
 

 

ABSTRAK 

Moh. Luqni Maulana Albi (2018):“Perubahan Gaya Hidup Konsumtif 

Mahasiswa” (Studi Kasus Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Al-Islami 

Pengguna Online Shop Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota 

Bandung). 

 

Globalisasi merupakan suatu perubahan dalam kehidupan. Adanya 

globalisasi membuat berbagai perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat 

bagi dunia teknologi dan informasi. Salah satunya yaitu online shop yang saat ini 

sangat digemari oleh mahasiswa santri pondok pesantren Universal. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui motif apa saja yang membuat mahasiswa tertarik 

untuk melakukan transaksi melalui online shop, dan dampak apa saja yang akan 

timbul akibat penggunaan online shop secara terus-menerus terhadap mahasiswa 

santri Pondok Pesantren Universal Al-Islami Kelurahan Cibiru Kecamatan Cibiru 

Kota Bandung.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perubahan sosial dan 

budaya oleh beberapa tokoh ahli sosiologi seperti Piotr Sztompka, Kingsley 

Davis, Macvel, Gillin. Menurut Piotr Sztompka bahwa studi modern tentang 

perubahan sosial dipengaruhi oleh pandangan pada konsep-konsep teori sistem 

dan teori struktural fungsional. Pemikiran mengenai sistem baru sebagai 

perubahan yang terjadi didalam masyarakat terbentuk karena adanya perbedaan 

keadaan sistem tertentu dalam waktu yang berlainan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu 

masyarakat atau kelompok tertentu dan gejala hubungan yang terjadi. Sumber 

data primer dan sekunder diperoleh dari lapangan, baik dari hasil wawancara, 

observasi, studi kepustakaan  dan dokumen yang diambil dari Pondok Pesantren 

Universal Al-Islami Kelurahan Cipadung.  

Dari hasil penemuan penelitian ini menurut informan bahwasannya dengan 

online shop banyak terjadi suatu perubahan dari perilaku, gaya hidup konsumtif, 

baik cara berpakaian, cara berbelanja serta ada dampak-dampak yang ditimbulkan 

akibat adanya online shop yang saat ini ramai dan diminati oleh masyarakat 

khususnya mahasiswa santri Pondok Pesantren Universal Al-Islamy 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada motif tersendiri 

yang membuat mahasiswa melakukan berbelanja melalui online shop. Selain itu 

pula ada dampak yang ditimbulkan akibat seringnya melakukan transaksi online, 

seperti ketergantungan, perilaku konsumtif dan pergeseran pola belanja. 
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