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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai representasi gaya hidup masyarakat 

urban dalam vlog Arief Muhammad, Chandra Liow, dan Raditya Dika. Adapun 

tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplor penggambaran gaya hidup 

masyarakat urban dalam vlog di YouTube.  Gaya hidup masyarakat urban dapat 

dilihat dari beberapa unsur. Diantaranya dari pakaian apa saja yang digunakan, 

barang apa saja yang dipakai, dan aktivitas apa saja yang dilakukan. Selain itu, 

gaya hidup juga dapat dilihat dari  kebiasaan yang saat ini sedang dilakukan 

seperti kebiasaan kuliner dan kebiasaan travelling. 

Penelitian ini menggunakan metode semiotik milik Roland Barthes. Metode 

semiotik digunakan untuk melakukan kajian terhadap tanda. Peneliti 

menggunakan metode semiotik Roland Barthes untuk melihat makna denotasi dan 

konotasi yang ada pada vlog. Pemaknaan yang dilihat dari vlog Arief Muhammad, 

Chandra Liow, dan Raditya Dika dibagi menjadi, non-coded iconic message yang 

merupakan makna denotasi, coded iconic message yang merupakan makna 

konotasi, dan mitos yang merupakan hasil dari pemaknaan. Setelah melakukan 

ketiga tahap tersebut maka peneliti dapat mendeskripsikan penggambaran gaya 

hidup masyarakat urban dalam vlog di YouTube. Dengan menggunakan metode 

semiotik milik Roland Barthes, peneliti mampu mengungkap makna tersembunyi 

pada akun vlog Arief Muhammad, Chandra Liow, dan Raditya Dika.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa para vlogger menggambarkan 

gaya hidup hedonis. Dimana gaya hidup hedonis sendiri memiliki pengertian 

sebagai suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan, seperti 

lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah, lebih banyak bermain, senang 

pada keramaian kota, senang membeli barang mahal yang disenanginya, serta 

selalu ingin menjadi pusat perhatian. 
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