini berkaitan dengan hal yang ingin dicapai oleh peneliti. 

1.3.1 Tujuan akademis  

 Tujuan ini erat dikaitkan dengan fokus penelitian yang ditetapkan dan 

jawabannya berada pada kesimpulan penelitian.  Mengacu pada rumusan masalah yang 

ada diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perilaku konsumsi yang 

terjadi pada masyarakat Desa Jenggolo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban 
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1.3.2 Tujuan praktis  

 Tujuan lain yang ingin peneliti dapatkan yaitu untuk membantu penelitian 

selanjutnya mengenai perilaku konsumsi masyarakat desa maupun perkotaan. Peneliti 

ingin memiliki kontribusi dalam disiplin ilmu khususnya disiplin ilmu sosiologi 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis: 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah dalam kajian Sosiologi 

tentang perubahan perilaku konsumsi masyarakat pedesaan dengan adanya internet 

yang mudah diakses dimanapun dan maraknya warung kopi serta dapat membantu 

penelitian sejenis. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan konstribusi 

yang cukup untuk teori-teori mengenai penelitian ini. 

1.4.2 Manfaat Praktis: 

Mendeskripsikan perilaku konsumsi kehidupan masyarakat pedasaan dan 

perubahan-perubahan yang telah terjadi pada masyarakat pedesaan. Diharapkan pula 

penelitian ini dapat membantu penelitian selanjutnya dalam dalam lingkup sosiologi 

ekonomi, khususnya dalam membahas perubahan gaya hidup masayarakat desa 

ataupun fenomena perilaku konsumsi yang terjadi pada masyarakat desa. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Kajian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa studi untuk 

menjadi dasar pendukung dalam penelitian ini. yang pertama yaitu studi berjudul 

”Pengaruh Online Shop Jejaring Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif pada Ibu Rumah 

Tangga Kabupaten Mojokerto (Studi Kasus Ibu Rumah Tangga di Desa Mojotamping, 

Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto)”oleh Dian Eka Sari, Rudy Handoko, dan 

Achluddin Ibnu Rochim. Beliau membahas mengenaik perilaku berbelanja yang 

dilakukan oleh kalangan ibu rumah tangga secara online. Menurut beliau-beliau online 
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shop pada jejaring sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa ibu rumah tangga di Desa Mojotamping Kecamatan 

Bangsal Kabupaten Mojokerto, telah membuktikan adanya pengaruh yang ditimbulkan 

oleh Onlineshop jejaring sosial terhadap perilaku konsumtif, namun hubungan yang 

lemah tapi pasti (Sari, Handoko, & Rochim, 2017). Perbedaan jurnal yang ditulis oleh 

Sari, Handoko, & Rochim dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peniliti adalah 

metode yang digunakan dalam menggali data atau inromasi yang ada. Penelitian Sari, 

Handoko, & Rochim menggunakan metode penelitian kuantitatif yang mana hasil dari 

penelitian tersebut sangat bergantung dan berfokus pada penampilan data dan 

keseragaman data. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana kedalaman data dan variasi data 

sangat di perhitungkan untuk dapat memperoleh hasil data.  

Selanjutnya yaitu studi yang ditulis oleh Tri Bagoes Wisnu Hidayat, I Nengah 

Punia, Ni Luh Nyoman Kebayantini yang berjudul ”Peran Media Sosial Tehadap 

Perilaku Konsumtif Kaum Remaja di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, 

Kota Denpasar”. Data yang diperoleh mengatakan bahwa perilaku konsumtif kaum 

remaja di desa Tegal Kertha itu meliputi peran menggeserkan pola hidup remaja itu 

seperti pergeseran gaya hidup dan semakin berkembangnya konsumsi ruang yang 

terjadi di masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut 

berkembang di kehidupan masyarakat. Kebutuhan masyarakat modern saat ini juga 

menjadikan peranan penting dalam tatanan masyarakat mengalami pergeseran. 

Dampak yang diberikan secara ekonomi sudah jelas terlihat dari bagaimana 

konsumerisme menjadi suatu gaya hidup baru dalam tatanan kehidupan di masyarakat, 

hal itu tidak terlepas dari kemudahan yang di dapatkan akibat kemudahan yang 

diberikan oleh kemajuan dunia internet kita saat ini. Sedangkan dampak secara sosial 

yang ditimbulkan adalah sikap-sikap yang muncul akibat peranan itu mengakibatkan 

sikap individualisme dan memunculkan kesenjangan sosial yang muncul secara nyata 
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di lapangan. Remaja lupa bahwa dibalik dunia virtual atau disebut era hiperealitas yang 

mereka sukai sekarang, sehingga mereka melupakan komunikasi verbal yang amatlah 

sangat penting bagi perkembangan sosial kita sebagai masyarakat. Berbagai hal ini 

diakibatkan karena media sosial dijadikan sebagai suatu poros dalam memenuhi 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh remaja saat ini. Pemborosan terjadi karena dapat 

ditimbulkan oleh berbagai sebab, seperti salah satunya karena mengikuti 

perkembangan zaman atau memang mereka sudah terdidik oleh lingkungan sekitar 

mereka seperti itu.  

Berdasarkan hasil penelitian belau maka dapat disimpulkan bahwa peran media 

sosial terhadap perilaku konsumtif kaum remaja di desa Tegal Kertha itu meliputi 

peran menggeserkan pola hidup remaja itu seperti pergeseran gaya hidup dan semakin 

berkembangnya konsumsi ruang yang terjadi di masyarakat (Hidayat, Punia, & 

Kebayantini, 2014). Kekurangan pada jurnal yaitu fokus dari jurnal ini lebih kepada 

individualism dari para remaja, seharusmya dapat difokuskan kepada kehidupan 

konsumtif pada remaja di desa Tegal Kertha. Penelitian ini juga lebih banyak 

mengkritik kehidupan remaja yang mulai meninggalkan komunikasi secara verbal 

daripada kehidupan konsumtif para remaja. 

Studi yang ditulis oleh Eva Melita Fitria juga memiliki beberapa poin sehingga 

peniliti dapat tertarik untuk melakukan penulisan ini. Dengan judul ”Perubahan Gaya 

Hidup Konsumtif Perempuan Shopaholic di Samarinda” Eva menjelaskan bahwa 

Instagram merupakan salah satu media baru yang memiliki tampilan menarik dan 

digemari bagi para penggunanya. Hal itu menjadi faktor bahwa Instagram telah 

berdampak pada bidang ekonomi dimana penggunaan Instagram untuk berbelanja 

online secara berlebihan dan dilakukan secara terus – menerus dalam kurun waktu yang 

panjang telah berdampak negatif terhadap kalangan perempuan. Lalu, kecenderungan 

sebagai perempuan shopaholic mengakibatkan adanya dampak gaya hidup konsumtif. 
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Gaya hidup konsumtif merupakan kecenderungan perilaku individu untuk membeli 

atau mengkonsumsi barang – barang yang sebenarnya kurang diperlukan. Membeli 

suatu barang hanya karena mementingkan faktor keinginan, kepuasan, kesenangan dan 

mendukung penampilan sebagai wujud identitas diri, daripada kebutuhan sebenarnya. 

Apabila perilaku tersebut terus dilakukan tanpa ada kesadaran maka akan 

mengakibatkan pemborosan atau pengeluaran yang berlebihan. Perempuan shopaholic 

di Samarinda menjadi lebih konsumtif karena adanya keinginan diri untuk menunjang 

penampilan menjadi lebih menarik dengan mengikuti perkembangan gaya berpakaian 

masa kini. Hal ini merupakan wujud gaya hidup konsutif pada dimensi status yaitu 

membeli produk karena menjaga penampilan, mengikuti perkembangan zaman dan 

gaya hidup. Perempuan shopaholic di Samarinda menjadi lebih konsumtif karena 

adanya keinginan diri untuk menunjang penampilan menjadi lebih menarik dengan 

mengikuti perkembangan gaya berpakaian masa kini (Fitria, 2015). Kekurangan pada 

studi ini yaitu hanya menggunakan satu platform dari media sosial yang ada sedangkan 

online shop mencakup banyak platform yang ada mulai dari media sosial hingga ke 

aplikasi jual beli online.  

Studi selanjutnya yaitu studi yang ditulis oleh Keeley Megan Buehler Hunter 

yang berjudul ”Shopaholic stories: Tales of therapeutic addiction, governance, and 

political economy”. Perilaku shopaholic menurut beliau dapat menyebabkan 

kecanduan trapeutik yang meningkatkan emosi negatif atau bahkan kecanduan dalam 

berbelanja di berbagai tempat komersial. Hal ini dapat lebih buruk ketika orang yang 

memiliki kecanduan berbelanja menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasrat 

berbelanjanya seperti melakukan utang. Kegiatan shopaholic ini terkadang 

bertentangan dengan pekerjaan mereka. Mereka bekerja sebagai buruh dan bekerja 

secara berlebihan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumtif yang mereka miliki 

(Hunter, 2016).  Para shopaholic terus mencari dan membeli hal hal yang baru agar 
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dapat diakui oleh anggota dari komunitas shopaholic itu sendiri, mereka membeli hal 

hal baru agar mengikuti tren yang tengah hangat di perbincang dalam komunitas 

tersebut. Untuk mendapat pujian dari masyarakat mengkomidifikasi diri mereka 

sendiri agar terlihat lebih menarik dan sangat trendy dibandingkan dengan yang 

lainnya. Perilaku konsumtif yang dilakukan para shopaholic membenarkan bahwa 

kekuatan kapitalis terus berkembang dan memperluas jaringannya di tengah 

keberadaan masyarakat bahkan dalam setiap kegiatan kewarganegaraan, hubungan 

perdangan hingga dalam kehidupan sehari-hari.  

 Selanjutnya, studi yang ditulis oleh Nelvi Mitra, Syahniar, dan Alizamar yang 

berjudul Consumptive Behaviour of Students in Shopping Online and Implications in 

Guidance and Counseling Services in Universities. Yang membahas tentang perilaku 

konsumtif, yang mana perilaku konsumtif diartikan sebagai suatu kegiatan konsumsi 

yang bukan berdasarkan kebutuhan melainkan keinginan semata. Hal ini dapat terjadi 

karena adanya perngaruh lingkungan sekitar dalam universitas, mengikuti tren masa 

kini yang selalu berubah-ubah atau maraknya promo-promo yang beredar pada e-

commerce. menurutnya e-commerce mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa di 

Universitas Negeri Padang. Pola perilaku konsumtif dapat dipetakan sebagai berikut: 

1) menggunakan uang untuk kepentingan perkuliahan selebihnya digunakan untuk 

membeli barang-barang yang menarik menurutnya. 2) mudah terpengaruh oleh 

lingkungan. 3) menggunakan sisa uang untuk berbelanja. 4) memilih produk yang 

terbatas jumlahnya. 5) mudah tertarik dengan promo dan selalu membeli barang yang 

tidak dibutuhkannya (Mitra, Syahniar, & Alizamar, 2019).  Kritik dalam penelitian 

yang dituliskan oleh Nelvi Mitra, Syahniar, dan Alizamar yaitu kurangnya penjelasan 

yang lebih lengkap mengenai barang-barang yang dikonsumsi oleh mahasiswa 

Universitas Negeri Padang. 
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 Selanjutnya, penelitian yang menjadi refrensi peneliti yaitu Use of Online Shop 

in Instagram in Women's Consumptive Behaviour in Jakarta yang ditulis oleh Fauziah. 

Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Perilaku konsumtif adalah suatu kegiatan 

konsumsi yang bukan berdasarkan kebutuhan melainkan keinginan semata. Hal ini 

dapat terjadi karena adanya perngaruh lingkungan, mengikuti tren masa kini atau 

adanya promo yang ada pada e-commerce (Fauziah, 2018). Berdasarkan hasil 

penelitiannya pengguna e-commerce di instagram rata-rata perempuan. Lalu e-

commerce lebih menarik dibandingan dengan toko konvensional dengan alasan lebih 

efisien dalam hal waktu. Menurutnya, perilaku konsumtif menjadi gaya hidup karena 

tidak ingin ketinggalan jaman dan memiliki harga yang lebih terjangkau walaupun 

barang tersebut tidak dibutuhkan. Kekurangan dalam penelitian tersebut adalah 

penetuan subjek yang hanya meneliti perempuan sehingga masih belum menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat. 

 Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Ikhwani Ratna, dan 

Hidayati Nasrah berjudul Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Perilaku Konsumtif Wanita Karir di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 

Berdasarkan penelitiannya yang menggunakan metode kuantitatif, dapat dikatakan 

bahwa tingkat pendidikan dan tingkat pendapat berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap perilaku konsumtif. kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak adanya 

observasi atau pengamatan langsung kepada objek sehingga data yang diperoleh tidak 

dapat dilihat secara empiris.  

 Refrensi peneliti selanjutnya yaitu penelitian yang berjudul Lawe-Lawe dan 

Pola Perilaku Konsumtif (Studi Deskriptif pada Ibu Rumah Tangga di Desa Sidogede 

Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen). Penelitian ini ditulis oleh Retno 

Wahyuningsih dan Nur Hidayah.  Hasil yang diperoleh yaitu perilaku ibu rumah tangga 

bermula dengan kredit pada lawe-lawe karena kurangnya uang yang dimilki oleh ibu 

rumah tangga dan dihadapkan pada kebutuhan yang haru dipenuhinya semakin 
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meningkat, namun seiring berjalannya waktu perilaku ibu ibu rumah tangga tersebut 

mengarah pada perilaku konsumtif (Wahyuningsih & Hidayah, 2016). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku konsumtif yaitu hasrat atau keinginan, kepuasan dan 

kenyamanan, pergeseran persepsi dalam berhutang, tawaran yang menarik, kemudahan 

dalam kredit suatu barang. Lalu, dampak yang diberikan yaitu naik status sosial, 

mengikuti tren terbaru, kehidupan yang boros, tidak memiliki tabungan, mengganggu 

keuangan keluarga. Kekurangan pada penelitian ini yaitu tidak ada penjelasan lebih 

lanjut seperti apa bentuk perilaku konsumtif yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga 

dengan adanya lawe-lawe tersebut. 

  Kemudian, penelitian selanjutnya yang dapat menjadi pendukung bagi peneliti 

adalah penelitian yang dtulis oleh Ron E. McCarville, Susan M. Shaw dan Meghan 

Ritchie dengan judul Shopping as Leisure: a study of Avid Shoppers.  Hedonisme 

merupakan salah satu bentuk hasrat dalam waktu luang. Berdasarkan hasil yang di 

dapat hedonistik dan berbelanja merupakan hal yang menyenangkan karena dengan 

berbelanja individu dapat memanjakan diri atau bermalas-malasan dalam pemanfaatan 

waktu luang. Hedonistik adalah aktivitas yang menggambarkan dengan jelas 

pemanfaatan waktu luang sebagai contoh berbelanja merupakan perilakun yang bebas 

dilakukan oleh siapa saja dan tidak menjadi kewajiban bagi perempuan (McCarville, 

Shaw, & Ritchie, 2013). Kekurangan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa 

sedikitnya data yang menjelaskan perilaku konsumtif secara signifikan. Bentuk 

perilaku konsumtif seperti apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang 

menjadi pembelanja.  

  Penelitian yang ditulis oleh T Partuti, B N H Kambuna dan Y Dwiyanti yang 

berjudul Effect of Online Shopping on Consumptive Behaviour of Female Workers in 

Cilegon, Banten, Indonesia menjadi salah satu refrensi peneliti dalam memilih topik. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa 
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faktor kultural dan psikologis tidak berpengaruh terhadap pekerja perempuan dalam 

perilaku konsumtif. Penelitian ini memiliki kekurangan dalam pengamatan secara 

empirik. Masih belum ada penjelasan lengkap mengenai faktor-faktor kultural dan 

faktor psikologis apa yang digunakan. Kurangnya penjelasan secara sosiologis 

mengenai perilaku pekerja perempuan dalam berperilaku konsumtif. 

 Lalu, penelitian yang berjudul Effect of Self-Concept, Refrence Group, Online 

Shop, and Lifetyle on Consumptive Behaviour of Student yang ditulis oleh Nofriansyah 

dan Marwan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini 

dijelaskan bahwa harga diri individu berpengaruh terhadap gaya hidup mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Padang tetapi harga diri berpengaruh terhadap perilaku 

konsumtif. Lalu, kelompok refrensi tidak mempengaruhi gaya hidup individu dan tidak 

berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Padang. Kemudian, e-commerce mempengaruhi gaya hidup mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Padang tetapi tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. 

Sedangkan gaya hidup memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Padang. Kekurangan dalam penelitian ini adalah fokus 

penelitian yang mengarah pada mahasiswa dimana hal tersebut telah banyak dilakukan 

diberbagai studi sehingga masyarakat diluar universitas masih belum diketahui 

bagaimana pola perilaku knsumtifnya khususnya masyarakat desa. 

 Penelitian terakhir yang menjadi refrensi peneliti yaitu Generation-Z Buying 

Behaviour in Indonesia: Opportunities for retail Business yang ditulis oleh Eliot 

Simangunsong. Menurutnya generasi Z merupakan consumer yang sangat konsumtif 

dimana ia rela menyisihkan uang untuk barang-barang yang diinginkan. Generasi Z 

lebih menyukai e-commerce dengan alasan harga yang lebih terjangkau, lebih variative 

dan efesiensi waktu. Pakaian menjadi barang yang paling diminati dibandingkan 

barang yang lainnya.  Generasi Z perempuan memiliki kecenderungan untuk memilihi 
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pakaian sebagai produk prioritas dalam berperilaku konsumtif dibandingkan dengan 

Generasi Z laki-laki.  Kekurangan dalam penelitian ini adalah kurang menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat dalam melihat suatu reliatas saat ini, dimana saat ini hampir 

seluruh generasi berperilaku konsumtif khususnya di Indonesia.  
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Tabel 1. 1 Studi Terdahulu 

 

No Topik Fokus studi Teori Metode Hasil Penelitian 

1 Pengaruh Online 

Shop Jejaring 

Sosial Terhadap 

Perilaku 

Konsumtif pada 

Ibu Rumah 

Tangga  

Pengaruh Online Shop 

Jejaring Sosial Terhadap 

Perilaku Konsumtif pada 

Ibu Rumah Tangga 

Kabupaten Mojokerto 

(Studi Kasus Ibu Rumah 

Tangga di Desa 

Mojotamping, 

Kecamatan Bangsal, 

Kabupaten Mojokerto) 

Teori 

Kebutuhan 

Kuantitatif  Ibu rumah tangga di Desa 

Mojotamping Kecamatan Bangsal 

Kabupaten Mojokerto, telah 

membuktikan adanya pengaruh 

yang ditimbulkan oleh Onlineshop 

jejaring sosial terhadap perilaku 

konsumtif, namun hubungan yang 

lemah tapi pasti 

2 Peran Media 

Sosial Tehadap 

Perilaku 

Konsumtif Kaum 

Remaja  

Peran Media Sosial 

Tehadap Perilaku 

Konsumtif Kaum 

Remaja di Desa Tegal 

Kertha, Kecamatan 

Denpasar Barat, Kota 

Denpasar 

Teori simulasi 

dari Jean 

Baudrillard 

Kualitatif  Perilaku konsumtif kaum remaja di 

desa Tegal Kertha itu meliputi peran 

menggeserkan pola hidup remaja itu 

seperti pergeseran gaya hidup dan 

semakin berkembangnya konsumsi 

ruang yang terjadi di masyarakat. 

Hal itu diakibatkan dengan berbagai 

factor yang berkembang di 

kehidupan masyarakat. Kebutuhan 

masyarakat modern saat ini juga 

menjadikan peranan penting dalam 



 

16 

 

tatanan masyarakat mengalami 

pergeseran. 

3 Perubahan Gaya 

Hidup Konsumtif 

Perempuan 

Shopaholic  

Perubahan Gaya Hidup 

Konsumtif Perempuan 

Shopaholic di Samarinda 

Teori perilaku 

konsumtif  

Sumartono  

 

Teori 

persamaan 

media 

Byron Reeves 

dan Clifford 

Nass 

Kualitatif  Instagram telah berdampak pada 

bidang Ekonomi dimana 

penggunaan Instagram untuk 

berbelanja online secara berlebihan, 

dan terus – menerus dalam kurun 

waktu yang panjang telah 

berdampak negatif terhadap 

kalangan perempuan. Lalu,  

kecenderungan sebagai perempuan 

shopaholic mengakibatkan adanya 

dampak gaya hidup konsumtif. 

Perempuan shopaholic di Samarinda 

menjadi lebih konsumtif karena 

adanya keinginan diri untuk 

menunjang penampilan menjadi 

lebih menarik dengan mengikuti 

perkembangan gaya berpakaian 

masa kini. Hal ini merupakan wujud 

gaya hidup konsutif pada dimensi 

status yaitu membeli produk karena 

menjaga penampilan, mengikuti 

perkembangan zaman dan gaya 

hidup. 
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4 Shopaholic 

stories: Tales of 

therapeutic 

addiction, 

governance, and 

political economy 

Kehidpuan shopaholic 

yang menimbulkan efek 

negatif dan kecanduan 

Teori retail 

terapi 

Kualitatif  Adanya perilaku shopaholic dapat 

menyebabkan kecanduan trapeutik 

yang meningkatkan emosi negatif 

atau bahkan kecanduan dalam 

berbelanja di berbagai tempat 

komersial. Hal ini dapat lebih buruk 

ketika orang yang memiliki 

kecanduan berbelanja menghalalkan 

segala cara untuk memenuhi hasrat 

berbelanjanya seperti melakukan 

utang. Para shopaholic terus 

mencari dan membeli hal hal yang 

baru agar dapat diakui oleh anggota 

dari komunitas shopaholic itu 

sendiri, mereka membeli hal hal 

baru agar mengikuti tren yang 

tengah hangat di perbincang dalam 

komunitas tersebut. 

5 Consumptive 

Behaviour of 

Students in 

Shopping Online 

and Implications 

in Guidance and 

Perilaku konsumtif 

mahasiswa dalam 

berbelanja online dan 

implikasi dan bimbingan 

di Universitas 

Perilaku 

konsumtif  

Kualitatif Perilaku konsumtif adalah suatu 

kegiatan konsumsi yang bukan 

berdasarkan kebutuhan melainkan 

keinginan semata. Hal ini dapat 

terjadi karena adanya perngaruh 

lingkungan, mengikuti tren masa 
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Counseling 

Services  

kini atau adanya promo yang ada 

pada e-commerce.   

6 Use Of Online 

Shop in Instagram 

in Women's 

Consumptive 

Behaviour 

Penggunaan jual beli 

online di instagram 

dalam perilaku 

konsumtif perempuan di 

Jakarta  

Perilaku 

Konsumtif 

Sumartono  

Kualitatif  Pada umumnya perempuan 

melakukan belanja online bukan 

untuk memenuhi kebutuhan tetapi 

untuk mengikuti tren masa kini dan 

melihat harga yang ditawarkan 

walaupun barang tersebut tidak 

dibutuhkan  

7 Pengaruh Tingkat 

Pendapatan dan 

Tingkat 

Pendidikan 

Terhadap Perilaku 

Konsumtif Wanita 

Karir  

Pengaruh Tingkat 

Pendapatan dan Tingkat 

Pendidikan Terhadap 

Perilaku Konsumtif 

Wanita Karir di 

Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Riau 

Perilaku 

Konsumtif 

Sumartono 

Kuantitatif  Berdasarkan penelitian tersebut 

dapat dikatakan bahwa tingkat 

pendidikan dan tingkat pendapat 

berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap perilaku 

konsumtif  

8 Lawe-Lawe dan 

Pola Perilaku 

Konsumtif 

Lawe-Lawe dan Pola 

Perilaku Konsumtif 

(Studi Deskriptif pada 

Ibu Rumah Tangga di 

Desa Sidogede 

Kecamatan Prembun, 

Kabupaten Kebumen) 

Perilaku 

konsumtif 

Erich Fromm 

Kualitatif Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumtif yaitu hasrat atau 

keinginan, kepuasan dan 

kenyamanan, pergeseran persepsi 

dalam berhutang, tawaran yang 

menarik, kemudahan dalam kredit 

suatu barang. Lalu, dampak yang 

diberikan yaitu naik status sosial, 

mengikuti tren terbaru, kehidupan 
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yang boros, tidak memiliki 

tabungan, mengganggu keuangan 

keluarga. 

9 Shopping as 

Leisure 

Shopping as Leisure: a 

study of Avid Shoppers 

Teori 

Hedonisme 

Kualitatif  Hedonisme merupakan salah satu 

bentuk hasrat dalam waktu luang. 

Berdasarkan hasil yang di dapat 

hedonistik dan berbelanja 

merupakan hal yang menyenangkan 

krena dengan berbelanja individu 

dapat memanjakan diri atau 

bermalas-malasan dalam 

pemanfaatan waktu luang.  

10 Effect of Online 

Shopping on 

Consumptive 

Behaviour of 

Female Workers 

Effect of Online 

Shopping on 

Consumptive Behaviour 

of Female Workers in 

Cilegon, Banten, 

Indonesia 

Perilaku 

konsumtif 

Kuantitatif  Berdasarkan hasil yang didapat yaitu 

faktor kultural dan psikologis tidak 

berpengaruh terhadap pekerja 

perempuan dalam perilaku 

konsumtif 

11 Effect of Self-

Concept, Refrence 

Group, Online 

Shop, and Lifetyle 

on Consumptive 

Behaviour 

Effect of Self-Concept, 

Refrence Group, Online 

Shop, and Lifetyle on 

Consumptive Behaviour 

of Student 

Perilaku 

konsumtif 

Kuantitatif  Berdasarkan hasil penelitian harga 

diri berpengaruh terhadap gaya 

hidup mahasiswa tetapi harga diri 

berpengaruh terhadap perilaku 

konsumtif. Lalu, kelompok refrensi 

tidak mempengaruhi gaya hidup dan 

tidak berpengaruh terhadap perilaku 
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konsumtif mahasiswa. Kemudian, e-

commerce mempengaruhi gaya 

hidup mahasiswa tetapi tidak 

berpengaruh terhadap perilaku 

konsumtif. Sedangkan gaya hidup 

memiliki pengaruh terhadap 

perilaku konsumtif. 

12 Behaviour in 

Indonesia: 

Opportunities for 

retail Business 

Generation-Z Buying 

Behaviour in Indonesia: 

Opportunities for retail 

Business 

Perilaku 

konsumtif 

Kualitatif  Generasi Z merupakan consumer 

yang sangat konsumtif dimana ia 

rela menyisihkan uang untuk 

barang-barang yang diinginkan. 

Generasi Z lebih menyukai e-

commerce dengan alasan harga 

yang lebih terjangkau, lebih 

variative dan efesiensi waktu. Baju 

menjadi barang yang paling 

diminati dibandingkan barang yang 

lainnya. 

 



 

SKRIPSI PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT...  IQBAL M.I  

1.5.2 Teori leisure Class (Thorstein Veblen) 

 Leisure Class merupakan salah satu teori yang menjelaskan mengenai 

perubahan perilaku masyarakat yang mana berkaitan dalam hal ekonomi. Teori ini 

dirumuskan oleh Thorstein Veblen. Veblen adalah salah satu tokoh yang memberikan 

kontribusi dalam bidang ilmu sosiologi dan ekonomi. Beliau menjelaskan mengenai 

gaya hidup kelas borjuis di Amerika Serikat secara detail. Teori leisure class yang 

dikemukakan oleh Veblen ini digunakan untuk menjelaskan perilaku masyarakat 

Amerika saat itu mengenai konsumsi dan pemborosan secara berlebihan untuk 

mendapatkan simbol status tinggi, harga diri dan gengsi (Veblen, 1899). Kata 

“Leisure” merujuk pada “waktu luang”. Teori ini menjelaskan mengenai masyarakat 

yang memiliki modal tinggi yang tidak menyibukkan diri untuk bekerja. Gengsi serta 

pemborosan merupakan ciri khas dari kelompok sosial ini. berdasarkan pengamatan 

Veblen, beliau melihat suatu perilaku konsumsi yang tdak wajar (conspicious 

consumption) di tengah masyarakat Amerika saat itu. Konsumsi tidak wajar tersebut 

dimaksudkan untuk menyenangkan diri sendiri dan memamerkan kekayaannya. Teori 

ini menjelaskan bahwa terdapat ciri-ciri khusus dari Leisure Class tersebut, yaitu: 

1.  Kekayaan dan Kemewahan diperlihatkan secara jelas oleh Leisure Class. 

Mereka melakukan konsumsi secara berlebihan (conspicuous consumption) 

dan cenderung memperlihatkan kemewahan yang mereka miliki. 

2. Leisure disini tidak berarti kelas yang hanya bermalas-malasan tetapi mereka 

memiliki waktu luang lebih yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

pemborosan untuk menunjukkan status sosial yang tinggi, memamerkan gaya 

dan gengsi mereka. 

Dalam teori ini dapat dilihat bahwa Leisure class adalah kelas yang memiliki 

modal yang cukup tinggi, tetapi saat ini masyarakat desa yang cenderung memiliki 

modal yang lebih sedikit ikut menjadi bagian Leisure class. Masyarakat desa 



 

22 

 

merupakan kelompok masyarakat yang masih bergantung pada alam dimana perilaku 

masyarakat desa masih jauh dengan teknologi, akan tetapi saat ini masyarakat desa 

mulai mengenal teknologi dan mulai menggunakannya. Kemudahan teknologi tersebut 

juga dapat dirasakan oleh masyarakat desa Jenggolo Kecamatan Jenu Kabupaten 

Tuban. Masuknya internet, penggunaan handphone dan teknologi lainnya 

menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif bagi masyarakat Desa 

Jenggolo. Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat Desa Jenggolo yaitu 

perubahan perilaku dalam kesehariannya. Semula masyarakat Desa Jenggolo membeli 

barang hanya untuk kebutuhan saja karena adanya keterbatasan akses dan tidak ada 

perilaku nongkrong di warung kopi. Namun, dengan adanya teknologi masyarakat 

Desa Jenggolo mulai berperilaku konsumtif dimana membeli barang yang tidak 

dibutuhkan dengan memanfaatkan e-commerce atau media sosial. Kemudian, 

munculnya perilaku nognkrong di warung kopi untuk menghabiskan waktu 

berbincang-bincang dengan teman atau bermain game mobile online. Hal ini 

menimbulkan suatu kerugian untuk masyarakat desa, karena perilaku tersebut 

merupakan perilaku yang menghabiskan uang dimana masyarakat desa hanya memiliki 

modal atau uang yang cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat 

perkotaan. Sehingga hal ini memiliki kesamaan dalam teori leisure class dimana 

perilaku konsumsi secara berlebihan merupakan suatu kelompok yang berkembang 

dalam masyarakat. Hanya saja saat ini hal tersebut tidak saja terjadi pada kalangan 

masyarakat perkotaan tapi juga merambah ke masyarakat pedesaan. Walaupun 

masyarakat desa cenderung memiliki modal yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

masyarakat perkotaan. 
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1.5.3 Teori Perilaku Konsumtif  

Menurut Ritzer perkembangan dan pergeseran yang menonjol dari masyarakat 

era post-modernisme yaitu terjadinya pergesaran persoalan produksi ke konsumsi dan 

terjadinya pergeseran fokus kapitalisme dari pengeksploitasian pekerja ke 

pengeksploitasian konsumen (Ritzer, 2012). Menurut Ritzer masyarakat post-

modernisme merupakan masyarakat yang memiliki perilaku konsumsi yang sangat 

tinggi tanpa memperhatikan pilihan rasional. Masyarakat cenderung mengkonsumsi 

suatu barang atas dasar gengsi, ingin dianggap memiliki derajat lebih tinggi karena 

memiliki barang yang baru dan sedang trendy, hal semacam ini di manfaatkan oleh 

pemilik usaha dengan cara terus memproduksi barang terbaru dan barang-barang yang 

terbatas agar masyarakat terus melakukan konsumsi yang berlebihan. Pada era 

masyarakat post modernism saat ini kekuatan kapitalis bukan lagi mengeksploitasi 

buruh, melainkan mendominasi masyarakat melalui penjajahan kultural, 

menghegemoni, dan memanipulasi masyarakat agar hasrat konsumerisme yang ada 

tetap berjalan dan menguntungkan para kapitalis. 

Ritzer mencatat bahwa terdapat perubahan perubahan yang terjadi pada 

masyarakat post-modernisme yang merusak konsumen antara lain: pertama, adanya 

pertumbuhan kartu kredit yang menyebabkan masyarakat membelanjakan uangnya 

secara berlebihan melebihi persedian yang ada. Dengan adanya kemudahan tersebut 

acap kali masyarakat membeli barang yang tidak diperlukan atau bahkan yang tidak 

mereka inginkan agar terlihat lebih menarik dari masyarakat yang lainnya. Kedua 

perkembangan shopping mall yang menjamur di berbagi tempat yang membujuk dan 

menawarkan konsumen untuk membeli barang barang yang tidak mereka butuhkan. 

Ketiga perkembangan jaringan TV Shopping dan Cyber mall yang memberi masyarakat 

akses tanpa batas untuk membeli barang barang yang tidak semestinya dan 

menghamburkan uang secara berlebihan.  



 

24 

 

Perilaku konsumtif yang dilakukan masyarakat desa ini menimbulkan 

perubahan gaya hidup yang semula menggunakan barang barang tradisional mulai 

beralih kearah yang modern. Teori perilaku konsumtif ini sangat relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti karena masyarakat desa saat ini mulai 

melakukan konsumsi yang berlebihan karena adanya internet dan marak warung kopi.  

1.5.4 Kerangka Pemikiran 

Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Metode dan Prosedur Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam 

masyarakat. Pendekatan ini mengarahkan individu agar dapat memberikan data yang 

bervariasi tanpa ada batasan pada variabel atau hipotesis. Pada tipe penelitian kualitatif 

menganggap bahwa individu merupakan suatu bagian dari kebutuhan tersendiri 

(holistic).  

 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang merujuk pada penelitian yang 

mengedepankan titik jenuh dari data yang ada, maka dari itu dalam usulan penelitian 

Masyarakat Menengah Kebawah 

Modal Waktu Luang 

Perilaku Konsumtif 

Leisure class 
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ini memilih untuk menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk menjawab 

permasalahan yang ada melalui ungkapan yang diperoleh berdasarkan kehidupan 

sehari-hari individu dan motif yang digunakan dalam proses konsumsi tersebut secara 

rinci. Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial dengan pendekatan studi 

kasus. Studi kasus merupakan salah satu pendekatan penelitian kualitatif yang 

melibatkan pemeriksaan yang rinci dari suatu tokoh tunggal sehingga terikat pada 

kekurangan individu, peristiwa historis, dan validitas eksternal. Selain itu juga peneliti 

ingin menjawab fokus penelitian tentang Bagaimana perilaku konsumsi yang terjadi 

pada masyarakat Desa Jenggolo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Jawaban dari 

fokus penelitian tersebut memerlukan kedalaman, kekayaan dan ketajaman data yang 

hanya bisa dijelaskan menggunakan metode kualitatif. 

Oleh karena jawaban dari fokus penelitian tersebut akan mengalami berbagai 

macam tanggapan dari berbagai individu, maka peneliti mengusulkan untuk 

menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis realitas tersebut. 

 

1.6.2 Isu-Isu Penelitian 

Pada umumnya masyarakat desa merupakan masyarakat yang cenderung lebih 

pasif dalam hal perkembangan teknologi saat ini dan mengabaikan keberadaan 

teknologi. Ketidakmampuan dalam memahami teknologi dikarenakan adanya 

keterbatasan akses dan kurangnya edukasi mengenai teknologi. Ditambah lagi biaya 

yang diperlukan agar mendapatkan akses tersebut terbilang cukup mahal sehingga 

masyarakat desa cenderung untuk tidak menggunakan teknologi yang. Tetapi pada saat 

ini keterbatasan akses bukan lagi menjadi suatu alasan dalam memahami suatu 

teknologi karena saat ini akses internet mulai masuk pada pedesaan. Dengan adanya 

koneksi internet yang mulai tersebar ke seluruh pelosok desa menyebabkan masyarakat 

pedesaan dapat dengan mudah mempelajari seluruh teknologi saat ini.  
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Lalu dengan adanya internet yang mulai digemari oleh masyarakat Indonesia 

bahkan dunia, banyak dari berbagai macam bidang perusahaan memanfaatkan hal 

tersebut agar dapat memperlebar bisnis mereka dengan menciptakan online shop atau 

e-commerce. Online shop ini terbilang cukup menarik perhatian karena barang yang 

ditawarkan sangat beragam dan harga yang berikan pun cukup terjangkau. Maraknya 

game mobile online yang dapat diakses dimana saja dan mudah untuk dimainkan juga 

digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal tersebut dimanfaatkan dengan 

mendirikan warung kopi yang memiliki wifi agar masyarakat dapat berlama-lama di 

warung tersebut dan bermain game mobile online dengan nyaman. Masyarakat desa 

mulai mengkases e-commerce yang cenderung memiliki pilihan harga dan model yang 

lebih beragam. Selain itu, masyarakat desa juga menjadi menyukai budaya nongkrong 

yang dengan bermain game online. Kedua hal tersebut termasuk kedalam perubahan 

perilaku konsumsi.  Perubahan perilaku ini didasari karena adanya keinginan berlebih 

untuk membeli suatu barang karena adanya gengsi, iri, atau hanya sekedar dapat 

mencari sensasi pada kalangan masyarakat desa. Dengan adanya perubahan gaya hidup 

ini dapat menimbulkan suatu pemborosan karena masyarakat cenderung membeli apa 

yang diinginkan daripada apa yang dibutuhkan. 

 

1.6.3 Penentuan Subyek Penelitian 

Penentuan informan sebagai sumber data dalam usulan penelitian ini adalah 

berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan 

bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat sesuai dengan yang 

dibutuhkan pada usulan penelitian ini. Informan yang bertindak sebagai sumber data 

dan informasi harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Oleh 

karena itu usulan penelitian ini menentukan informan atau subyek penelitian 

menggunakan dengan cara menetukan kriteria-kriteria tertentu yang dibutuhkan oleh 
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peneliti, yaitu informan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan sifat 

yang bisa diketahui sebelumnya.  

Sesuai dengan topik usulan penelitian ini, subyek penelitian dalam usulan ini 

adalah masyarakat Desa Jenggolo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban laki-laki maupun 

perempuan yang telah berpenghasilan dan memiliki tanggungan keluarga. Kategori 

selanjutnya yaitu masyarakat Desa Jenggolo yang memiliki pengeluaran perbulannya 

lebih dari setengah penghasilan yang didapat. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti yaitu Purposive. Penggunaan teknik Purposive yaitu penentuan 

berdasarkan pada pertimbangan tertentu yakni sumber informasi yang dianggap 

memenuhi kriteria dan paling tahu terkait situasi sosial yang sedang diteliti. 

 Pertama peneliti melakukan wawancara dengan informan EA dan memberikan 

data-data mengenai Desa Jenggolo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Informan 

selanjutnya yang peneliti temui adalah teman masa kecil EA yang bernama S. Lalu, 

peneliti melanjutkan pertemuan dengan informan HS yang memberikan sejarah dan 

gambaran umum Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. HS merupakan 

salah satu kenalan EA yang dianggap memiliki informasi lebih mengenai Desa 

Jenggolo. Kemudian, informan BG menjadi informan keempat yang ditemui oleh 

peneliti. Wawancara periode pertama diakhiri peneliti dengan menemui informan 

SWP. Wawancara periode kedua dilakukan pada bulan desember dengan 

mewawancarai informan AP dan menemui informan sebelumnya yaitu EA dan HS. 

Periode wawancara ketiga dilakukan pada bulan januari 2020 dengan menemui 

informan sebelumnya yaitu AP, S, SWP, BG dan menemui informan baru yaitu RI. 
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Tabel 1. 2 Daftar Informan 

No Nama  Usia  Alamat Jenis Kelamin 

1 EA 32 Dusun Panjen Laki-laki  

2 HS 49 Dusun Panjen Laki-laki 

3 S 32 Dusun Kajongan Laki-laki 

4 BG 29 Dusun Gedangan Laki-laki 

5 RI 25 Dusun Panjen Perempuan  

6 AP 21 Dusun Kajongan Perempuan 

7 SWP 28 Dusun Kajongan Perempuan 

8 EDW 25 Dusun Gedangan  Perempuan 

 

1.6.4 Setting Sosial  

Dengan adanya inovasi dalam teknologi, diharapkan dapat membantu setiap 

pekerjaan manusia dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tetapi nyatanya 

masih banyak dampak negatif yang diberikan oleh teknologi tersebut. Teknologi dapat 

menjadi boomerang untuk individu itu sendiri apabila ndividu tersebut tidak dapat 

memanfaatkannya dengan baik. Ketidakberhasilan teknologi dapat diukur dengan 

melihat ketimpangan sisi positif dan negatifnya, apabila lebih banyak sisi negatif yang 

diberikan teknologi maka teknologi tidak berhasil diterapkan pada masyarkat atau 

individu tersebut. Ketidakmampuan individu dalam mengelola teknologi tersebut 

karena kurangnya edukasi dalam penggunaan teknologi tersebut. Lalu pengguna 

handphone pada masyarakat pedesaan yang ada pada Kabupaten Tuban mulai 

mengalami peningkatan tiap tahunnya.  

Masyarakat desa yang mulai menggunakan teknologi cenderung untuk 

menunjukan eksistensi dirinya agar dapat dilihat oleh individu lainnya. Adanya game 

mobile online juga menjadi salah satu pemicu bertambahnya pengguna handphone. 

Oleh karena itu pengguna teknologi handphone meningkat tiap tahunnya. 

Penggunanya bukan hanya orang dewasa bahkan anak anak berumur dibawah lima 
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tahun pun saat ini memiliki teknologi handphone tersebut. Maraknya warung kopi yang 

berada di desa memberikan efek negatif dimana budaya nongkrong menjadi semakin 

sering dilakukan. Budaya nongkrong mempengaruhi efektifitas kerja sehingga 

mengganggu jalannya pekerjaan. Pemilihan masyarakat desa yang berada di Tuban 

sendiri didasarkan pada pengamatan peneliti khusunya pada daerah-daerah yang masih 

kental budaya pedesaannya yang mulai menggunakan E-commerce dan menghabiskan 

waktu di warung kopi hanya sekedar untuk berkumpul dengan teman atau bermain 

game mobile online khususnya pada kecamatan Jenu kabupaten Tuban. Dengan adanya 

ketiga hal tersebut menimbulkan perubahan perilaku konsumsi yang mana dapat 

memberikan dampak perubahan perilaku kehidupan sehari-hari. 

 

1.6.5 Metode Pengumpulan Data 

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek materi, segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan 

keterangan tentang suatu fakta yang ditemui peneliti di lokasi penelitian. Dalam 

penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Indepth Interview / Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan peniliti 

untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab, yang berhadapan 

langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan 

yang berkaitan permasalahan penelitian. Wawancara mendalam dilakukan 

menggunakan pedoman wawancara terbuka dan dengan menciptakan suasana 

keakraban dengan informan agar peneliti mampu menggali informasi sebanyak 

mungkin dengan menggunakan pedoman wawancara (guide interview) sehingga 

peneliti dapat memperoleh gambaran secara jelas mengenai Bagaimana perilaku 

konsumsi yang terjadi pada masyarakat Desa Jenggolo Kecamatan Jenu Kabupaten 

Tuban. Selain itu, lokasi dan waktu dilakukannya wawancara akan disesuaikan dengan 



 

30 

 

keinginan informan. Peneliti melakukan wawancara terstruktur maupun tidak 

terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau pendirian secara lisan dari 

seorang informan yang merupakan masyarakat desa yang mulai menggunakan online 

shop, mengikuti tren nongkrong dan suka memainkan game mobile online. Metode 

wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu memperoleh data atau 

informasi dari informan secara langsung untuk proses pengolahaan selanjutnya. 

b. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dan merekam kejadian dan 

situasi yang terjadi selama proses wawancara. Hal ini bertujuan supaya hasil penelitian 

dapat dipercaya. Dokumentasi yang digunakan dalam usulan penelitian ini dapat 

berupa gambar, suara maupun tulisan dengan menggunakan alat elektronik seperti 

kamera dan handphone. 

 

1.6.6 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data yang bersifat induktif 

yang dijelaskan dalam bentuk narasi. Tahapan pertama yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data yaitu dengan melakukan observasi awal lapangan yang 

dilakukan di lokasi penelitian Desa Jenggolo. Peneliti meninjau dan mengamati 

lingkungan sekitar untuk mendukung data yang nantinya diperoleh peneliti melalui 

wawancara mendalam (indepth interview).  

Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dan informasi yang masuk dalam 

kriteria. Pengumpulan data ini berlangsung hingga data yang diperoleh mengalami 

kejenuhan atau terdapat pengulangan data yang diperoleh sehingga tahap pengumpulan 

data diberhentikan. Hasil pengumpulan data yang diperoleh peneliti berupa 

pengamatan dari apa yang dilihat dan didengar, baik dalam percakapan secara langsung 

maupun hasil rekaman, khususnya percakapan saat wawancara mendalam (indepth 

interview) yang kemudian diolah menjadi dalam bentuk tulisan (transcript). 
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Tahap selanjutnya yaitu peneliti akan menerjemahkan bahasa selain bahasa 

Indonesia yang digunakan oleh informan agar mudah dipahami. Kemudian peneliti 

akan melakukan kategorisasi data berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti di 

lapangan. Kategorisasi ini membantu peneliti untuk merancang hasil penelitian 

nantinya. Setelah kategorisasi data peneliti menyajikan data berupa tulisan dalam 

narasi lalu dianalisis dengan teori Leisure class dan teori Perilaku Konsumtif. Setelah 

melakukan analisis data peneliti akan menyimpulkan hasil dari intepretasi data, yang 

mana penarikan kesimpulan tersebut dimaksudkan untuk menjawab permasalahan 

penelitian atau fokus penelitian yang telah ditetapkan.


