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 Komunikasi atau dalam bahasa inggris communication berasal dari kata latin 
communication, dan bersumber dari kata communis yang berarti Sama-Sama 
disini maksudnya sama makna. Jadi komunikasi adalah Perhubungan atau 
hubungan timbal-balik antara manusia, komunikasi ini bisa lancar sebab antara 
kedua belah pihak saling mengerti dan saling memahami. Berawal dari sini para 
ilmuan meneliti dan membuat alat untuk lebih memudahkan manusia untuk saling 
bisa berkomunikasi walaupun ditempat yang jauh sekalipun salah satunya adalah 
alat elektronik yang kita biasa menyebutnya dengan hand phone. 

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa rumusan masalah 
diantaranya sebagai berikut: 1.Bagaimanakah gaya hidup Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya dibagun melalui kepemilikan 
hand phone?. 2. Faktor apakah yang mempengaruhi keputusan Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya dalam memilih 
hand phone?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui 
bagaimanakah gaya hidup Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Airlangga Surabaya dibagun melalui kepemilikan hand phone?. 2. Untuk 
mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi keputusan Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya dalam memilih hand phone?. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena 
dalam penelitian ini kita dituntut untuk memperdalam data {indep Interview}, 
karena metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif. ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang 
(subyek) itu sendiri. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif dan 
analisis dengan teori tindakan Max Weber dan teori simbolik George Simmel. 

Dalam fakta yang terjadi dilapangan gaya hidup mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis dalam penggunaan hand phone mereka selalu mengikuti 
perkembangan yang terjadi seperti merek hand phone yang mereka pakai, cara 
gaya hidup mereka yang ditunjukkan dengan pakaian  yang bermode, dan ada 
sebagian dari mereka yang menggunakan merek hand phone. Hand Phone yang 
mereka pakai merupakan simbol yang digunakan sebagai alat elektronik yang 
wajib dimiliki oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam 
kesehariannya dan mereka bisa berbagi informasi secara cepat dan  mudah kepada 
teman-teman mereka. Jadi, hand phone yang mereka pakai dalam kehidupan 
sehari-hari merupakan kebutuhan yang wajib untuk dimiliki. 

 


