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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung, khususnya pada mahasiswa Program Studi Sosiologi. Sosiologi 

merupakan salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila, yang 

pada awalnya masih berupa program studi di bawah koordinasi Persiapan Fisip 

pada tahun 1983. Program Studi Sosiologi sebagai Persiapan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik mulai melaksanakan kegiatannya setelah keluar Surat Keputusan 

Rektor Universitas Lampung No. 90/KPTS/R/983 tanggal 28 Desember 1983 

tentang Panitia Pendirian Persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung. 

 

Pengembangan Jurusan Sosiologi yang terus-menerus dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja dan kualitas Jurusan Sosiologi. Hingga pada tahun 2014 

Jurusan Sosiologi memperoleh Sertifikat dari Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi dengan kualifikasi Akreditasi A. 
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Sebagian besar ruang kuliah telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana proses 

pembelajaran yang relative memadai, seperti wireless, white board, dan OHP. 

Bahkan mulai semester genap tahun akademik 2005/2006, Jurusan Sosiologi telah 

memiliki sebuah ruang kuliah bermutu yang nyaman ( ber-AC) dengan ukuran 

yang relatif memadai (tidak terlalu besar) dan dilengkapi berbagai alat 

pembelajaran, antara lain : papan tulis, OHP, Slide Projector, LCD, dan 

seperangkat komputer.  

 

Jurusan Sosiologi telah memiliki ruangan sendiri (ruang jurusan) sebagai pusat 

operasional dan pengendalian kegiatan akademik dan administrasi. Selain itu, 

Jurusan Sosiologi juga memiliki beberapa ruang kerja dosen.  

 

Fasilitas lain yang dimiliki oleh jurusan Sosiologi adalah laboratorium. Terdapat 

dua laboratorium yang dimiliki oleh jurusan Sosiologi, yakni Laboratorium Sosial 

dan Laboratorium Komputer Sosiologi. Kedua laboratorium tersebut telah 

memiliki ruang tetap.  

 

Kemudian fasilitas lain yakni perpustakaan, Perpustakaan yang dapat 

dipergunakan oleh civitas akademika maupun mahasiswa jurusan Sosiologi 

tersedia dan dikelola oleh universitas. Di tingkat fakultas juga telah tersedia ruang 

baca yang menyediakan pula buku-buku dan karya ilmiah yang dapat 

dipergunakan oleh civitas akademika Jurusan Sosiologi, berupa koleksi buku-

buku teks Indonesia maupun asing dan beberapa jurnal ilmiah. 
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B. Gambaran Umum Mahasiswa Fisip Universitas Lampung 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2014/2015 

mempunyai 3159 mahasiswa aktif yang terdiri dari 9 jurusan dan 11 program Studi 

yaitu Sosiologi, Komunikasi, Administrasi Negara, Administrasi Bisnis, Ilmu 

Pemerintahan, Hubungan Internasional, Perpustakaan, Hubungan Masyarakat, 

Sekretari, Magister Pemerintahan dan Magister Administrasi Negara (Akademik 

Unila, 2014). 

Hal yang mudah mengenali bahwa mahasiswa ini jurusan apa yakni dengan 

wilayah di mana mahasiswa tersebut melakukan kegiatan perkuliahan. Hal tersebut 

dikarenakan tidak ada tanda khusus yang dipakai mahasiswa, seperti seragam 

untuk kegiatan perkuliahan sehari-hari, kecuali untuk mahasiswa Fkip yang 

memang diharuskan untuk memakai rok bagi mahasiswi dan celana dasar bagi 

mahasiswanya.  

Seperti diketahui di lingkungan Fisip Unila terdapat lima gedung, dengan gedung 

tempat perkuliahan ini yang bisa menandakan identitas mereka seperti, jurusan 

sosiologi, administrasi bisnis, dan administrasi negara berada di gedung A dan B, 

karena hampir keseluruhan kegiatan perkuliahan dilakukan digedung A dan B, 

sedangkan gedung C tempat perkuliahan umumnya mahasiswa jurusan komunikasi 

serta diploma, kemudian gedung D tempat perkuliahan mahasiswa jurusan ilmu 

pemerintahan, serta gedung E merupakan gedung baru tempat perkuliahan 

mahasiswa jurusan baru yakni hubungan internasional. 
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Berdasar dari penelitian Kusuma (2014) bahwasannya Mahasiswa Fisip lebih 

banyak dari golongan mampu yang orang tuanya mampu memfasilitasi mahasiswa 

dengan kendaraan pribadi. Banyak dari mahasiswa Fisip juga berpenampilan 

modis (fashionista) yang mengikuti perkembangan zaman. Bukan lagi hal yang 

baru untuk melihat mahasiswa menggunakan sepatu bermerek luar negeri (Nike, 

Adidas, New Balance) dengan harga yang tidak murah karena bisa dilihat bahwa 

sepatu tersebut bukan merupakan barang replika (original). Tidak berbeda dengan 

para mahasiswinya yang memakai tas dan sepatu bermerek terkenal meskipun tas 

dan sepatu tersebut merupakan barang replika tetapi harganyanya tidak bisa 

dibilang murah, mencapai ratusan ribu untuk satu tas atau satu sepatu. 

 

Fashion pun sudah menjadi gaya hidup bagi para mahasiswi Fisip Unila. Karena  

Kalau kita lihat di lingkungan Fisip Unila fashion branded terutama sudah banyak 

yang menggunakannya, baik dari senior maupun junior yang baru kemarin yang 

bisa dibilang baru diterima di kampus Fisip unila.  Secara umum jarang sekali  

mahasiswi yang menggunakan rok, bisa dibilang sedikit dan hampir keseluruhan 

yang menggunakan rok pun hanya yang mahasiswi berhijab. Kemudian untuk 

pakaian baik baju dan celana pun sebagian besar merupakan pakaian jadi, bukan 

menjahit sendiri ataupun membeli bahannya saja. Karena rata-rata mahasiswa tidak 

terlalu berminat dan memperhatikan dan teliti dalam mamilih bahan, sehingga 

mereka lebih memilih pakaian yang sudah jadi karena lebih praktis dan langsung 

bisa mereka kenakan serta berbagai motif yang beraneka ragam dan mengikuti 

perkembangan zaman.  
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Mahasiwa Fisip Unila pun lebih banyak yang menggunakan celana yang berbahan 

Jeans, hanya sedikit sekali yang menggunakan celana bahan, karena bagi mereka 

ketika menggunakan celana bahan seperti mahasiswa Fkip dan ini yang membuat 

mereka tidak mau menggunakannya karena bentuk dan modelnya begitu saja. 

Tas, sepatu, serta telepon seluler pun menjadi sebuah fashion bagi mahasisswa 

Fisip, mereka berbondong-bondong untuk selalu membeli dan menggunakan 

barang-barang yang branded walaupun bisa dibilang hanya barang replika saja 

namun bisa terbilang mahal. Beberapa brand yang digunakan oleh mahasiswa 

Fisip Unila seperti Hermes, Channel, Kickers, Polo, Wrangler, Adidas, Louis 

Vitton. Inilah yang menjadikan bahwasannya fashion branded sudah menjadi 

kebutuhan lagi bagi mahasiswa bukan hanya keinginan semata. 

 

C. Gambaran Mahasiswa Sosiologi terkait dengan Fashion Branded 

Mahasiswa Sosiologi yang masih aktif pada tahun ajaran 2014/2015 berjumlah 

461 mahasiswa (Akademik Unila, 2015). Seperti kita ketahui mahasiswa jurusan 

sosiologi tak ada bedanya dengan mahasiswa lain, Hal yang mudah untuk 

menemukan mahasiswa Sosiologi yakni bisa kita lihat tempat mereka berkumpul 

setalah kegiatan perkuliahan, di tempat ini biasanya mereka saling berinteraksi 

seperti makan bersama atau hanya sekedar mengobrol. Biasanya mahasiswa 

jurusan Sosiologi berkumpul di kantin gedung B lantai satu karena mereka dengan 

mudah menemukan makanan atau minuman, mereka bisa berkumpul dan duduk 

bersama, ketika saat ini lah mereka biasanya bercerita terutama tentang Fashion 

branded baik bertanya tentang baju yang dipakai maupun tas yang digunakan, 

bahkan tidak sungkan lagi untuk menanyaakan harganya berapa serta tempat 
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membelinya. Dari sini lah mereka bisa mengetahui dan mencoba serta ingin 

membeli dan memiliki barang-barang yang branded. Tak beda dengan mahasiswa 

jurusan lainnya, mahasiswa Sosiologi pun sudah terpengaruh dengan 

perkembangan zaman. Maka tak dapat disalahkan apabila mereka mengikuti-

mengikuti gaya berpakaian dengan teman-teman lainnya. Dan tak mau kalah 

dengan yang lainnya. Mereka juga ingin menunjukkan bahwa ketika mereka 

menggunakan sesuatu yang branded dapat menunjukkan gengsi mereka di depan 

khalayak ramai. Beberapa brand yang digunakan mahasiswa Sosiologi yakni 

Charles and Keith, Channel, LV, Prada, Kickers, Samsung, Iphone, Adidas, serta 

Polo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


