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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi gaya hidup masyarakat urban dalam 

iklan-iklan e-commerce. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena secara 

spesifik membahas tentang gaya hidup yang sering kali di representasikan tunggal. 

Representasi gaya hidup sejatinya tidak bisa dibuat tunggal karena realitasnya 

beragam dan kompleks. Mengingat masyarakat urban yang memiliki banyak sub-

kultur sehingga gaya hidup mereka tentunya tidak pernah tunggal. Signifikansi dari 

penelitian ini untuk melihat bagaimana gaya hidup sebagai konsep yang masih cair 

dipraktikkan oleh masyarakat urban.  

Ada empat iklan yang di analisis milik e-commerce Tokopedia, Blibli.com dan Olx. 

Dalam menganalisis, penelitian ini menggunakan metode semiotika milik Roland 

Barthes. Dalam menganaisis data, peneliti akan menempuh beberapa tahap first oder 

signification (makna denotasi), second order signification (makna konotasi) hingga 

memunculkan mitos. Peneliti menggunakan definisi gaya hidup yang merupakan 

kombinasi dan totalitas cara, tata, kebiasaan, pilihan, serta objek-objek yang 

mendukungnya, dalam pelaksanaannya dilandasi oleh sistem nilai atau sistem 

kepercayaan tertentu.  

Sebagai hasilnya, melalui keempat iklan dari ketiga e-commerce memunculkan mitos 

yang kemudian ditemui pada gaya hidup masyarakat urban. Bahwa gaya hidup 

masyarakat urban dalam iklan ini hadir dalam ragam rupa dan merujuk pada orang-

orang yang tinggal di daerah perkotaan dan menganut budaya perkotaan atau yang 
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sering disebut dengan urbanisme. Dimana representasi gaya hidup masyarakat urban 

tercerminkan melalui fashion, pekerjaan dan leisure time.  
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PENDAHULUAN  

Penelitian ini membahas tentang representasi atau penggambaran gaya hidup 

masyarakat urban dalam iklan-iklan e-commerce. Segala tanda baik verbal dan non-

verban yang ditemukan peneliti dalam iklan yang dipilih menjadi objek dalam 

penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe 

penelitian eksploratif. Dimana terdapat 4 objek penelitian yang berupa iklan televisi 

e-commerce milik Tokopedia, Blibli.com, dan Olx.  

E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce atau 

perdagangan elektronik, merupakan salah satu sektor bisnis yang sedang berkembang 

pesat. Peneliti melihat e-commerce sebagai fenomena sosial yang sedang marak di 

Indonesia dimana kedatangannya sebagai media baru menciptakan bentuk-bentuk 

komunikasi yang berbeda. E-commerce sendri Menurut Turban et al dalam buku 

Electronic Commerce : A Managerial Perspective (2010) adalah 

is the process of buying, selling, transferring, or exchanging products, 

services, and/or information via computer networks, mostly the 

internet and intranets.  

Menurut www.jpnn.com, perkembangan  e-commerce di Indonesia selama 

lima tahun terakhir makin melesat dilihat dari banyaknya perusahaan online yang 

didirikan. Hal ini juga dapat dilihat melalui intensitas aktivitas e-commerce tanah air 

dalam memperluas jangkauannya dengan beriklan sebagai salah satu bentuk promosi 

http://www.jpnn.com/


mereka. Iklan-iklan e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Elevania, Bukalapak, 

Olx dan masih banyak lainnya, belakangan marak kita jumpai di televise. Hidayat 

(2008) mengatakan bahwa perdagangan elektronik (E-Commerce) merupakan bagian 

dari e-lifestyle yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dari 

sudut tempat mana pun. Media teknologi pada akhirnya mengakselerasi segala bentuk 

aktifitas yang mendorong masyarakat untuk terus mengkonsumsi. 

Hal ini sesuai dengan fungsi dari iklan sendiri yang digunakan sebagai sarana 

promosi barang dan jasa. Namun disisi lain iklan juga menawarkan ide-ide tertentu 

meskipun ujung-ujungnya sebagai bahan komoditas. Konsumsi konsep gaya hidup 

salah satunya. Menurut Piliang (1998), gaya hidup merupakan kombinasi dan totalitas 

cara, tata, kebiasaan, pilihan, serta objek-objek yang mendukungnya, dalam 

pelaksanaannya dilandasi oleh sistem nilai atau sistem kepercayaan tertentu. Gaya 

hidup disini sering digunakan sebagai cara bagi seseorang untuk mengkonstruksi 

bagaimana dirinya ingin dipandang oleh orang lain dan menunjukkan keberbedaan 

dan keunikan personal.  

Namun gaya hidup saat ini tidak dapat diidentifikasikan hanya sebagai cara 

seseorang untuk membedakan diri dengan orang lain. Gaya hidup di satu sisi 

berusaha untuk membedakan diri dari orang lain namun di saat yang bersamaan ia 

melakukan penyamaan-penyamaan sebagai bagian dari sebuah kelompok sosial. Hal 

inilah yang membuat gaya hidup sejatinya tidak bisa dibuat tunggal karena setiap 

orang mampu menciptkanan beragam gaya hidup yang memungkinkan mereka untuk 

bermain tanda. Mengingat bahwa Gaya hidup hanya bisa diaktualisasikan secara 

konkret melalui dunia tanda dan citra (atau objek) (Adlin,2006 : 84). Tanda, citra atau 

objek ini sebagai penyuara gaya hidup yang hubungan keduanya saling 

mempengaruhi.  

Terlebih pada praktiknya, masyarakat perkotaan sering dijadikan contoh akan 

ide-ide untuk merepresentasikan gaya hidup “idaman”. Kata urban menurut KBBI 



berarti sesuatu yang berkenaan dengan kota atau bersifat kekotaan. Maka itu 

penjelasan mengenai urban sendiri sejatinya tidak dapat dilepaskan dengan kota. 

Kartono (2010) dalam modulnya Sosiologi Perkotaan mengatakan urban menunjuk 

pada ciri dan cara hidup yang khas memiliki suasana kehidupan dan penghidupan 

modern dan dapat disebut sebagai daerah perkotaan. Gaya hidup urban yang sering 

disebut idaman ini pun pada akhirnya turut merujuk pada konsep kelas. Dimana 

kelas-kelas yang dominan lah yang dijadikan bahan komoditas dalam iklan.  

Salah satu hal yang menarik untuk meneliti iklan-iklan milik e-commerce 

disini karena tanda-tanda tersebut terjadi karena kecairan yang luar biasa sehingga 

penanda kelas tidak sejelas dahulu kala. Kita tidak lagi bisa mengatakan suatu barang 

bahkan tempat dilekatkan pada individu atau kelompok sosial tertentu, melainkan 

tanda-tanda ini saling silang sengkarut yang membuat pemahaman akan tanda, gaya 

hidup dan identitas tertentu menjadi bias. Semua orang kini dapat menggunakan dan 

bermain dengan tanda-tanda, mengkombinasikan antara satu tanda dan tanda lainnya 

secara bebas dan inilah realita yang sedang terjadi dan dapat ditemukan di Indonesia. 

Pada akhirnya gaya hidup ini mengarah kepada permainan sistem tanda dan 

sistem tanda menghasilkan selera. Dimana selera-selera terkait gaya hidup dewasa ini 

dipengaruhi oleh selebriti-selebriti yang menampilkan gaya hidupnya melalui 

teknologi-teknologi pencitraan. Di dalam era informasi dewasa ini teknologi citra 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, bersamaan dengan perkembangan pesat 

teknologi di dalam pembentukannya, khususnya teknologi informasi dan teknologi 

pencitraan (Adlin, 2006 : 72). Perkembangan teknologi pencitraan mutakhir 

berpengaruh pula pada relasi-relasi gaya hidup yang ada.  

Dalam iklan-iklan ecommerce yang diteliti, peneliti melihat nilai-nilai yang 

muncul dari e-commerce itu sendiri yang erat dengan nilai-nilai dari teknologi seperti 

kepraktisan dalam mendapatkan kebutuhan mereka yang berujung pada cara mereka 

bergaya hidup. E-commerce membuat kemudahan bagi masyarakat urban dalam 



bergaya hidup melalui kemudahan mengkonsumsi produk dan jasa. Begitu juga 

degan nilai kebebasan dalam bergaya hidup yang ditunjukkan melalui ragam cara dan 

ragam identitas dibawah payung urban seperti ayah urban, anak urban, wanita urban, 

laki-laki urban, yang tidak sepenuhnya terwakilkan identitas dan pemikirannya.  

Penelitian ini semakin menarik ketika dikaji melalui kaca mata representasi 

yang berbicara mengenai konstruksi dan konsumsi makna. Dimana ketika sebuah 

penelitian menggunakan fenomena yang baru, misalnya e-commerce, sehingga 

memungkinkan untuk turut menampilkan pandangan-pandangan baru dan 

menghasilkan makna-makna yang baru. Makna-makna baru tersebut mempengaruhi 

konstruksi pemikiran manusia akan sesuatu.  Hal-hal diatas yang akhirnya membuat 

penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Karena peneliti ingin melihat dan 

menunjukkan bagaimana pembuat pesan mengkonstruksi makna-makna ideologis 

yang mengandung nilai-nilai tertentu dibalik gaya hidup yang dimunculkan dari 

iklan-iklan yang dipilih. 

 

PEMBAHASAN  

Peneliti membagi bab ini kedalam 3 sub bab. Subbab dalam pembahasan 

dibagi secara tematik. Subbab - subbab tersebut akan melihat gaya hidup masyarakat 

urban dari segi artefak seperti fashion, hobi, pekerjaan dan leisure time. Definisi gaya 

hidup menurut Piliang (1998) merupakan kombinasi dan totalitas cara, tata, 

kebiasaan, pilihan, serta objek-objek yang mendukungnya dalam pelaksanaannya 

dilandasi oleh sistem nilai atau sistem kepercayaan tertentu. Fashion, hobi, pekerjaan 

dan leisure time merupakan hal-hal yang dikonsumsi dalam iklan dilihat peneliti 

menjelaskan kombinasi dan totalitas cara hidup masyarakat urban yang memasukkan 

nilai-nilai tertentu. 

Analisis akan dilakuan menggunakan metode semiotika milik Roland Barthes. 

Roland Barthes membagi tingkat signifikansi makna menjadi dua level yaitu first 



order signification dan second order signification. Dimana pada level first order 

signification akan melihat makna denotasi lalu pada level second order signification 

akan melihat pada makna konotasi. 

Gaya hidup masyarakat urban dilihat dari fashion 

Pada subbab ini, peneliti hendak melihat representasi gaya hidup masyarakat 

urban dari segi fashion. Terdapat tiga iklan yang akan dianalisa yaitu iklan milik 

Tokopedia “Bebas”, Blibli “Big Fans of Good Life” dan Olx “All New Olx”. Peneliti 

menggunakan ketiga iklan ini karena fashion menjadi tanda yang dominan di dalam 

ketiga iklan. Peneliti melihat bahwa gaya hidup disini memiliki kaitan yang erat 

dengan fashion. Jika kita berbicara mengenai gaya hidup, salah satu konsep yang 

sering keluar adalah fashion. Seolah-olah gaya hidup itu paling mudah dilihat dari 

bagaimana cara kita berpenampilan. Hal ini karena fashion terutama busana, 

merupakan sisi kehidupan masyarakat yang saat ini sedemikian penting sebagai salah 

satu indikator bagi muncul dan berkembangnya gaya hidup (Featherstone, 2001 : 197 

dalam Trisnawati, 2011 : 36). 

 

   

Gambar 3.1 Perempuan dan OOTD, Si Fashionista, dan Laki-laki di café 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 

 

Melalui ketiga iklan peneliti mendapat beberapa tumuan. Pada iklan pertama 

dan kedua dibawakan melalui perempuan urban yang menggunakan fashion yang 

hadir dalam bentuk perlawanan. Fashion disini digambarkan menjadi alat dan ruang 

bagi perempuan untuk menunjukkan eksistensinya sebagai kompensasi 

ketidakhadiran mereka (perempuan) di ruang publik. Dalam praktik ber-fashion 



mereka memperlihatkan gaya hidup alternative sebagai resistensi atas selera yaitu 

dengan menggunakan item fashion dengan gaya yang berbeda-beda tanpa 

memperdulikan keharusan pemakaian merek atau brand yang ternama ala houte 

couture. Peran perempuan diarahkan untuk menjadi agen perubahan yang 

ditunjukkan melalui konsep fashionitas dan aktivitas ber-ootd.  

Sedangkan iklan ketiga menggunakan identitas laki-laki urban yang 

bernampilan dandy dengan menggunakan salah satu produk milik brand yang cukup 

terkenal. Laki-laki urban disini lebih menunjukkan gaya hidup sebagai bentuk 

diferensiasi yaitu suatu pilihan untuk membuat diri berbeda dengan mengonsumsi 

barang-barang yang ditawarkan pemegang modal diperlihatkan melalui fashion 

itemsnya yaitu sepatu merek Nike yang dipadupadakan dengan style casual dari kaos 

putih, kemeja denim dan celana hitam. 

Dari ketiga iklan diatas, peneliti melihat bahwa ada tuntutan bagi masyarakat 

urban untuk terus mengikuti perubahan yang ada dalam menunjukkan identitasnya 

sebagai seseorang yang modis. Tidak hanya itu, tampil modis dan berbeda juga harus 

disesuaikan dengan ruang yang mempengaruhi preferensi mereka dalam ber-fashion. 

Fashion disini digunakan sebagai modal simbolik untuk mendapat pengakuan dari 

masyarakat bahwa mereka memiliki selera yang berbeda, dimana selera yang berbeda 

itu dapat mengkomunikasikan kelas social mereka. Modal simbolik menurut 

Bourdieu segala sesuatu yang mencakup bentuk prestise, status, otoritas dan 

legitimasi (Fashri, 2007 : 98-100). Sehingga mitos tersebut menjadi gaya hidup 

masyarakat urban ditunjukkan melalui cara berootd, menjadi fashionista dan 

berpenampilan dandy yang mengusung nilai-nilai kebaruan, kepantasan, dan 

perlawanan.   

Gaya hidup masyarakat urban dilihat dari pekerjaan 

Pada subbab kedua ini terdapat dua iklan yang akan dijadikan objek dimana 

keduanya adalah Rayakan Kebebasanmu milik Tokopedia dan Ayah Hebat milik 



OLX. Peneliti mendapati pekerjaan sebagai tanda yang menonjol pada ketiga iklan 

dan diigunakan sebagai upaya untuk menggambarkan gaya hidup masyarakat urban. 

Pekerjaan disini sebagai label atau atribut untuk melihat gaya hidup masyarakat urban 

mengingat bahwa gaya hidup hanya bisa diaktualisasikan secara konkret melalui 

dunia tanda dan citra (atau objek) (Adlin,2006 : 84). Pekerjaan akhirnya digunakan 

sebagai social distinction atau pembeda masyarakat urban dengan masyarakat 

lainnya. Dimana suatu pekerjaan individu dapat menunjukkan gaya hidup individu 

tersebut yang akan terlihat melalui sikap dan nilai-nilai yang dianutnya dalam 

menjalani hidup. 

 

Gambar 3.10 Terima pesanan sambil tiduran 

Dari ketiga iklan diatas terdapat beberapa mitos yang muncul. Petrtama adalah 

wirausahawan sebagai lambang kesuksesan dapat membuat seseorang berada di 

posisi yang lebih tinggi atau lebih menguntungkan. Hal ini diperlihatkan melalui 

kursi yang digunakan. Jika selama ini kita tidur di kasur, alih-alih talent dalam iklan 

menggunakan kursi dengan ukuran yang besar. Kursi dengan ukuran besar ini bukan 

tanpa maksut. Dalam konteks social, kursi adalah atribut yang digunakan untuk 

menampilkan status social, prestise, dan gengsi para pemiliknya (Mz Eddy, 2010 : 

300). Ukuran yang besar dan lebih tinggi dapat menggambarkan posisi atau 

kekuasaan seseorang yang tinggi pula. Hal ini melihat bahwa pada realitasnya sesuatu 

yang lebih tinggi mewakili kelebihan dalam berbagai hal termasuk kekuasaan. Makna 

ini dimanifestasikan dalam bentuk kursi untuk menyuarakan makna yang sama secara 

implisit.  



Dialog pada iklan pertama yang menyebutkan “buat yang buka toko, bebas 

itu, bisa terima pesanan baru sambil tiduran” turut mendukung pemaknaan akan 

mitos masyarakat urban yang ingin bergaya hidup bak wirausahawan namun dengan 

minim usaha dimana mereka tidak terikat oleh peraturan seperti jam kantor. 

Kebebasan dalam segi waktu merepresentasikan desire masyarakat urban akan trend 

pekerjaan idaman yaitu wirausahawan yang juga membawa nilai-nilai kemandirian.  

Iklan kedua memperlihatkan identitas masyarakat urban dari kelas sosial 

menengah kebawa yang melihat pekerjaan kantoran sebagai pekerjaan idaman. Trend 

pekerjaan disini tidak hanya hanya pegawai kantoran, namun juga memiliki pekerjaan 

sampingan lainnya. Trend memiliki pekerjaan sampingan dengan model bisnis atau 

berwirausaha menjadi salah satu gaya hidup yang sedang marak dijalani. Masyarakat 

urban dalam hal ini diasosiasikan dengan sikap yang mendukung pada cara 

memanfaatkan kesempatan. Menjadi penjual atau pedagang yang tergabung dalam 

bisnis e-commerce menjadi alternative bagi masyarakat urban untuk membantu 

keberlangsungan hidup. 

Pada iklan kedua di scene yang berbeda, memunculkan mitos lain bahwa 

seorang wirausaha baik sebagai pekerjaan tetap atau sampingan, dialamiahkan 

sebagai laki-laki yang bekerja dan melihat sukses ketika seseorang mampu berbagi 

dengan sesame. Persamaannya yaitu kedua scene ini menunjukkan kecenderungan 

untuk berwirausaha baik sebagai pekerjaan tetap ataupun sampingan melalui medium 

online (e-commerce). Dimana kehadiran teknologi disini turut memberikan nilai-nilai 

pada penggunanya yaitu identitas masyarakat urban dilekatkan dengan nilai-nilai 

kepraktisan dan kemandirian. Pada iklan pertama dan kedua ini pada akhirnya 

memunculkan mitos yang sama bahwa laki-laki dipandang wajib untuk memiliki 

pekerjaan dan sukses dengan apapun caranya. 

Sementara di iklan ketiga menggunakan talent perempuan yang tidak lagi 

digambarkan hanya bermain dengan fashion sebagai escapism, namun juga memiliki 



peran professional. Tokoh dalam iklan digambarkan meraih kesuksesan dengan tolok 

ukur kesuksesannya yaitu dapat berbagi dengan sesama, memiliki waktu luang, dan 

bekerja keras namun tetap fashionable. Sehingga ketiga iklan diatas memunculkan 

mitos yang menjadi gaya hidup masyarakat urban dimana direpresentasikan melalui 

konstruksi arti kesuksesan yang memunculkan cara dan pilihan untuk pekerjaan 

entrepreneur dan kantoran yang menganut nilai-nilai kemandirian, dan kepraktisan. 

Gaya hidup masyarakat urban dilihat dari leisure time  

Pada subbab ketiga, peneliti menggunakan leisure time atau waktu luang 

sebagai salah satu bentuk untuk melihat gaya hidup masyarakat urban. Peneliti 

menggunakan iklan milik Blibli yang berjudul Big Fans of Good Life. Wayne (1990) 

dalam Ibrahim (1996 : 82) mengutarakan bahwa aktivitas waktu luang dilihat sebagai 

bagian dari praktik gaya hidup yang lebih umum, digunakan untuk membangun posisi 

sosial yang mendukung nilai-nilai dan perspektif-perspektif yang berbeda. Sesuai 

dengan definisi gaya hidup menurut Piliang (1998) bahwa gaya hidup merupakan 

kombinasi dan totalitas cara, tata, kebiasaan, pilihan, serta objek-objek yang 

mendukungnya dalam pelaksanaannya dilandasi oleh sistem nilai atau sistem 

kepercayaan tertentu. Penggunaan waktu luang memasukkan konsep-konsep diatas 

yang memasukkan nilai-nilai tertentu yang dianut seseorang. Dengan menggunakan 

aktifitas di waktu luang peneliti ingin melihat hal-hal yang melandasi dilakukannya 

aktifitas tersebut sebagai bentuk gaya hidup. 

  

Gambar 3.21 Penggila Lari  dan Pecinta Selfie 



Dari sejumlah tanda-tanda dalam iklan pertama, peneliti berpendapat bahwa 

identitas masyarakat urban menganut trend akan kesadaran untuk hidup sehat. Tidak 

hanya sadar akan hidup sehat, mereka juga sadar akan berpenampilan. Mengingat 

bahwa pada iklan tersebut produk yang dijual adalah seperangkat item yang biasa 

digunakan saat melakukan olahraga lari. Yaitu baik dari item fashion dan juga gadget 

seperti alat pemutar music. Mitos lain yang kembali muncul adalah jika berkaitan 

dengan trend, maka subjeknya adalah perempuan. Hal ini menjawab mengapa 

perempuan dalam iklan tetap fashionable ketika sedang berlari. Hampir sama dengan 

temuan di pekerjaan dimana perempuan dalam bekerja juga tetap harus fashionable. 

Maka itu ada pelekatan merek yaitu sport apparel dengan aktifitas perempuan. 

Dimana merek sejatinya merupakan permainan sistem tanda sebagai tempat gaya 

hidup dipertukarkan, dikirim dan diterima serta diberi makna secara simbolik (Adlin, 

2006 : 83). Tanda-tanda inilah yang sedang dikonsumsi masyarakat urban dalam 

usaha membentuk identitasnya. Lari akhirnya tidak diasumsikan lagi kepada mitos 

bahwa hidup itu harus sehat, melainkan masyarakat urban perlu dibuat sehat. 

Pada iklan kedua, masyarakat urban disini digambarkan menjadikan liburan 

sebagai cara untuk menikmati waktu luang mereka. Mengacu pada pernyataan 

George Torkildsen (2005) leisure dalam iklan ini tidak hanya dilihat sebagai leisure 

as an activity namun juga leisure as way of living.  Liburan masuk dalam trend gaya 

hidup masyarakat urban. Mitos liburan masih mengacu pada gaya liburan kelas 

menegah yang menunjukkan dan memamerkan kenikmatan, keindahan tempat beserta 

segala hal yang melekat pada diri dimana ditunjukkan melalui latar bungalow dan 

kolam renang yang mengacu pada tempat liburan seperti Bali. Begitu juga dengan 

smartphone yang digunakan untuk selfie turut mempertegas kebutuhan masyarakat 

urban akan tampil atau yang disebut sebagai Narcism Personality Inventory. Menurut 

Raskin dan Hall (1979) Narcism Personality Inventory menunjukkan bahwa 

seseorang sungguh suka menjadi pusat perhatian dan mereka beranggapan bahwa 

mereka adalah orang yang special (Rahmawati, 2013 : 3). 



Dalam kedua iklan di bab ini peneliti melihat bahwa masyarakat urban 

menjadikan hobi sebagai alat untuk mendefinisikan gaya hidup mereka. Karena kota 

itu multicultural, banyak terdiri dari sub-sub kultur dan sub-sub identitas, sehingga 

peneliti akan menemui cara menikmati waktu luang masyarakat urban yang beragam 

sebagai cara untuk menunjukkan gaya hidup mereka. Penggambaran ini turut 

menghasilkan mitos mengenai gaya hidup masyarakat urban yaitu kebutuhannya 

untuk berkelompok, beraktualisasi diri dan menjadi sehat. Masyarakat urban 

menunjukkannya melalui aktifitas berlari dan berfoto sembari liburan yang 

mengarahkan mereka kepada kenikmatan dan kepuasan diri terutama pada waktu 

luang. 

 

KESIMPULAN 

Setelah menempuh beberapa tahap, peneliti mendapati beberapa temuan yang 

menunjukkan kaitan antara masyarakat urban dengan gaya hidup. Bahwa gaya hidup 

masyarakat urban dalam iklan ini hadir dalam ragam rupa dan merujuk pada orang-

orang yang tinggal di daerah perkotaan dan menganut budaya perkotaan atau yang 

sering disebut dengan urbanisme. Berdasarkan analisis dan interpretasi peneliti, 

masyarakat urban dilekatkan dengan bermacam-macam representasi terkait gaya 

hidupnya yang tercerminkan melalui fashion, pekerjaan dan leisure time. Ketiga hal 

ini merupakan mitos yang hadir dalam iklan dimana dipertegas melalui cara, pilihan 

selera, nilai-nilai yang mendasarinya sehingga membentuk praktik gaya hidup. 

Identitas masyarakat urban dalam iklan juga terlihat melalui pemposisian 

kelas sosial. Peneliti tidak dapat mengidentifikasi secara jelas kelas sosial yang 

muncul, namun peneliti dapat melihat masyarakat urban dalam iklan ingin 

diasosiasikan dengan kelas tertentu. Secara garis besar iklan-iklan yang dipilih 

menyuarakan angan-angan masyarakat kelas menengah bawah yang berusaha untuk 

menjadi masyarakat kelas menengah atas. Namun dalam usahanya mereka 



menggunakan cara yang berbeda dimana dapat dikatakan berlawanan dari perilaku 

masyarakat kelas sosial yang mereka tuju.  

Kesamaan mengenai gaya hidup masyarakat urban lainnya yang ditemukan 

direpresentasikan melalui kehadiran trend, yang merujuk pada pemposisian kelas. 

Cara masyarakat urban dalam bergaya hidup juga diperlihatkan mengacu pada 

konsumerisme. Dimana mereka menunjukkannya melalui aktifitas-aktifitas yang 

dipaparkan diatas. Maka itu gaya hidup masyarakat urban dalam iklan ini hadir dalam 

ragam rupa dan merujuk pada orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan yang 

menganut budaya perkotaan atau sering disebut dengan urbanisme. E-commerce 

disini melalui ilan-iklannya mengakselerasi dan membudayakan gaya hidup-gaya 

hidup yang beragam tersebut. 
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