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Lampiran 1. Pedoman Observasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

Hari/tanggal : 

Waktu  : 

Lokasi  : 

Matriks yang akan diobservasi adalah sebagai  berikut ini: 

No  Aspek yang Diamati Hasil Observasi 

1 Karakteristik mahasiswa FIS 

UNY. 

 

2 Trend yang sedang berkembang di 

kalangan mahasiswa FIS UNY. 

 

3 Penerimaan mahasiswa FIS UNY 

yang melakukan perawatan wajah 

dan yang memakai produk-produk 

kecantikan dari klinik kecantikan 

tertentu 

 

4 Keadaan Lingkungan Mahasiswa 

FIS UNY yang melakukan 

perawatan wajah dan yang 

memakai produk-produk 

kecantikan dari klinik kecantikan 

tertentu 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara 

Mahasiswa yang melakukan perawatan dan memakai produk kecantikan di klinik 

kecantikan 

 

A. Waktu dan tempat pengambilan 

Tanggal   :  

Pukul   :  

Tempat   :  

B. Identitas Informan 

Nama   :  

Jurusan/ Prodi  :  

Usia   :  

Angkatan   :  

Asal    :   

Jatah Perbulan  :  

C. Daftar Wawancara 

1. Klinik kecantikan apa yang anda pilih ? 

2. Mengapa anda memilih klinik kecantikan tersebut ? 

3. Darimana anda tahu tentang klinik kecantikan tersebut ? 

4. Apa yang memotivasi anda melakukan perawatan wajah dan 

mengkonsumsi produk-produk kecantikan tersebut ? 
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5. Bagaimana kriteria kulit wajah cantik yang sebenarnya menurut 

pendapat anda sendiri ? 

6. Sejak kapan anda melakukan perawatan wajah dan mengkonsumsi 

produk kecantikan dari klinik kecantikan tersebut? 

7. Siapa yang mendorong anda melakukan perawatan wajah dan 

mengkonsumsi produk kecantikan dari klinik kecantikan tersebut ? 

8. Apakah anda pernah memiliki keinginan untuk pindah berlangganan 

pada klinik kecantikan lain selain yang anda pilih ? 

9. Apa jenis perawatan yang anda lakukan ? 

10. Apa saja produk kecantikan yang anda konsumsi dari klinik 

kecantikan tersebut?  

11. Apakah anda melakukan perawatan wajah dan mengkonsumsi 

produk kecantikan lain, selain dari klinik kecantikan tersebut ? 

12. Apakah anda harus melakukan perawatan wajah dan mengkonsumsi 

produk kecantikan secara berkelanjutan ? 

13. Berapa pendapatan anda setiap bulan ? 

14. Darimana asal pendapatan anda setiap bulan ?  

15. Apakah anda menyediakan anggaran khusus setiap bulan untuk 

dapat melakukan perawatan wajah dan mengkonsumsi produk 

kecantikan dari klinik kecantikan tersebut ? 

16. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk perawatan wajah pertama 

kalinya ? 

17. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk setiap bulannya ? 
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18. Bagaimana perubahan yang anda rasakan setelah melakukan 

perawatan wajah dan mengkonsumsi produk kecantikan dari klinik 

kecantikan tersebut ?  

19. Apakah melakukan perawatan wajah dan mengkonsumsi produk 

kecantikan dari klinik kecantikan termasuk perilaku konsumtif ? 

20. Apakah prestise mempengaruhi anda melakukan perawatan wajah 

dan mengkonsumsi produk kecantikan dari klinik kecantikan ? 

21. Apa yang menjadi prioritas dan tujuan anda dalam melakukan 

perawatan wajah dan mengkonsumsi produk kecantikan dari klinik 

kecantikan ? 

22. Apa dampak yang anda rasakan? Baik positif maupun negatif?  

23. Bagaimana pendapat anda terhadap perilaku konsumtif di kalangan 

mahasiswa FIS UNY terhadap klinik kecantikan ? 
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Lampiran 3 Hasil Observasi 

Hasil Observasi 

Hari/tanggal : Kamis, 18 Oktober 2012 

Waktu  : 10.00 

Lokasi  : FIS UNY 

No Aspek yang diamati keterangan 

1. Karakteristik mahasiswa FIS 

Karakteristik mahasiswa FIS UNY 

sangat berbeda-beda. 

2. 

 

 

Trend yang sedang berkembang 

di kalangan mahasiswa FIS 

UNY. 

Trend yang sedang berkembang di 

kalangan mahasiswa FIS UNY pada 

saat ini adalah trend pemakaian model 

pakaian, trend pemakaian weges, 

model jilbab, pemakaian softlens, 

pemakaian Blackberry, dan 

pemakaian kawat gigi serta trend 

perawatan di klinik kecantikan. 

3. 

Penerimaan mahasiswa FIS UNY 

yang melakukan perawatan wajah 

dan yang memakai produk-

produk kecantikan dari klinik 

kecantikan tertentu. 

Mahasiswa FIS UNY biasanya 

menganggap hal tersebut sudah biasa 

dan menerima dengan baik selagi hal 

tersebut tidak merugikan baik bagi 

diri sendiri maupun bagi orang lain. 

4 

Keadaan Lingkungan Mahasiswa 

FIS UNY yang melakukan 

Mahasiswa FIS UNY yang menjadi 

pelanggan klinik kecantikan biasanya 
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perawatan wajah dan yang 

memakai produk-produk 

kecantikan dari klinik kecantikan 

tertentu 

mempunyai teman yang juga menjadi 

pelanggan klinik kecantikan. 

Sehingga mereka sering bertukar 

pendapat tentang klinik kecantikan 

masing-masing. 

 

 

 


