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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta. 

Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana gaya hidup shopaholic 

mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta sebagai bentuk perilaku 

konsumtif.  Peneliti memilih UNY sebagai lokasi penelitian karena UNY 

sebagai salah satu universitas yang mewadai mahasiswa dan banyak 

terdapat mahasiswa yang bergaya hidup shopaholic.  Peneliti telah 

melakukan observasi dan melihat mahasiswa UNY saat ini bergaya hidup 

shopaholic.  Peneliti juga berasal dari UNY, sehingga memudahkan 

peneliti apabila melakukan penelitian di UNY. 

 

B. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu tiga bulan,  

yaitu dimulai pada tanggal 1 November 2013 – 30 Januari 2014, terhitung 

setelah seminar proposal pada tanggal 28 Oktober 2013. 

 

C. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

analisis deskriptif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2011: 4) 

penelitian kualitatif berarti sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan 
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data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati.  Data diperoleh melalui proses observasi dan 

wawancara, kemudian diolah menjadi kata-kata yang mudah dimengerti.  

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menyajikan hasil penelitian secara 

kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar 

dan bukan angka.  Penelitian ini menggambarkan situasi atau kejadian 

yang ada dengan penyelidikan mendalam mengenai suatu fenomena yang 

terjadi di masyarakat atau lingkungan sekitar.  Sesuai dengan tujuan 

penelitian maka, pendekatan ini diterapkan untuk mengetahui bagaimana 

gaya hidup shopaholic sebagai bentuk perilaku konsumtif pada kalangan 

mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.  

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan lainnya. Adapun sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh 

peneliti dengan cara menggali sumber asli dari responden. Data 

diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para mahasiswa 

Universitas Negeri Yogyakarta yang mempunyai gaya hidup 

shopaholic.   
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang 

mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap 

penelitian.  Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi 

kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta 

catatan lapangan. Data ini berupa buku, skripsi dan foto-foto kegiatan 

yang diambil selama penelitian berlangsung. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yakni, pengamatan (observasi), wawancara (interview), 

dan dokumentasi. 

1. Pengamatan (observasi) 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana 

peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan 

selama penelitian (W. Gulo, 2002: 116).  Kegiatan observasi 

merupakan pengamatan secara langsung terhadap suatu fenomena 

yang menjadi permasalahan penelitian yang dikaji.  Pegamatan 

dapat dilakukan secara partisipasif dan non partisipasif.  Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasif karena 

peneliti berada dalam keadaan objek yang dikaji.  Peneliti berada di 

tempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam 

laporan yang diajukan.  Peneliti melakukan observasi dengan 
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melihat bagaimana gaya hidup informan dari segi penampilan, 

barang-barang yang digunakan dan cara bergaul dengan orang lain 

dalam lingkungan kampus maupun luar kampus.  Peneliti 

melakukan observasi secara langsung mengenai bagaimana 

pakaian, tas, sepatu yang digunakan oleh mahasiswa secara berkala 

serta cara bersosialisasi dengan mahasiswa lain.  Pada proses 

observasi ini peneliti tidak mengalami kesulitan yang berarti. 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2011: 186).  Teknik wawancara dilakukan dengan 

membuat pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan 

yang akan digunakan untuk tanya jawab dengan responden.  Jenis 

wawancara yang digunakan peneliti adalah pendekatan 

menggunakan petunjuk umum wawancara.   

Pada penelitian ini peneliti menggunakan daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan kemudian pada prosesnya pertanyaan tersebut 

dikembangkan agar memperoleh informasi yang lebih mendalam.  

Wawancara dilakukan kepada mahasiswa di lingkungan kampus di 

beberapa fakultas yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta dan 

ada juga beberapa yang dilakukan diluar kampus atas dasar 
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permintaan dari informan.  Pada wawancara ini kesulitan yang 

dialami peneliti adalah adanya jawaban mahasiswa yang tidak 

sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga peneliti harus teliti 

dan menyesuaikan dengan hasil observasi. 

3. Dokumentasi  

Dokumen adalah sekumpulan catatan peristiwa yang 

tertulis ataupun gambar atau film yang terjadi pada masa lalu.  

Dokumen berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap dari sumber 

data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 

mendalam. 

 

F. Teknik Sampling 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian 

ini adalah purposive sampling yaitu teknik yang bertujuan untuk 

menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber 

(Moleong, 2007 : 204). Informan yang menjadi anggota subjek dalam 

penelitian ini dipilih berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang memiliki 

sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang ada dalam 

popilasi yang sudah diketahui sebelumnya (Husaini, 1995: 45).   

Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah mahasiswa 

Universitas Negeri Yogyakarta yang memiliki gaya hidup shopaholic 

dalam kehidupan sehari-hari.  Pemilihan terhadap responden dilakukan 

secara purposive serta teknik snowball, dimana responden dipilih 
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berdasarkan ciri-ciri yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh 

peneliti, kemudian peneliti memperoleh responden baru berdasarkan 

informasi dari responden sebelumnya. Awalnya peneliti memilih 4 

responden untuk diteliti, kemudian 3 dari responden tersebut menyarankan 

peneliti untuk menjadikan temannya yang memenuhi syarat sebagai 

responden berikutnya. 

Subjek yang diperoleh berjumlah 7 mahasiswa dari berbagai 

fakultas dan jurusan yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta.  Peneliti 

membatasi informan dengan jumlah 7 agar pengamatan terhadap informan 

lebih terfokus guna mendapatkan data yang valid.  Selain daripada itu 

setelah melakukan penelitian, data yang diperoleh dari 7 informan dirasa 

sudah cukup dan mencapai titik jenuh sehingga pencarian data dapat 

dihentikan. 

 

G. Validitas Data 

Validitas data pada penelitian kualitatif adalah sebagai usaha 

meningkatkan derajat kepercayaan data. Dalam penelitian kualitatif, 

pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah 

balik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, 

juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh 

pengetahuan penelitian kualitatif (Lexy J. moleong, 2005 : 320).  Dalam 

penelitian ini validitas data yang digunakan adalah metode triangulasi. 

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
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sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi terdapat empat macam 

yaitu sumber, metode, penyidik, dan teori (Lexy J. Moleong, 2005 : 330). 

Dalam penelitian ini metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah 

pemeriksaan melalui sumber sebagai teknik validasi penelitiannya.  

Trianggulasi sumber dilakukan dengan pengecekan derajat kepercayaan 

dengan beberapa sumber data dengan metode yang sama.  Data yang 

diperoleh dengan mencari beberapa informan dengan metode yang sama, 

yaitu mengecek derajat kepercayaan dengan hasil wawancara yang 

diperoleh melalui informan yang berbeda atau subjek yang lain.  Pada 

penelitian ini, ketika data yang diperoleh sedikit berbeda dengan hasil 

wawancara maka perlu dilakukan validasi dengan mengkonfirmasi kepada 

informan ataupun mencari informan lain yang sekiranya sering 

berhubungan dengan informan tersebut sehingga diperoleh data yang 

akurat.  Dapat juga dengan mencocokkan dengan hasil observasi maupun 

dokumentasi yang telah dilakukan peneliti. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Proses analisis dalam penelitian kualitatif, secara khusus kegiatannya 

dilakukan secara induktif, interaksi dari setiap unit datanya, bersamaan 

dengan proses pelaksanaan pengumpulan data, dan dengan proses siklus 

(Sutopo, 2006 : 116-117). 
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Sifat analisis induktif sangat menekankan pentingnya apa yang 

sebenarnya terjadi dan ditemukan di lapangan yang pada dasarnya bersifat 

khusus berdasarkan karakteristik konteksnya dalam kondisi alamiah 

(Sutopo, 2006 :105). Dalam penelitian ini digunakan model analisis 

interaktif. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara tiga 

komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan 

pengumpulam data berlangsung. Kemudian setelah pengumpulan data 

berakhir, peneliti bergerak di antara tiga komponen analisisnya dengan 

menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya (Sutopo, 2006 : 

113) menyatakan bahwa dalam proses analisis kualitatif, terdapat empat 

komponen utama yang harus benar-benar dioahami oleh setiap peneliti 

kualitatif. Empat komponen utama analisis tersebut adalah :  

1. Pengumpulan data 

Yaitu mengmpulkan data di lokasi studi dengan melakukan 

observasi, wawancara mendalam, dan mencatat dokumen dengan 

menetukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan 

menentukan focus serta pendalaman data pada proses pengumpulan 

data berikutnya (Sutopo, 2006 : 66). Dalam penelitian ini 

pengumpulan dilakukan dengan observasi atau pengamatan secara 

langsung dilanjutkan dengan pencarian informasi secara mendalam 

melalui wawancara dengan informan. Pengumpulan data dari hasil 

wawancara disimak dan dicatat oleh peneliti sebagai informasi dalam 

bentuk traskrip.  
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2. Reduksi data 

Yaitu dapat diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam lapangan 

langsung dan diteruskan pada waktu pengumpulan data. Dengan 

demikian, reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan tentang 

kerangka konseptual wilayah penelitian (Sutopo, 2006: 114). Dalam 

penelitian ini reduksi data dilakukan dengan menyempurnakan data 

kasar dalam bentuk transkrip untuk diolah kembali sehingga 

diterapkan pada sekelompok kata atau paragraf.  Semua data tidak 

langsung diolah, akan tetapi dipilih data manakah yang layak dan tidak 

untuk diolah.  Dari semua hasil wawancara maupun observasi disaring 

agar memperoleh data yang benar-benar sesuai fokus kajian. 

3. Sajian data 

Penyajian data adalah sejumlah data atau informasi yang tersusun 

dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan tindakan secara lebih lanjut.  Penyajian data digunakan 

peneliti untuk mendapat pemahaman tentang apa yang sedang terjadi 

dan apa yang harus dilakukan selanjutnya.  Penyajian data cenderung 

mengarah pada penyederhanaan data kompleks ke dalam bentuk yang 

sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami.  Pada penelitian ini 

data disajikan dengan bahasa dan deskripsi yang sederhana sehingga 

mudah dipahami namun tetap pada fokus permasalahan yang dikaji.  
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4. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan 

suatu laporan.  Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, dan alur sebab 

akibat atau proposi.  Kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi 

dengan cara melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman 

yang lebih tepat.  Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan 

ditafsirkan memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik 

semakin kokoh.  Dalam penelitian ini data-data yang telah mengalami 

pengolahan dan siap disajikan dapat diambil kesimpulan.  Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan akurat agar terjadi kesesuaian antara 

rumusan awal dengan hasil dari penelitian yang disajikan dalam 

kesimpulan.  Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles 

dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model analisis interaktif Milles dan Hubberman. 


