
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 1 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Hari / Tanggal : 

Waktu  : 

 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1. Lokasi  

2. Latar belakang mahasiswa   

3. Rutinitas sehari-hari 

mahasiswa 

 

4. Kondisi sosial dan ekonomi  

5. Gaya hidup mahasiswa  

6. Faktor yang mempengaruhi 

gaya hidup mahasiswa 

 

7. Dampak yang ditimbulkan  

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pedoman wawancara dengan mahasiswa  

A. Identitas diri 

1. Nama   : 

2. Usia   : 

3. Jenis Kelamin  : 

4. Jurusan/Fakultas : 

5. Waktu wawancara : 

 

B. Daftar Wawancara 

1. Dari mana anda berasal? 

Jawab : 

 

2. Dimana anda tinggal di Yogyakarta? 

Jawab : 

 

3. Dengan siapakah anda tinggal di Yogyakarta? 

Jawab : 

 

 



4. Mengapa anda memilih kuliah di Yogyakarta? 

Jawab : 

 

5. Apa pekerjaan orang tua anda? 

Jawab : 

 

6. Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya? 

Jawab : 

 

7. Berapa uang jajan anda per bulan? 

Jawab : 

 

8. Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang 

tua setiap bulannya? 

Jawab : 

 

9. Apakah anda mempunyai kegiatan lain selain kuliah? 

Jawab : 

 

10. Seberapa sering intensitas belanja anda dalam sebulan? 

Jawab : 

 



11. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk berbelanja setiap 

bulannya? 

Jawab : 

 

12. Apa yang menyebabkan anda suka berbelanja kebutuhan sekunder 

(pakaian, tas, sepatu, dll)? 

Jawab : 

 

13. Apakah dalam berbelanja harus membeli barang-barang dari brand-

brand tertentu? 

Jawab : 

 

14. Bersama siapakah biasanya anda berbelanja? 

Jawab : 

 

15. Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda suka berbelanja? 

Jawab : 

 

16. Bagaimana tanggapan orang tua anda mengenai hal ini? 

Jawab : 

  

17. Apakah anda mengetahui dampak dari gaya hidup anda ini? 

Jawab : 



18. Apa sajakah dampak positif dan negatifnya? 

Jawab : 

 

19. Bagaimana cara anda bergaul dengan teman yang lain? 

Jawab : 

 

20. Apakah ada kriteria tertentu dalam berteman? 

Jawab : 

 

21. Apakah gaya hidup ini berpengaruh terhadap cara anda dalam 

berteman? 

Jawab : 

 

22. Seberapa besar pengaruh gaya hidup ini terhadap cara 

bersosialisasi anda dengan orang lain? 

Jawab : 

 

23. Apakah anda hanya berteman dengan orang yang bergaya hidup 

sama dengan anda? 

Jawab : 

 

 

 



24. Bagaimana tanggapan anda terhadap teman yang kurang update? 

Jawab : 

 

25. Apakah dengan bergaya hidup seperti ini, anda lebih banyak 

memiliki teman dan lebih mudah diterima oleh orang lain? 

Jawab : 

 

26. Apakah anda merasa nyaman berada pada lingkungan yang 

memiliki gaya hidup seperti ini? 

Jawab : 

 

27. Apakah anda lebih sering berkumpul bersama teman-teman yang 

memiliki gaya hidup yang sama? 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 

TABEL HASIL OBSERVASI 

 

Hari / Tanggal : Jumat / 29 November 2013  

Waktu  : 09.00 WIB 

 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1. Lokasi Universitas Negeri Yogyakarta. 

2. Latar belakang mahasiswa  Mahasiswa UNY terdiri dari 

berbagai macam latar belakang 

yang ada.  Mulai dari asal, 

keluarga, kehidupan sosial 

ekonomi, serta pergaulan yang 

berbeda-beda. 

3. Rutinitas sehari-hari 

mahasiswa 

Selain kegiatan perkuliahaan, 

banyak dari mahasiswa UNY yang 

bekerja paruh waktu. 

4. Kondisi sosial dan ekonomi Kondisi sosial dan ekonomi 

mahasiswa UNY yang 

mempunyai gaya hidup 

shopaholic tergolong ke dalam 

kondisi menengah ke atas.  

 



5. Gaya hidup mahasiswa Gaya hidup mahasiswa tergolong 

pada gaya hidup mewah. 

6. Faktor yang mempengaruhi 

gaya hidup mahasiswa 

Faktor yang mempengaruhi gaya 

hidup mahasiswa dapat dilihat dari 

keluarga, lingkungan teman 

pergaulan, iklan, motif sosial, 

mengikuti trend, dan banyaknya 

pusat perbelanjaan.  

7. Dampak yang ditimbulkan Memberikan dampak positif yaitu 

penghilang stres, mengikuti 

perkembangan jaman dan dampak 

negatif yaitu perilaku konsumtif, 

boros, dan candu.   

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 4 

TABEL KODE HASIL WAWANCARA 

No Kode Keterangan Penjelasan 

1 Hsl Hasil Penghasilan dari orang tua 

mahasiswa. 

2 Usak Uang saku Uang saku dari orang tua yang 

diterima mahasiswa setiap bulannya. 

3 Tmbh Tambah Uang tambahan yang diperoleh 

mahasiswa selain dari uang saku yang 

diberikan oleh orang tua setiap 

bulannya. 

4 Inten Intensitas Intensitas belanja mahasiswa setiap 

bulannya. 

5 Biaya Biaya Biaya yang dikeluarkan mahasiswa 

untuk berbelanja setiap bulannya. 

6 Fktr Faktor Faktor-faktor yang mempengaruhi 

gaya hidup shopaholic mahasiswa 

UNY. 

7 Gaya Gaya hidup Gaya hidup shopaholic mahasiswa 

UNY. 

8 Dmpk Dampak Dampak yang ditimbulkan oleh gaya 

hidup shopaholic mahasiswa UNY. 



 



LAMPIRAN 5 

 TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Informan 1 

A. Identitas diri 

1. Nama   : AA 

2. Usia   : 22 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Perempuan 

4. Jurusan/Fakultas : Sastra Indonesia / FBS 

5. Waktu wawancara : 2 Desember 2013 

 

B. Daftar Wawancara 

1. Dari mana anda berasal? 

Kulon progo. 

2. Dimana anda tinggal di Yogyakarta? 

Kost. 

3. Dengan siapakah anda tinggal di Yogyakarta? 

Sendiri. 

4. Mengapa anda memilih kuliah di Yogyakarta? 

Supaya dekat dengan rumah dan orang tua. 

5. Apa pekerjaan orang tua anda? 

Ayah sebagai PNS (pengawas) dan ibu sebagai guru SD. 

6. Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya? 



Ayah Rp 4.200.000 sedangkan ibu Rp 3.900.000. 

7. Berapa uang jajan anda per bulan? 

Rp 1.500.000 per bulan. 

8. Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap 

bulannya? 

Iya, dikasih sama pacar Rp 1.000.000 per bulannya. hehe 

9. Apakah anda mempunyai kegiatan lain selain kuliah? 

Tidak ada. 

10. Seberapa sering intensitas belanja anda dalam sebulan? 

Tergantung kebutuhan dan keinginan, biasanya dalam sebulan belanjanya 3x, buat 

make up, sandal/sepatu, dan baju. 

11. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk berbelanja setiap bulannya? 

Kira-kira sekitar Rp 500.000, kadang lebih. 

12. Apa yang menyebabkan anda suka berbelanja kebutuhan sekunder (pakaian, tas, 

sepatu, dll)? 

Karena belanja merupakan sebuah kebutuhan dan untuk menunjang penampilan 

agar mengikuti trend. 

13. Apakah dalam berbelanja harus membeli barang-barang dari brand-brand 

tertentu? 

Ga harus beli dengan merk tertentu, yang penting barangnya bagus dan nyaman 

dipakai. 

14. Bersama siapakah biasanya anda berbelanja? 

Dengan teman-teman. 
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15. Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda suka berbelanja? 

Ya tentu, dan kalau boros-boros dimarahin. 

16. Bagaimana tanggapan orang tua anda mengenai hal ini? 

Menasehati agar tidak boros, disuruh nabung. 

17. Apakah anda mengetahui dampak dari gaya hidup anda ini? 

Saya tau dampak dari gaya hidup yang menjadikan belanja sebagai kebutuhan 

tentunya akan jadi seorang yang konsumtif dan boros. 

18. Apa sajakah dampak positif dan negatifnya? 

Dampak negatifnya jadi konsumtif, boros, tidak bisa menabung.  Kalau dampak 

positifnya bisa mengikuti trend, tau mana barang yang kualitasnya bagus dan 

tidak bagus, tau harga pasaran produk-produk, bisa membandingkan harga 

produk-produk. 

19. Bagaimana cara anda bergaul dengan teman yang lain? 

Bersikiap biasa aja sama siapa aja. 

20. Apakah ada kriteria tertentu dalam berteman? 

Ga ada, yang penting sifatnya baik. 

21. Apakah gaya hidup ini berpengaruh terhadap cara anda dalam berteman? 

Ga ngaruh, karena shoping itu kegemaran, kalau pertemanan itu kecocokan.  Tapi 

kalo teman main biasanya yang sama perilakunya kayak saya. 

22. Seberapa besar pengaruh gaya hidup ini terhadap cara bersosialisasi anda dengan 

orang lain? 

Sedikit berpengaruh dalam memilih teman untuk pergi bersama. 
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23. Apakah anda hanya berteman dengan orang yang bergaya hidup sama dengan 

anda? 

Kalau berteman saya tidak pilih-pilih dengan yang punya kebiasaan yang sama, 

semua dianggap teman. Tidak memandang hobi dan yang lainnya. 

24. Bagaimana tanggapan anda terhadap teman yang kurang update? 

Biasa aja, karena selera orang itu beda-beda, mungkin karena mereka ga suka 

dengan model/trend yang baru jadi mereka ga beli. 

25. Apakah dengan bergaya hidup seperti ini, anda lebih banyak memiliki teman dan 

lebih mudah diterima oleh orang lain? 

Tidak juga, karena yang bisa jadi banyak teman itu bagaimana kita bersikap baik 

kepada orang lain. 

26. Apakah anda merasa nyaman berada pada lingkungan yang memiliki gaya hidup 

seperti ini? 

Ya. 

27. Apakah anda lebih sering berkumpul bersama teman-teman yang memiliki gaya 

hidup yang sama? 

Ya kadang-kadang. Tapi saya juga sering berkumpul dengan teman yang 

mempunyai selera yang beda juga. 
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Informan 2 

A. Identitas diri 

1. Nama   : YV 

2. Usia   : 22 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Perempuan 

4. Jurusan/Fakultas : Pendidikan Anak Usia Dini / FIP 

5. Waktu wawancara : 5 Desember 2013 

 

B. Daftar Wawancara 

1. Dari mana anda berasal? 

Temanggung.  

2. Dimana anda tinggal di Yogyakarta? 

Kost. 

3. Dengan siapakah anda tinggal di Yogyakarta? 

Sendiri. 

4. Mengapa anda memilih kuliah di Yogyakarta? 

Karena Jogja lebih dekat dengan domisili saya, bnayak teman yang kuliah disini 

juga.  

5. Apa pekerjaan orang tua anda? 

Ayah sebagai PNS, ibu sebagai ibu rumah tangga. 

6. Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya? 

Sekitar Rp 4.000.000 per bulan. 
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7. Berapa uang jajan anda per bulan? 

Rp 1.500.000 tiap bulan. 

8. Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap 

bulannya? 

Ya, dari pacar dan dari kerja sambilan. 

9. Apakah anda mempunyai kegiatan lain selain kuliah? 

Ya, kerja sambilan sebagai model dan SPG atau usher. 

10. Seberapa sering intensitas belanja anda dalam sebulan? 

2-3x sebulan. 

11. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk berbelanja setiap bulannya? 

Ya ga pasti kadang sampai sekitar Rp 600.000 per bulannya. Tergantung lagi 

banyak job apa enggak. 

12. Apa yang menyebabkan anda suka berbelanja kebutuhan sekunder (pakaian, tas, 

sepatu, dll)? 

Tuntutan lifestyle. 

13. Apakah dalam berbelanja harus membeli barang-barang dari brand-brand 

tertentu? 

Ga harus. Kalau unik, bagus, murah dan cocok ya dibeli. Tapi kadang juga buat 

punya-punya aja, jadi beli yang dari brand walaupun ga asli.  

14. Bersama siapakah biasanya anda berbelanja? 

Kadang beli online, soalnya lebih simpel, ga harus ribet-ribet pergi ke mall. 

Tinggal lihat-lihat di instagram aja langsung dapet yang kita mau. Tapi kalau ke 

mall biasanya kadang sama temen atau pacar.  
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15. Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda suka berbelanja? 

Iya tau, kadang juga suka dibeliin. 

16. Bagaimana tanggapan orang tua anda mengenai hal ini? 

Asal tidak berlebihan tidak apa-apa, jangan terlalu boros.  

17. Apakah anda mengetahui dampak dari gaya hidup anda ini? 

Iya, kita jadi ketagihan ingin beli banyak barang untuk memenuhi keinginan. 

18. Apa sajakah dampak positif dan negatifnya? 

Dampak positifnya jadi punya banyak barang untuk dikoleksi dan bisa tampil 

lebih stylist, bisa ganti-ganti dalam setiap kegiatan. Dampak negatifnya jadi 

boros, ga bisa nabung untuk masa depan, jadi hampir masuk ke arah hedonism. 

19. Bagaimana cara anda bergaul dengan teman yang lain? 

Tetap bergaul dengan semua teman, tapi kalau teman yang kaya yang bisa beli 

apa aja harus bisa membatasi diri agar tidak iri atau kepingin. 

20. Apakah ada kriteria tertentu dalam berteman? 

Ga ada, cuma kalau temen yang suka nggosipin orang agak dijauhi, takut jadi 

korban. 

21. Apakah gaya hidup ini berpengaruh terhadap cara anda dalam berteman? 

Tidak juga. 

22. Seberapa besar pengaruh gaya hidup ini terhadap cara bersosialisasi anda dengan 

orang lain? 

Cukup besar, jadi kita ga keliatan ketinggalan jaman ketika temen-temen yang 

lain pada ngomongin lifestyle. 
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23. Apakah anda hanya berteman dengan orang yang bergaya hidup sama dengan 

anda? 

Ga juga, temenan sama semuanya. 

24. Bagaimana tanggapan anda terhadap teman yang kurang update? 

Banyak temen yang kudet tapi sok gaul. Suka jadi bahan ketawaan kalau pas lagi 

kumpul sama temen-temen yang beneran gaul. Tapi yaudah biarin aja, asal ga 

ngerugiin kita. 

25. Apakah dengan bergaya hidup seperti ini, anda lebih banyak memiliki teman dan 

lebih mudah diterima oleh orang lain? 

Sama aja, soalnya ga begitu berpengaruh dalam sikap dan perilaku. 

26. Apakah anda merasa nyaman berada pada lingkungan yang memiliki gaya hidup 

seperti ini? 

Sebetulnya tidak, lebih suka berada dalam lingkungan biasa aja, jadi tidak banyak 

tuntutan. 

27. Apakah anda lebih sering berkumpul bersama teman-teman yang memiliki gaya 

hidup yang sama? 

Iya, sekarang lebih sering. Karena kebanyakan sekarang gaya hidupnya sama. 
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Informan 3 

A. Identitas diri 

1. Nama   : MH 

2. Usia   : 20 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Perempuan 

4. Jurusan/Fakultas : Pendidikan Akuntansi / FE 

5. Waktu wawancara : 24 Desember 2013 

 

B. Daftar Wawancara 

1. Dari mana anda berasal? 

Magelang. 

2. Dimana anda tinggal di Yogyakarta? 

Kost. 

3. Dengan siapakah anda tinggal di Yogyakarta? 

Sendiri. 

4. Mengapa anda memilih kuliah di Yogyakarta? 

Saya memilih kuliah di Jogja karena ingin mencari susasana baru, lingkungan 

baru dalam mencari ilmu. 

5. Apa pekerjaan orang tua anda? 

TNI AD dan Wirausaha 

6. Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya? 

Sekitar 13 juta rupiah tiap bulannya, ya ga pasti juga soalnya kan wirausaha. 

7. Berapa uang jajan anda per bulan? 
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2 juta rupiah, kadang lebih, tergantung papah lagi banyak duit atau ga. hehe 

8. Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap 

bulannya? 

Ada dari calon suami, hehe. 

9. Apakah anda mempunyai kegiatan lain selain kuliah? 

Ga ada, kerjaan lain ya cuma main aja. Hehe. 

10. Seberapa sering intensitas belanja anda dalam sebulan? 

Ga pasti, kadang 4x, kadang seminggu 2x. tergantung pemasukan aja. 

11. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk berbelanja setiap bulannya? 

Sekitar 500-700 ribu lah kira-kira. 

12. Apa yang menyebabkan anda suka berbelanja kebutuhan sekunder (pakaian, tas, 

sepatu, dll)? 

Ya karena belanja merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa tergantikan oleh 

hal lain. Kalau misal seminggu ga belanja aja rasanya udah stress, jadi bad mood. 

13. Apakah dalam berbelanja harus membeli barang-barang dari brand-brand 

tertentu? 

Ya kadang-kadang iya, soalnya kalau bermerk kan biasanya awet. Jadi ga 

ketinggalan jaman juga. 

14. Bersama siapakah biasanya anda berbelanja? 

Sama temen, kadang juga sama calon suami, biar ada yang bayarin. hehe 

15. Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda suka berbelanja? 

Iya tau banget. 

 

Comment [r30]: usak 

Comment [r31]: tmbh 

Comment [r32]: inten 

Comment [r33]: biaya 

Comment [r34]: fktr 

Comment [r35]: gaya 

Comment [r36]: fktr 



16. Bagaimana tanggapan orang tua anda mengenai hal ini? 

Menasehati jangan terlalu boros dalam hal pengeluaran. Kalau belanja diteliti, 

jangan sampai kecewa.  

17. Apakah anda mengetahui dampak dari gaya hidup anda ini? 

Iya tau. 

18. Apa sajakah dampak positif dan negatifnya? 

Positifnya dapat memuaskan batin karena bisa membeli barang yang kita 

inginkan. Kalau negatifnya ya pengeluaran semakin menambah. 

19. Bagaimana cara anda bergaul dengan teman yang lain? 

Kalau berteman ya sama siapa aja asal orangnya baik. Tapi kalau hangout gitu 

sama temen yang punya kesamaan biar nyambung. 

20. Apakah ada kriteria tertentu dalam berteman? 

Ga ada, asal orangnya baik. 

21. Apakah gaya hidup ini berpengaruh terhadap cara anda dalam berteman? 

Ya sedikit berpengaruh. 

22. Seberapa besar pengaruh gaya hidup ini terhadap cara bersosialisasi anda dengan 

orang lain? 

Saya jadi lebih deket sama temen yang punya hobi yang sama. Jadi kalau diajak 

main juga nyambung, ga malu-maluin. 

23. Apakah anda hanya berteman dengan orang yang bergaya hidup sama dengan 

anda? 

Ya ga juga kok. 
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24. Bagaimana tanggapan anda terhadap teman yang kurang update? 

Kadang kasian juga kalau lihat orang-orang yang kayak gitu, kesannya jadi 

kelihatan culun. hehe 

25. Apakah dengan bergaya hidup seperti ini, anda lebih banyak memiliki teman dan 

lebih mudah diterima oleh orang lain? 

Iya jelas lebih banyak teman, kan saya selalu uptodate. 

26. Apakah anda merasa nyaman berada pada lingkungan yang memiliki gaya hidup 

seperti ini? 

Iya nyaman sekali, jadi lebih banyak punya temen buat sharing.. 

27. Apakah anda lebih sering berkumpul bersama teman-teman yang memiliki gaya 

hidup yang sama? 

Iya, soalnya lebih nyambung sih. Bisa dapat banyak kenalan baru juga. 
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Informan 4 

A. Identitas diri 

1. Nama   : YM 

2. Usia   : 22 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Perempuan 

4. Jurusan/Fakultas : Pendidikan Sosiologi / FIS  

5. Waktu wawancara : 6 Januari 2014 

 

B. Daftar Wawancara 

1. Dari mana anda berasal? 

Bantul, Yogyakarta. 

2. Dimana anda tinggal di Yogyakarta? 

Di rumah, Bantul. 

3. Dengan siapakah anda tinggal di Yogyakarta? 

Orang tua. 

4. Mengapa anda memilih kuliah di Yogyakarta? 

Yogkakarta adalah kota pelajar, kualitas pendidikan baik.  Selain itu dekat dengan 

rumah, dari pada jauh-jauh keluar kota mending di Jogja. 

5. Apa pekerjaan orang tua anda? 

Ayah sebagai dosen, ibu sebagai guru. 

6. Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya? 

Sekitar 3-5 juta. 

7. Berapa uang jajan anda per bulan? 
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Rp 1.000.000 untuk jajan. 

8. Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap 

bulannya? 

Tidak. 

9. Apakah anda mempunyai kegiatan lain selain kuliah? 

Tidak ada. 

10. Seberapa sering intensitas belanja anda dalam sebulan? 

3x dalam sebulan. 

11. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk berbelanja setiap bulannya? 

Kurang lebih Rp 500.000 minta orang tua lagi, di luar uang jajan. 

12. Apa yang menyebabkan anda suka berbelanja kebutuhan sekunder (pakaian, tas, 

sepatu, dll)? 

Soalnya kepuasan tersendiri kalau lihat barang-barang lucu gitu pengen beli, terus 

kadang kalau menonton televisi ada mbak-mbak pakai baju, tas atau sepatu yang 

bagus gitu terus kepingin nyari. 

13. Apakah dalam berbelanja harus membeli barang-barang dari brand-brand 

tertentu? 

Tidak harus, yang penting suka barangnya ya dibeli, tapi kalau tas agak pilih-

pilih. 

14. Bersama siapakah biasanya anda berbelanja? 

Sama ibu, biar dibayarin. hehe 

15. Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda suka berbelanja? 

Iya tau. 
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16. Bagaimana tanggapan orang tua anda mengenai hal ini? 

Biasa aja, tapi kadang dimarahi kalau misalnya terlalu sering beli.  

17. Apakah anda mengetahui dampak dari gaya hidup anda ini? 

Iya tau. 

18. Apa sajakah dampak positif dan negatifnya? 

Positifnya seneng nambah koleksi barang, puas. Negatifnya boros, konsumeris, 

hedon. 

19. Bagaimana cara anda bergaul dengan teman yang lain? 

Biasa saja. 

20. Apakah ada kriteria tertentu dalam berteman? 

Tidak ada. 

21. Apakah gaya hidup ini berpengaruh terhadap cara anda dalam berteman? 

Tidak berpengaruh. 

22. Seberapa besar pengaruh gaya hidup ini terhadap cara bersosialisasi anda dengan 

orang lain? 

Tidak berpengaruh. Kalau masalah berteman itu yang dicari kecocokan, kalau 

masalah fashion itu pribadi masing-masing. 

23. Apakah anda hanya berteman dengan orang yang bergaya hidup sama dengan 

anda? 

Tidak, semua sama. 

24. Bagaimana tanggapan anda terhadap teman yang kurang update? 

Biasa aja, itu kan pribadi masing-masing, pemikiran orang kan beda-beda, 

kemauan juga beda-beda. Kalau ga mau update ya terserah dia. 
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25. Apakah dengan bergaya hidup seperti ini, anda lebih banyak memiliki teman dan 

lebih mudah diterima oleh orang lain? 

Tidak. 

26. Apakah anda merasa nyaman berada pada lingkungan yang memiliki gaya hidup 

seperti ini? 

Nyaman ga nyaman, kalau misalnya nyamannya bisa belanja-belanja bareng. Ga 

nyamannya kalau misalnya lagi ga ada duit, tp diajak belanja. Pasti jadi kepengen, 

bikin boros. 

27. Apakah anda lebih sering berkumpul bersama teman-teman yang memiliki gaya 

hidup yang sama? 

Lebih seringnya sih iya, soalnya lebih nyambung. 
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Informan 5 

A. Identitas diri 

1. Nama   : PW 

2. Usia   : 22 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Perempuan  

4. Jurusan/Fakultas : Pendidikan Sosiologi / FIS 

5. Waktu wawancara : 6 Januari 2014 

 

B. Daftar Wawancara 

1. Dari mana anda berasal? 

Ngawi, Jawa Timur. 

2. Dimana anda tinggal di Yogyakarta? 

Kos. 

3. Dengan siapakah anda tinggal di Yogyakarta? 

Sendiri. 

4. Mengapa anda memilih kuliah di Yogyakarta? 

Karena menurut saya Jogja asik, banyak wisatanya, kota pelajar, dan menarik. 

5. Apa pekerjaan orang tua anda? 

PNS. 

6. Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya? 

Sekitar Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000. 

7. Berapa uang jajan anda per bulan? 

Rp 1.500.000 tiap bulannya. 
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8. Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap 

bulannya? 

Iya, dari kerja part time. 

9. Apakah anda mempunyai kegiatan lain selain kuliah? 

Kerja, organisasi luar. 

10. Seberapa sering intensitas belanja anda dalam sebulan? 

Hampir tiap keluar ya belanja, kira-kira 3-4x sebulan. 

11. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk berbelanja setiap bulannya? 

Sekitar Rp 500.000 sampai Rp 700.000. 

12. Apa yang menyebabkan anda suka berbelanja kebutuhan sekunder (pakaian, tas, 

sepatu, dll)? 

Pengenn kalau lihat barang bagus dan barang baru. Biar ga ketinggalan jaman 

juga. 

13. Apakah dalam berbelanja harus membeli barang-barang dari brand-brand 

tertentu? 

Tidak harus. 

14. Bersama siapakah biasanya anda berbelanja? 

Sama pacar. 

15. Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda suka berbelanja? 

Iya tau. 

16. Bagaimana tanggapan orang tua anda mengenai hal ini?  

Ya biasa-biasa aja sih, yang penting ga boros, ga minta-minta orang tua terus. 
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17. Apakah anda mengetahui dampak dari gaya hidup anda ini? 

Iya tau. 

18. Apa sajakah dampak positif dan negatifnya? 

Positifnya seneng punya barang yang baru, hasrat memiliki terpenuhi, puas. 

Negatifnya uang bulanan cepat habis, susah nabung. 

19. Bagaimana cara anda bergaul dengan teman yang lain? 

Bergaul biasa-biasa aja, main bareng, ngumpul-ngumpul, ngobrol, shopping 

bareng. 

20. Apakah ada kriteria tertentu dalam berteman? 

Ada, kalau baik ya lanjut, kalau sifatnya ga baik ya jauhin. 

21. Apakah gaya hidup ini berpengaruh terhadap cara anda dalam berteman? 

Tidak. 

22. Seberapa besar pengaruh gaya hidup ini terhadap cara bersosialisasi anda dengan 

orang lain? 

Biasa aja, ga terlalu berpengaruh. 

23. Apakah anda hanya berteman dengan orang yang bergaya hidup sama dengan 

anda? 

Tidak, saya berteman dengan siapa saja, asalkan bersifat baik terhadap saya. 

24. Bagaimana tanggapan anda terhadap teman yang kurang update? 

Mereka kurang menikmati hidup. hehe 

25. Apakah dengan bergaya hidup seperti ini, anda lebih banyak memiliki teman dan 

lebih mudah diterima oleh orang lain? 

Iya, mungkin begitu. 
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26. Apakah anda merasa nyaman berada pada lingkungan yang memiliki gaya hidup 

seperti ini? 

Iya jelas. Karena lebih mengikuti jaman sekarang, dari pada yang kudet serba 

susah. 

27. Apakah anda lebih sering berkumpul bersama teman-teman yang memiliki gaya 

hidup yang sama? 

Tidak, banyak juga temen saya yang kudet tapi baik-baik. 
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Informan 6 

A. Identitas diri 

1. Nama   : DA 

2. Usia   : 22 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Perempuan 

4. Jurusan/Fakultas : Pendidikan Bahasa Jerman / FBS 

5. Waktu wawancara : 10 Januari 2014 

 

B. Daftar Wawancara 

1. Dari mana anda berasal? 

Kalimantan. 

2. Dimana anda tinggal di Yogyakarta? 

Kos. 

3. Dengan siapakah anda tinggal di Yogyakarta? 

Sendiri. 

4. Mengapa anda memilih kuliah di Yogyakarta? 

Karena ga macet. 

5. Apa pekerjaan orang tua anda? 

Pengusaha. 

6. Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya? 

Rp 10.000.000+ 

7. Berapa uang jajan anda per bulan? 

Rp 2.000.000+ 
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8. Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap 

bulannya? 

Iya punya. 

9. Apakah anda mempunyai kegiatan lain selain kuliah? 

Mengontrol pembukuan, karyawan dan ke kantor. Karena saya punya usaha di 

bidang besi dan kawat. 

10. Seberapa sering intensitas belanja anda dalam sebulan? 

8x dalam sebulan. 

11. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk berbelanja setiap bulannya? 

Kira-kira sekitar Rp 700.000. 

12. Apa yang menyebabkan anda suka berbelanja kebutuhan sekunder (pakaian, tas, 

sepatu, dll)? 

Karena dengan belanja kita bisa mengikuti perkembangan terbaru (uptodate). 

13. Apakah dalam berbelanja harus membeli barang-barang dari brand-brand 

tertentu? 

Iya harus. 

14. Bersama siapakah biasanya anda berbelanja? 

Sama (atm berjalan) pacar. 

15. Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda suka berbelanja? 

Iya dong, secara mama suka shopping juga. 

16. Bagaimana tanggapan orang tua anda mengenai hal ini?  

Lanjutkan aja dan jaga penampilan. 

17. Apakah anda mengetahui dampak dari gaya hidup anda ini? 
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Pemborosan dan sulit bersosialisasi. 

18. Apa sajakah dampak positif dan negatifnya? 

Positifnya ga stress, kan kalau belanja liat barang-barang bagus, sekalian cuci 

mata juga..hehe dan bisa bergaul dengan kalangan pengusaha. Negatifnya jadi 

boros. 

19. Bagaimana cara anda bergaul dengan teman yang lain? 

Sulit, kecuali yang suka shopping juga. 

20. Apakah ada kriteria tertentu dalam berteman? 

Ga ada, asal bisa diajak hangout dan berpenampilan menarik. 

21. Apakah gaya hidup ini berpengaruh terhadap cara anda dalam berteman? 

Kadang-kadang iya. 

22. Seberapa besar pengaruh gaya hidup ini terhadap cara bersosialisasi anda dengan 

orang lain? 

Perlu penyesuaian dengan lingkungan. Kalau situasi mall bisa pakai pakaian 

bebas, kalau perkampungan pakai yang sopan. Jadi menyesuaikan situasi dan 

kondisi aja. 

23. Apakah anda hanya berteman dengan orang yang bergaya hidup sama dengan 

anda? 

Tidak juga, semua temen sama aja. 

24. Bagaimana tanggapan anda terhadap teman yang kurang update? 

Ya itu dari pribadi masing-masing, kalau dia merasa nyaman seperti itu ya gpp. 

25. Apakah dengan bergaya hidup seperti ini, anda lebih banyak memiliki teman dan 

lebih mudah diterima oleh orang lain? 
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Teman banyak, apalagi kalangan pengusaha. Jadi kalau hangout bisa saling 

kenalan dan kumpul teman lebih banyak lagi. Peluang bagus saat promosikan 

bisnis saya. 

26. Apakah anda merasa nyaman berada pada lingkungan yang memiliki gaya hidup 

seperti ini? 

Tergantung, asal tidak berlebihan. 

27. Apakah anda lebih sering berkumpul bersama teman-teman yang memiliki gaya 

hidup yang sama? 

Iya, karena sering diajak hangout bareng. Obrolan juga lebih nyambung. 
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Informan 7 

A. Identitas diri 

1. Nama   : AR 

2. Usia   : 22 tahun 

3. Jenis Kelamin  : Perempuan 

4. Jurusan/Fakultas : PJKR / FIK 

5. Waktu wawncara : 16 Januari 2014 

 

B. Daftar Wawancara 

1. Dari mana anda berasal? 

Purwokerto. 

2. Dimana anda tinggal di Yogyakarta? 

Kost. 

3. Dengan siapakah anda tinggal di Yogyakarta? 

Sendiri, tapi ada saudara di Bantul. 

4. Mengapa anda memilih kuliah di Yogyakarta? 

Untuk menambah wawasan dan membuat pikiran kita menjadi terbuka. Selain itu 

juga pengen nambah temen dan pengalaman. Siapa tau rejeki sama jodohnya 

disini. hehe 

5. Apa pekerjaan orang tua anda? 

PNS dan pegawai bank, tapi di rumah punya toko juga. 

6. Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya? 

Sekitar 6 -7 juta per bulan. Comment [r86]: hsl 



7. Berapa uang jajan anda per bulan? 

Sekitar 2 jutaan. 

8. Apakah anda memiliki pemasukan tambahan lain selain dari orang tua setiap 

bulannya? 

Iya ada, dari kerja sampingan. 

9. Apakah anda mempunyai kegiatan lain selain kuliah? 

Ada kerja sampingan, kadang jadi SPG, kadang jadi pelatih senam dan sejenisnya. 

Fee’nya lumayan bisa buat tambah-tambah uang belanja. 

10. Seberapa sering intensitas belanja anda dalam sebulan? 

Ya seminggu sekali lah. Berarti sebulan ya minimal 4x. 

11. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk berbelanja setiap bulannya? 

Kadang sampai 800ribuan sebulan, kadang malah lebih. 

12. Apa yang menyebabkan anda suka berbelanja kebutuhan sekunder (pakaian, tas, 

sepatu, dll)? 

Ya karena barang-barangnya lucu jadi pengen belanja terus. Kepengin punya 

temen juga, jadi ya harus punya juga, biar ga ketinggalan jaman sendiri. 

13. Apakah dalam berbelanja harus membeli barang-barang dari brand-brand 

tertentu? 

Ya ga harus, kalau ada yang lucu ya langsung beli, ga harus dari brand tertentu. 

Apa aja yang penting bagus. 

14. Bersama siapakah biasanya anda berbelanja? 

Sama temen-temen kampus, temen kost. Kadang sama mama kalau pas lagi 

mudik ke rumah. 
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15. Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda suka berbelanja? 

Tau dong. haha 

16. Bagaimana tanggapan orang tua anda mengenai hal ini? 

Ga ada tanggapan apa-apa, terserah anaknya, asal senang. Dari pada cemberut 

terus katanya. hehe  

17. Apakah anda mengetahui dampak dari gaya hidup anda ini? 

Ga tau, setauku dampaknya ya bikin happy, seneng. hahaha 

18. Apa sajakah dampak positif dan negatifnya? 

Dampak positifnya  hati senang, puas, bisa refreshing sekalian cuci mata, 

ngilangin jenuh atau BT. Kalau dampak negative ya pasti uangnya cepat habis. 

19. Bagaimana cara anda bergaul dengan teman yang lain? 

Ya biasa aja sih. 

20. Apakah ada kriteria tertentu dalam berteman? 

Asal baik dan cocok ya temenan. Apalagi kalau punya hobbi sama, pasti jadi klop 

banget. 

21. Apakah gaya hidup ini berpengaruh terhadap cara anda dalam berteman? 

Ga ngaruh si. 

22. Seberapa besar pengaruh gaya hidup ini terhadap cara bersosialisasi anda dengan 

orang lain? 

Ga ada sama sekali. 

23. Apakah anda hanya berteman dengan orang yang bergaya hidup sama dengan 

anda? 

Kalau berteman sama semuanya, tapi kalau sahabat ya yang cocok. 
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24. Bagaimana tanggapan anda terhadap teman yang kurang update? 

Ya dikasih tau biar update. 

25. Apakah dengan bergaya hidup seperti ini, anda lebih banyak memiliki teman dan 

lebih mudah diterima oleh orang lain? 

Asyik-asyik aja sih dengan gaya hidup kayak gini, jadi dapat kenalan baru juga. 

26. Apakah anda merasa nyaman berada pada lingkungan yang memiliki gaya hidup 

seperti ini? 

Iya nyaman banget. 

27. Apakah anda lebih sering berkumpul bersama teman-teman yang memiliki gaya 

hidup yang sama? 

Kalau hangout ya seringnya sama yang hobinya sama, biar seru ga ngebosenin 

juga.  
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LAMPIRAN 6 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

  

 

 

 

 

 



 


	LAMPIRAN
	LAMPIRAN 5 HASIL WAWANCARA
	LAMPIRAN 6 DOKUMENTASI

