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ABSTRAKSI 

Sebagai remaja kota, remaja dituntut untuk 
berpenampilan khas remaja perkotaan yakni trendy dan 
modis. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan remaja 
agar keberadaannya sebagai remaja kota dapat terwujud 
secara nyata. Salah satunya yaitu dengan mengikuti 
trend gaya rambut. Untuk saat ini, gaya rambut yang 
banyak digemari remaja adalah gaya rambut british, gaya 
rambut skinheads dan gaya rambut jepang. Dalam 
penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apa yang 
menyebabkan remaja tertarik untuk mengikuti trend gaya 
rambut serta makna gaya rambut bagi remaja. 

Penelitian ini dilakukan di SMU Trimurti 
Surabaya. Data diperoleh berdasarkan hasil observasi 
dan wawancara yang dilakukan dengan subyek untuk 
memperoleh j awaban dari pertanyaan penelitian. Selain 
itu data juga diperoleh melalui buku-buku, majalah dan 
internet. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 
maka wawancara dilakukan secara mendalam. 

Setelah data diperoleh maka peneliti menganalisis 
dengan menggunakan pendekatan holistik dimana 
menghubungkan beberapa faktor yang mempengaruhi remaja 
dalam mengikuti trend gaya rambut. Berdasarkan teori 
yang ada dan data yang diperoleh, peneliti membuat alur 
untuk menganalisis data. 

Hasil dari penelitian ini adalah lingkungan 
pergaulan sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan 
yang tepat bagi remaja, dalam hal pemilihan gaya 
rambut. Disamping itu peran keluarga dan keberadaan 
tokoh-tokoh idola remaja juga mempengaruhi pola pikir 
remaja yang masih labil. Makna gaya rambut bagi remaja 
yaitu selain sebagai simbol kepribadian juga diperlukan 
rernaja sebagai penunjang penampilan agar dapat menambah 
rasa percaya diri rnereka. 

vi 


