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Abstrak 

 

 Budaya massa merupakan sebuah budaya yang terlahir sebagai imbas 

dari perkembangan teknologi informasi yang dikemas dalam suatu zaman 

yang modern. adanya teknologi yang semakin berkembang menjadikan 

keberadaannya sebagai panduaan kehidupan masyarakat yang menawarkan 

berbagai kemudahan, termasuk solusi instant dari kebutuhan yang semakin 

mendesak. Hadirnya teknologi dalam perkembangan modernisasi 

melahirkan berbagai aspek perubahan, salah satunya yaitu ideology budaya 

yang disalurkan melalui media massa dan perangkat pendukung lainnya.  

 Media pada awalnya dijadikan sebagai ruang public yang 

menampilkan berbagai macam informasi sebagai gambaran dari suatu realita 

yang ada. selain itu keberadaan media juga difungsikan sebagai alat untuk 

menyampaikan aspirasi yang dimiliki oleh khalayak umum sebagai 

pengontrol dari suatu kebijakan. Namun seiring dengan perkembangan 

jaman, keberadaan media tidak lagi hanya difungsikan sebagai alat untuk 

menyampaikan informasi, gagasan dan ide. Jauh dari pada itu, fungsi media 

di fungsikan sebagai alat pembentuk imajinasi yang pada akhirnya 

menampilkan pemahaman yang berbeda dari pada aslinya dan membentuk 

pemahaman yang baru. 

 Dalam perkembangannya, fashion dapat dikatakan sebagai penanda 

dari bentuk pengklasifikasian status sosial seseorang dengan segala hal yang 

berkaitan dengan busana dan gaya yang menitik beratkan pada hal 

berpakaian sebagai ungkapan sebuah identitas diri yang dihasilkan melalui 

dunia luar sebagai doktrin kehidupan yang modern. Pesatnya perkembangan 

fashion tidak terlepas dari adanya industrialisasi yang banyak memberikan 

warna, kesenangan, kepuasaan dan berbagai pilihan sebagai alternative 

dalam mencitrakan gambaran diri dalam suatu lingkungan masyarakat 

termasuk mengubah identitas yang dimiliki oleh individu. 
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