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Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama      :  SD 

Usia        :  26 tahun 

Alamat   :  Jalan Ngablak Rt 02 Rw 01, Semarang 

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi subyek penelitian dalam skripsi 

berjudul “ Prilaku Konsumtif Pada Pengguna jejaring Sosial “ yang disusun 

oleh Bella. 

 Pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya dan mohon digunakan 

sebaigaimana mestinya. 

 

       Tanda Tangan Subyek 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

Semarang ,  13 April 2015 
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Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama      :  NW 

Usia        :  30 tahun 

Alamat   :  Jalan Tlogosari raya II , Semarang 

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi subyek penelitian dalam skripsi 

berjudul “ Prilaku Konsumtif Pada Pengguna jejaring Sosial “ yang disusun 

oleh Bella. 

 Pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya dan mohon digunakan 

sebaigaimana mestinya. 

 

       Tanda Tangan Subyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang ,  2 Mei 2015 
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Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama      :  AH 

Usia        :  26 tahun 

Alamat   :  Jalan Dempel Lor Rt 06 Rw 23 , Semarang 

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi subyek penelitian dalam skripsi 

berjudul “ Prilaku Konsumtif Pada Pengguna jejaring Sosial “ yang disusun 

oleh Bella. 

 Pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya dan mohon digunakan 

sebaigaimana mestinya. 

 

       Tanda Tangan Subyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA SUBJEK SD 



73 
 

PERTANYAAN JAWABAN KODING KETERANGAN INTENSITAS 

Nama nya 

siapa? 

SD    

Usia berapa ? 26 tahun    

Saya panggil 

mbak, mbak SD 

ya ? 

iya    

Mbak SD mulai 

suka berbelanja 

di ol shopping 

sejak kapan ya ?  

Sejak tahun 

2013 

 Menyukai Ol 

shopping diusia 

remaja 23 

 

Kok bisa suka ol 

shoping 

gimanan 

ceritanya? 

tertarik 

karena saya 

merasa 

harganya 

murah dan 

praktis 

 menyukain ol 

shopping 

bermula dari 

kegemaran nya 

membuka 

jejaring sosial 

 

padahal banyak 

mall atau toko 

besar 

disemarang 

kenapa lebih 

tertarik 

berbelanja di ol 

shopping mbak 

? 

karena saya 

merasa 

barang – 

barangnya 

asli dan 

bervariasi 

dibandingkan 

ditoko atau 

dimall 

 

PM  ++ 

terus dari sekian 

banyak barang 

yang anda beli 

anda lebih suka 

tas dan 

dompet 

PM  +++ 
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berbelanja apa ? 

Oh kalau begitu 

mbak suka 

berbelanja 

dionline 

shopping karena 

kegemaran anda 

membuka 

jejering sosial 

dan anda tertarik 

begitu? 

iya K menyukain 

online  shopping 

bermula dari 

kegemarannya 

membuka 

jejaring sosial 

++ 

Situs apa yang 

sekarang anda 

kunjungi saat 

berbelanja? 

carrousell    

Kenapambak 

suka carrousell? 

karena situs 

itu yang 

sedang ramai 

– ramai nya 

dikunjungi 

dan barang – 

barang 

disana bagus 

- bagus 

   

Selain tas dan 

dompet anda 

tidak tertarik 

membeli baju 

gitu mbak? 

bukan nya 

gak tertarik 

tapi saya 

pernah 

membeli dan 

kebetulan 

ukurannya 

tidak sesuai 

jadi saya 

jarang 
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membelinya 

oh begitu, ehm 

terus mau nanya 

nih sejak awal 

anda emang 

suka berbelanja 

gak sih ? 

gak sih, 

karna 

kebetulan aja 

lihat – lihat 

jejaring 

sosial terus 

jadi tertarik 

dan sampai 

sekarang. 

SS menyukain ol 

shopping 

bermula dari 

kegemaran nya 

membuka 

jejaring sosial 

++ 

Kalau boleh 

tahu gimana sih 

cara berbelanja 

di ol shopping? 

mudah aja 

tinggal kita 

buka jejaring 

sosial, 

biasanya 

kalau saya 

suka nya 

facebook 

atau 

instragram 

kemudian 

saya lihat – 

lihat 

barangnya 

tertarik saya 

beli, 

biasanya sih 

akhir- akhir 

ini saya 

melakukan 

pembayaran 

dengan kartu 

kredit jadi 

saya transfer 

gitu nantinya 

barang akan 

K  + 
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dikirimkan 

sesuai alamat 

yang kita 

berikan, 

mudah kok 

oh jadi begitu? 

Berati mbak 

update 

mengikuti 

produk apa saja 

yang sedang 

trend ya, 

kurang lebih 

begitu 

   

Biasanya abis 

berapa ,mbak 

sekali belanja ? 

kalau 

masalah itu 

saya sih 

orangnya 

kalau suka 

saya beli gak 

perduli harga 

nya 

HG  + 

ada anggaran 

khusus gak  

untuk berbelanja 

gitu? 

oh enggak 

sih 

tergantung 

aja banyak 

barang – 

bagus gak 

PM Adanya 

perasaan bangga 

saat 

menghabiskan 

uang untuk 

berbelanja 

+++ 

jadi ada 

kepuasan 

tersendiri gitu  

ya saat 

berbelanja? 

iya jadi lebih 

bersemangat 

gitu 

MPG  ++ 

kira – kira 

pernah abis 

berapa sekali 

6.000.000 

sampai 

HG membeli 

berdasarkan 

dorongan hati, 

++ 
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belanja? 10.000.000  tanpa adanya 

pertimbangan 

banyak juga ya 

mbak? 

lumayan    

jadi gak masalah 

ya mbak abis 

berapa aja yang 

penting ada 

kepuasan 

tersendiri gitu 

ya? 

iya HG 

 

 +++ 

faktor emosioal 

juga 

berpengaruh gak 

mbak saat anda 

berbelanja ? 

berpengaruh 

sekali ya 

mas. Karna 

begitu saya 

lihat, suka 

langsung 

saya beli 

SS  ++ 

sampai pernah 

menghabiskan 

uang gaji 

mungkin untuk 

berbelanja 

mbak? 

pernah sih 

dulu, pernah 

ada yang 

bagus terus 

saya sampai 

lupa gaji 

saya. Habis 

saya pakai 

buat belanja 

SS  ++ 

kok bisa mbak 

gimana 

ceritanya? 

kebetulan 

ada tas yang 

bagus dan 

limited 

edision jadi 

sekalinya 

saya dapat 
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langsung 

saya beli 

perasaan setelah 

beli itu apa sih ? 

ya seneng , 

bangga, 

ehm.. terus 

apa lagi ya 

?ya itu sih 

   

pernah nyesel 

gak mbak beli 

barang terus gak 

sesuai dengan 

yang kita 

harapkan, kan 

kalau ol kita 

Cuma bisa 

melihat gambar 

nya aja ya? 

iya sih, dulu 

beli baju gak 

sesuai banget 

bagusan 

digambarnya, 

nyesel banget 

dari situ saya 

gak mau beli 

lagi kalau 

baju – baju 

gitu 

   

gitu ya, yang 

saya tahu 

membelian nya 

ada biaya 

pengirimanya 

juga ya? 

iya 

tergantung 

jauh dekat 

nya barang 

yang kita beli 

   

teman- teman 

anda banyak 

yang ikut 

berbelanja juga 

seperti mbak ? 

karna teman- 

teman saya 

juga 

makanya 

saya jadi 

tertarik 

seperti ini 

   

oh, semcam 

persaingan gitu 

gak juga sih 

tapi pengen 

kelihatan 

SS Ada perasaan 

bangga, baik 

saat terlihat 

++ 
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ya? lebih bagus 

modis aja 

dan enak aja 

dilihatnya 

lebih modis 

karna tuntutan 

penampilan juga 

mungkin ya ? 

bisa jadi MPG Menambah 

percaya diri di 

penampilan 

++ 

boleh kalau gitu 

kapan – kapan 

kita belanja 

bareng? 

 oke 

ditunggu 

   

KETERANGAN : 

Iming-iming Hadiah   : IH 

Produk menarik   : PM 

Menjaga penampilan dan gengsi : MPG 

Harga    : HG 

Simbol Status                       : SS 

Konformitas     : K 

Meningkatkan rasa percaya  diri : MRP 

+++     : Intensitas Tinggi 

++     : Intensitas Sedang 

+     : Intensitas rendah 
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HASIL WAWANCARA SUBJEK NW 

PERTANYAAN JAWABAN KODING KETERANGAN INTENSITAS 

Nama nya siapa? NW    

Usia berapa ?  

30  tahun 

   

Saya panggil  

mbak NW ya ? 

iya    

Mbak NW mulai 

suka berbelanja 

di ol shopping 

sejak kapan ya ?  

waktu saya 

kuliah 

   

Kok bisa suka ol 

shoping gimanan 

ceritanya? 

karna harga 

nya murah 

dari pada 

dimall atau 

ditoko 

HG Harga lebih 

murah menjadi 

pemicu 

+++ 

seberapa 

murahnya 

sampai anda 

tertarik membeli 

dionline 

shopping? 

bisa sampai 

30% lebih- 

lebih ketika 

ada discon 

HG Harga diskon 

penting 

++ 

padahalkan 

banyak mall atau 

toko besar 

disemarang 

kenapa lebih 

tertarik 

berbelanja di 

online shopping 

mbak ? 

udah 

terbiasa sih 

ya 
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kan biasa dicek 

dulu saat kita 

membelinya 

kalau bagi 

saya yang 

dijual 

dikota 

kadang 

mereknya 

tidak sesuai. 

Kadang ada 

yang palsu 

juga sih jadi 

takut kalau 

mau beli 

dan yang 

pasti gak 

perlu capek 

– capek 

muter – 

muter 

tinggal pilih 

gambarnya 

cocok pesan 

. 

PM Produk menarik 

di ol shop 

++ 

oh gitu ? berati 

anda merasa 

dimudahkan 

dalam segi 

bertransaksi dan 

harga ? jadi anda 

lebih memilih 

online shopping? 

 iya dari 

beberapa 

hal saya 

rasa begitu 

dimudahkan 

SS Merasa 

dimudahkan dan 

menjadi status 

sosial juga  

++ 

barang- barang 

apa saja yang 

biasa anda beli ? 

tas, dompet, 

alat – alat 

make up 

biar 

penampilan 

lebih baik 

MPG Belanja untuk 

menjaga 

penampilan 

++ 
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dan 

menarik 

baju juga? kadang    

Sudah ada anak 

mbak? 

Sudah 2 

anak 

   

biasanya dapat 

informasi 

barang- barang 

yang ingin anda 

beli dari mana? 

twitter sih 

saya 

seringnya 

   

sebulan berapa 

kali 

berbelanjanya 

kebetulan 

saya punya 

usaha 

sendiri jadi 

kalau 

masalah 

seberapa 

seringnya 

sih, sering 

sekali ya 

   

ada bujget 

khusus saat anda 

berbelanja? 

gak ada sih, 

sama 

seperti 

kebanyakan 

wanita lain, 

kalu lihat 

yg bagus, 

menurut 

saya 

menarik 

saya suka 

saya beli. 

   

faktor emosional iya MRP Dapat +++ 
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juga berati 

sangat 

berpengaruh saat 

anda berbelanja? 

menjadikan atau 

meningkatkan 

rasa percaya diri 

sekalinya belanja 

abis berapa? 

pernah sih 

50.000.000 

smpai 

80.000.000 

   

angka yang besar 

juga ya? 

kurang 

lebih, 

tergantung 

mood aja  

   

perasaan setelah 

beli barang itu 

gimana sih ? 

gak juga sih 

tergantung 

kebutuhan 

   

kalau boleh tahu 

gimana cara 

berbelanja di 

online shopping 

mbak? 

seneng , 

puas , 

bangga 

sebatas itu 

aja  

MRP Menambah rasa 

percaya diri 

karena senang 

dan bangga 

++ 

berati 

pembayaran 

dilakukan 

ditempat begitu? 

gampang- 

gampang 

aja, tinggal 

kita lihat 

gambar 

barangnya, 

kita cocok 

kita 

hubungin 

kontak 

person kita 

tawar, kalau 

sudah oke 

tinggal 

   



84 
 

barang 

dikirim 

kealamat 

yang kita 

mimta, kita 

bayar deh 

banyak 

kemudahannya 

ya berati saat 

kita 

bertransaksi? 

iya, kalau 

gak ya kita 

yang rugi, 

kalau 

barangnya 

jelek 

gimana 

masak kita 

bayar dulu 

   

pernah sampai 

berbelanja online 

keluar negeri ? 

jelas sekali    

jauh juga ya sering, 

bahkan 

sampai 

thailand 

   

teman – teman 

banyak yang 

suka berbelanja 

online shopping 

? 

gak sih    

berati ada 

semacam faktor 

persaingan 

mbak? 

gak lah    

karna tuntutan 

penampilan juga 

bukan 

persaingan 

MPG Ingin menjaga 

penampilan 

++ 
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mungkin ya 

mbak? 

sih, tapi 

lebih 

kepada 

pengen 

tampil lebih 

baik aja, 

dan terlihat 

lebih 

fashionable 

lebih 

fashionable 

jadi menurut 

anda berbelanja 

dionline 

shopping gak 

ada masalah dan 

nyama- nyaman 

aja selama anda 

merasa 

dimudahkan dan 

puas dengan 

hasil yang anda 

dapat? 

iya    

 KETERANGAN : 

Iming-iming Hadiah   : IH 

Produk menarik   : PM 

Menjaga penampilan dan gengsi : MPG 

Harga    : HG 

Simbol Status                       : SS 

Konformitas     : K 

Meningkatkan rasa percaya  diri : MRP 

+++     : Intensitas Tinggi 

++     : Intensitas Sedang 

+     : Intensitas rendah 
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HASIL WAWANCARA SUBJEK AH 

PERTANYAAN JAWABAN KODING KETERANGAN INTENSITAS 

Nama nya 

siapa? 

AH    

Usia berapa ? 26 tahun    

Saya pangil 

mbak, mbak AH 

ya ? 

Iya    

ini baru pulang 

kerja iya mb? 

iya, tadi 

langsung 

kesini 

   

berkerja dimana 

mbak? 

dibank     

Mbak AH mulai 

suka berbelanja 

di ol shopping 

sejak kapan ya ?  

dari saya 

mulai kuliah 

   

kenapa suka 

berbelanja 

dionline 

shopping? 

bisa ditawar, 

harganya juga 

murah 

   

biasanya suka 

berbelanja apa 

saja kalau boleh 

tahu? 

kebetulan 

saya suka 

banget 

hellokitty jadi 

saya beli 

sesuatu yang 

berhubungann 

dengan hello 

PM Produk menarik 

bagi subjek 

+++ 
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kitty 

mbak nya 

pengemar hello 

kitty? Sudah 

banyak 

koleksinya 

sekarang?  

lumayan 

banyak sih 

   

apa aja kalau 

boleh tahu? 

gelas, baju, 

tas , cangkir , 

sendok, lap 

pel saya juga 

punya 

PM Produk menarik 

bagi subjek 

++ 

lengkap sekali 

ya?semuanya 

dibeli dionline 

shopping? 

iya, hampir 

semuanya 

PM Produk lengkap 

di online 

shopping 

++ 

ada anggaran 

tertentu gak saat 

berbelanja? 

iya gak ada 

ya, kalau saya 

rasa lucu, 

bagus saya 

beli 

   

lebih kepada 

hobi ya mbak? 

iya , jadi lebih 

bangga, puas 

jadi lebih 

percaya diri 

MRP Perasaan 

bangga, dan 

gengsi karena 

dapat 

mengumpulkan 

berbagai 

marchendise 

+++ 

menunjang 

kepercayaan diri 

anda juga? 

kurang lebih 

saya rasa 

begitu 

MRP Meningkatkan 

rasa percaya diri 

++ 

contohnya apa? tas, yang 

menurut saya 
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bagus, lucu 

malah sering 

saya bawa 

kekantor buat 

menujang 

penampilan 

saya, dengan 

sendirinya 

saya lebih 

percaya diri 

saat 

memakainya 

jadi gak masalah 

ya mbak abis 

berapa aja yang 

penting ada 

kepuasan 

tersendiri gitu 

ya? 

iya  K Merasa nyaman 

dan puas setelah 

membelinya 

++ 

jadi anda senang 

dengan semua 

koleksi kamu 

ini? 

iya seneng , 

bangga, yah 

puas lah 

K membeli hanya 

untuk 

kesenangan 

semata , bukan 

karena 

kebutuhan 

+ 

faktor emosioal 

juga 

berpengaruh gak 

mbak saat anda 

berbelanja ? 

pengaruh 

sekali ya apa 

lagi saat kita 

lihat yang 

lucu – lucu 

langsung saya 

beli, 

meskipun 

kadang 

binggung 
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juga gak 

kepakai. 

sayang juga ya 

mbak kalau 

begitu? 

ya gimana 

lagi, waktu 

beli kan kita 

gak berfikiran 

sampai sejauh 

itu juga 

   

teman – teman 

banyak yang 

suka berbelanja 

online shopping 

? 

banyak    

berati ada 

semacam faktor 

persaingan 

mbak? 

persaingan? 

Gaklah kan 

Cuma 

kegemaran 

aja. Ada 

kepuasan 

tersendiri  

 

 

  

karna tuntutan 

penampilan juga 

mungkin ya 

mbak? 

Nggak juga 

sih 

   

kisaran harga 

berapa yang 

biasa anda beli? 

gak pasti tapi 

mulai dari 

50.000 

sampai 

1.700.000 

   

seberapa sering 

berbelanja? 

dua hari 

sekali 

mungkin 
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sering juga ya 

mbak? 

lumayan    

media on line 

apa yang 

biasanya sering 

membantu anda 

saat berbelanja? 

Hmm..saat ini 

facebook 

   

pernah belanja 

sampai luar 

negeri juga? 

iya, pernah 

dijepang 

waktu itu 

kebetulan ada 

koleksi yang 

bagus. 

   

apa tanggapan 

temen – temen 

dan orang tua 

anda? 

kalau orang 

tua sih biasa 

aja, paling 

bilang mau 

ditaruh mana 

lagi 

barangnya , 

kalau temen, 

yang sama – 

sama suka 

hello kitty 

bisa ngertilah. 

   

oh gitu, oke gitu 

aja dech, btw 

makasih ya 

mbak udah 

luangin waktu 

nya hari ini. 

Makasih 

oke sama - 

sama 
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KETERANGAN : 

Iming-iming Hadiah   : IH 

Produk menarik   : PM 

Menjaga penampilan dan gengsi : MPG 

Harga    : HG 

Simbol Status                       : SS 

Konformitas     : K 

Meningkatkan rasa percaya  diri : MRP 

+++     : Intensitas Tinggi 

++     : Intensitas Sedang 

+     : Intensitas rendah 
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TRIANGULASI: 

HASIL WAWANCARA DARI IBU SUBJEK SD 

No Pertanyaan Jawaban 

1 permisi bu, mau tanya tentang 

kegemaran anak ibu SD yang 

suka belanja ol shopping boleh? 

Nama nya siapa bu? 

iya mas, boleh silahkan.  saya RS mas 

2 Usianya berapa bu? 46 tahun 

3 ibuk tau apa tidak kalau anak ibuk 

suka belanja di ol shopping? 

iya tau mas, waktu itu ada paket 

dateng, saya tanya ke anaknya, paket 

apa itu, dia jawabnya, paket belanjaan 

saya buk, saya beli online trus 

barangnya di kirim kerumah. 

4 ibuk tau ngga sejak kapan anak 

ibuk suka belanja di ol shopping? 

kira-kira sejak tahun 2013 mas, sering 

ada paket dateng kerumah. Trus tiap 

hari itu anaknya suka main  instagram, 

jadi tertarik lihat barang-barang di 

instagram itu 

5 padahal disemarang banyak 

mall dan toko besar, menurut 

ibu knpa, SD lebih tertarik 

berbelanja di ol shopping ya? 

kata anaknya sih barang-barangnya 

bagus-bagus dan banyak pilihannya 

6 terus dari sekian banyak barang 

yang di beli oleh anak ibuk, 

barang apa yang paling sering di 

beli/ suka dibeli anak ibu 

biasanya sih tas sama dompet mas, 

kalau saya ikutan buka isi paketnya. 

7 Oh kalau begitu anak ibu suka 

berbelanja di Ol shopping 

karena kegemarannya  

membuka jejering sosial 

instagram itu ya? 

iya mas 
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8 biasanya situs apa yang anak ibu  

kunjungi saat berbelanja? 

waktu itu saya tanya kalau gag salah 

carrousell 

9 ibu tau, kenapa kok anak ibuk  

suka carrousell? 

kata dia situs tersebut barang-

barangnya bagus-bagus 

10 menurut ibu, apa anak ibu tidak 

tertarik untuk membeli sesuatu 

selain tas dan dompet, misalnya 

seperti baju? 

keliatanya dia kapok untuk beli baju 

mas, soalnya dulu dia pernah beli baju 

tapi gag sesuai dengan sing dikarepne 

anake. 

11 oh begitu ya buk, ehm terus 

sejak awal apa anak ibuk suka  

banget berbelanja ya? 

awalnya dia itu ndak begitu suka 

belanja kayak sekarang. Saya 

perhatikan memang sejak dia suka 

main instagran itu lo jadi suka belanja 

kayak sekarang itu. 

12 Kalau boleh tahu gimana 

caranya  anak ibuk berbelanja di 

ol shopping? 

woo kalau caranya aku pernah 

diajarimas, caranya bukak instagram 

dulu trus dia lihat gambar-gambar 

barangnya, kalau dia suka, dia beli, 

pengirimannya katanya lewat kartu 

kredit gitu mas 

13 oh jadi begitu? Berati anak ibuk 

selalu update mengikuti produk 

apa saja yang sedang trend ya 

buk? 

walah kalau itu ya mesti mas, orang 

kalau ada barang yang lagi trend dan 

dia suka wes ra ketinggalan, mesti 

langsung beli. 

14 ibu tau gag anak ibu kalau sekali 

belanja habis berapa? 

untuk sekali belanja kurang tau mas, 

habisnya berapa, soalnya anaknya itu 

kalau dia suka sama barangnya baru 

beli,berapapun harganya mesti di beli 

sama anakku 

15 anak ibuk kalau belanja gitu, 

ada anggaran kusus apa tidak? 

gag ada mas 

16 menurut ibu, ada kepuasan tertentu 

yang dirasakan anak ibu saat 

berbelanja atau tidak? 

menurut saya saat dia belanja itu dia 

terlihat lebih bersemangat mas, 

wajahnya merona-rona 
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17 kira-kira anak ibu pernah habis 

berapa saat berbelanja? 

habis 6.000.000 sampai 10.000.000 

perah mas 

18 waw banyak juga ya buk iya mas 

19 emangnya gag masalah ya buk 

buat anaknya  kalau habis berapa 

aja gitu? 

gag masalah kalau menurut dia itu, 

kalau belanja memang suka kalap  

20 menurut ibu, faktor emosional 

berpengaruh atau tidak saat anak 

ibuk berbelanja? 

berpengaruh sekali ya mas.  

21 pernah gag anak ibu menghabiskan 

uang gajinya untuk berbelanja? 

pernah mas,  

22 gmana buk critanya kok SD bisa 

begitu, Tolong critain buk? 

waktu itu katanya belanja tas, dan 

sampai gag kerasa gajinya habis gara-

gara beli itu 

23 terus gimana perasaan anak ibuk 

setelah beli tas itu ? 

katanya seneng mas, sampek rumah itu 

guya guyu... 

24 pernah gag anak ibu saat beli 

barang trus barangnya gag sesuai 

dengan yang diharapkan? 

pernah, ya waktu beli baju itu trus gag 

sesuai jadi dia gag mau beli lagi  

25 teman- teman anak ibu banyak 

yang ikut berbelanja juga seperti 

anak ibu ? 

banyak mas, makanya anaknya juga 

tertarik belanja ol shopping 

26 menurut ibuk, apa karna tuntutan 

penampilan gitu ya?  

ya mungkin juga sih mas, namanya 

anak perempuan 
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HASIL WAWANCARA TEMAN SUBJEK NW 

NO PERTANYAAN  

JAWABAN 

1 Nama nya siapa mbak? WS 

2 Usianya berapa mbak?  

30  tahun 

3 mbak ini dengan mbak NW ada 

hubungan apa? 

saya temennya NW 

4 mbak saya mau tanya tentang NW, 

boleh? 

boleh silahkan  

5 Mbak berteman dengan NW udah 

lama? 

sudah cukup lama  

6 Mbak kan berteman dengan NW 

udah lama, pasti tau sejak kapan 

NW mulai suka berbelanja di ol 

shopping?  

sejak zaman kuliah  

7 trus tau gag  mbak, kenapa NW lebih 

suka ol shoping? 

karna harganya sesuai kantong, alias 

murah-murah dari pada di mall 

8 seberapa murahnya sampai teman 

anda NW tertarik membeli dionline 

shopping? 

kira-kira bisa sampai 30% lebih ketika 

ada discon  

9 padahal disemarang banyak mall 

dan toko besar, menurut mbak knpa, 

NW lebih tertarik berbelanja di ol 

shopping ya? 

mungkin udah terbiasa belanja ol 

shopping kali ya, kalau untuk dia yang 

dijual dikota kadang mereknya tidak 

sesuai. Kadang ada yang palsu juga sih 

jadi takut kalau mau beli dan yang pasti 

gak perlu capek – capek muter – muter 

tinggal pilih gambarnya cocok pesan 



96 
 

.gitu sih biasanya dia 

10 oh gitu ? berati temen mbak merasa 

dimudahkan dalam segi bertransaksi 

dan harga ? jadi dia lebih memilih 

online shopping? 

 ya dari beberapa hal memang 

dimudahkan 

11 barang- barang apa saja yang biasa 

teman mbak beli ? 

biasanya tas, dompet, alat – alat make up 

biar penampilan lebih baik dan menarik 

12 kalau baju? hmm kadang-kadang 

13 teman anda sudah memiliki anak 

mbak? 

Sudah anaknya 2 

14 biasanya teman anda dapat 

informasi barang- barang yang ingin 

dia beli dari mana? 

seringnya twitter mas dia 

15 sebulan berapa kali teman anda 

berbelanjanya 

kalau itu kebetulan dia punya usaha 

sendiri jadi kalau masalah seberapa 

seringnya dia belanja sih, sering sekali 

ya mas 

16 ada bujget khusus saat teman anda 

berbelanja? 

gak ada, sama seperti kebanyakan wanita 

lain, kalu lihat yg bagus pasti beli 

17 faktor emosional juga berati sangat 

berpengaruh saat anda berbelanja? 

iya 

18 sekalinya belanja teman anda abis 

berapa? 

pernah 50.000.000 smpai 80.000.000 

19 angka yang besar juga ya? kurang lebih, begitu  

20 perasaan setelah beli barang itu 

gimana sih ? 

seneng , puas , bangga sebatas itu aja 

21 kalau boleh tahu gimana cara 

berbelanja di online shopping 

mbak? 

gampang- gampang aja, tinggal lihat 

gambar barangnya, kalau dia cocok dia 

hubungin kontak person kita tawar, kalau 

sudah oke tinggal barang dikirim 
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kealamat yang dia mimta, trus dia bayar 

deh 

22 berati teman anda saat melakukan 

pembayaran itu dilakukan ditempat 

begitu? 

iya, katanya sih, kalau gak ya rugi, kalau 

barangnya jelek gimana masak bayar 

dulu 

23 banyak kemudahannya ya berati saat 

bertransaksi? 

iya 

24 teman anda pernah sampai 

berbelanja online keluar negeri atau 

tidak ? 

sering, bahkan sampai thailand 

25 jauh juga ya gak sih katanya 

26 karna tuntutan penampilan juga 

mungkin ya mbak? 

 

27 jadi menurut anda berbelanja 

dionline shopping gak ada masalah 

dan nyama- nyaman aja selama anda 

merasa dimudahkan dan puas 

dengan hasil yang anda dapat? 

iya, namanya juga wanita. 
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HASIL WAWANCARA TEMEN SUBJEK AH 

PERTANYAAN JAWABAN 

Nama nya siapa? SH 

Usia berapa ? 26 tahun 

Saya pangil mbak, mbak SH ya ? Iya 

ini baru pulang kerja iya mb? iya 

mbak ini dengan mbak AH ada hubungan 

apa? 

saya temen deket AH 

mbak saya mau tanya tentang AH, boleh? boleh silahkan  

Mbak berteman dengan AH udah lama? sudah cukup lama  

Temen mbak mulai suka berbelanja di ol 

shopping sejak kapan ya ? 

dari mulai kuliah 

temen mbak kenapa suka berbelanja 

dionline shopping? 

menurut dia harganya bisa ditawar, 

harganya juga murah 

biasanya temen mbak suka berbelanja apa 

saja kalau boleh tahu? 

kebetulan temen saya itu suka 

banget hellokitty jadi dia beli 

sesuatu yang berhubungann dengan 

hello kitty 

jadi temen mbak pengemar hello kitty? 

Sudah banyak koleksinya sekarang?  

iya, lumayan banyak mbak 

apa aja kalau boleh tahu? ada gelas, baju, tas , cangkir , 

sendok, lap pel dia juga punya 

lengkap sekali ya?semuanya dibeli 

dionline shopping sama temen mbak? 

iya, hampir semuanya dibeli di 

online 

temen mbak ada anggaran tertentu gak 

saat berbelanja? 

gak ada ya, kalau dia rasa lucu, 

bagus dia beli 

lebih kepada hobi ya? iya , katanya dia jadi lebih bangga, 
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puas jadi lebih percaya diri 

menunjang kepercayaan diri teman anda  

juga? 

saya rasa begitu 

contohnya apa? tas, yang menurut dia bagus, lucu 

malah sering dia bawa kekantor 

buat menujang penampilannya, 

dengan sendirinya dia lebih percaya 

diri saat memakainya 

jadi gak masalah ya mbak abis berapa aja 

yang penting ada kepuasan tersendiri gitu 

ya, menurut teman anda? 

iya  

jadi teman anda senang dengan semua 

koleksi nya? 

iya seneng dan bangga, juga puas 

lah katanya 

faktor emosioal juga berpengaruh gak 

mbak saat teman anda berbelanja ? 

pengaruh sekali ya apa lagi saat kita 

lihat yang lucu – lucu langsung dia 

beli, meskipun kadang binggung 

juga gak kepakai. 

sayang juga ya mbak kalau begitu? ya gimana lagi, waktu beli gak 

berfikiran sampai sejauh itu  

teman – teman lainnya selain mbak 

banyak yang suka berbelanja online 

shopping seperti temen mbak AH ? 

banyak sekali 

berati ada semacam faktor persaingan 

mbak? 

Gaklah kan Cuma kegemaran aja. 

Ada kepuasan tersendiri  

karna tuntutan penampilan juga mungkin 

ya? 

Nggak juga sih katanya 

kisaran harga berapa yang biasa teman 

anda beli? 

mulai dari 50.000 sampai 1.700.000 

seberapa sering teman anda berbelanja? dua hari sekali  
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sering juga ya mbak? lumayan 

media on line apa yang biasanya sering 

membantu teman anda saat berbelanja? 

facebook 

teman anda pernah belanja sampai luar 

negeri juga? 

pernah dijepang waktu itu 

kebetulan ada koleksi yang bagus. 

apa tanggapan temen – temen lain dan 

orang tua teman anda? 

kalau orang tua nya sih biasa 

ajanya, bilang mau ditaruh mana 

lagi barangnya , 

kalau temen, yang sama – sama 

suka hello kitty bisa ngertilah. 

oh gitu, oke gitu aja dech, btw makasih ya 

mbak udah luangin waktu nya hari ini. 

Makasih 

oke sama - sama 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Kesan Umum (Kondisi fisik dan penampilan) 

2. Pada saat bekerja  

3. Kegiatan sehari-hari 

4. Interaksi sosial subyek dengan keluarga, konsumen ,tetangga (sesame 

pedagang) 

5. Ekspresi wajah subyek selama wawancara. 

6. Bahasa atau gerakan tubuh yang mungkin muncul saat wawancara. 

 

 

 

 

 


