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ABSTRAK 

 

Penelitian ini fokus pada konstruksi identitas remaja laki-laki pengunjung mall dilakukan 
melalui simbol-simbol yang terdapat pada fashion dan praktik berbusana mereka. Mall yang 
dijadikan tempat pengambilan objek penelitian adalah Tunjungan Plaza Surabaya yang 
merupakan mall terbesar di Jawa Timur yang memiliki segmentasi pengunjungnya adalah 
dari kalangan menengah ke atas. Masa remaja merupakan suatu periode dalam perkembangan 
individu dimana mereka harus menetapkan identitas dirinya atau sebuah masa mencari jati 
diri. Pakaian yang merupakan objek konsumsi, menjadi penanda identitas mereka dibanding 
karakter psikis, emosional ataupun penanda fisik pada tubuh mereka. Busana, pakaian, 
kostum, dan dandanan adalah bentuk komunikasi artifaktual (artifactual communication). 
Fashion, pakaian atau busana menyampaikan pesan-pesan non-verbal, maka ia termasuk 
dalam kegiatan komunikasi dan dapat disalurkan untuk menampakkan identitas diri. Fashion 
adalah gaya dan kebiasaan yang lazim pada waktu tertentu. Dalam penggunaan yang paling 
umum bagaimanapun, "mode" menggambarkan gaya pakaian yang populer. Mall kemudian 
dijadikan sebagai social setting. Mall merupakan konvergensi dari dua bentuk budaya, yaitu 
budaya sebagai way of life, dan budaya sebagai seni, yang mana bentuk kedua ini disebut 
sebagai high culture. Tinjauan pustaka yang digunakan adalah semiotika Roland Barthes dalam 
Sobur mengungkapkan bahwa Semiotik adalah ilmu mengenai bentuk (form). Studi ini 
mengkaji signifikasi yang terpisah dari isinya (content). Semiotika Barthes tidak hanya 
meneliti mengenai signifier dan signified, tetapi juga hubungan yang mengikat tanda, dan 
berhubungan secara keseluruhan dan dapat digunakan untuk meneliti teks di mana tanda-
tanda terkandung dalam sebuah sistem. Teks yang dianalisis adalah gambar/foto remaja laki-laki 
pengunjung Tunjungan Plaza Surabaya. Teks tersebut dianalisis dengan menggunakan peta tanda 
Barthes yang kemudian akan mengungkapkan fashion bagi remaja laki-laki merupakan sebuah gaya 
berbusana yang dapat membedakan mereka dari satu golongan dengan golongan yang lain dan dapat 
mencitrakan diri mereka sebagai seseorang yang maskulin namun tetap nyaman ketika digunakan dan 
masih terlihat modis.   
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