REPRESENTASI PAKAIAN SEBAGAI IDENTITAS ANAK MUDA
(Analisis Semiotika pada merek Dreambirds Artwear)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam
Indonesia

Oleh :
M. ALHAFIS WIJAYA PUTRA
12321048

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
2017
ii

iii

iv

v

MOTTO

Semua tantangan akan menjadi beban jika hanya dipikirkan, cita-cita pun akan menjadi
beban jika hanya berangan-angan.
Kerjakan dan Wujudkan!
M.Alhafis Wijaya Putra

Selalu berusaha dan berdoa karena Allah selalu mendukung setiap langkah baikmu
-Ayahanda Syamsuddin

Jadilah manusia yang beranggapan bahwa dirinyalah yang mengendalikan keadaan,
bukan dikendalikan oleh keadaan.
-Ibunda Khamisah

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya,
dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakkal
kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendakNya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”
(Q.S. Ath-Thalaq: 2-3)

PERSEMBAHAN
Untuk,
Bapak yang selalu mengingatkanku berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh, Ibu
yang mengajariku arti kehidupan sesungguhnya juga adik-adikku yang selalu mendukung
di setiap waktu.

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulllahirabbil’alamin, segala puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah
SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mendapatkan
kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta
salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan
yang baik bagi umatnya, semoga keteladanan beliau dapat memotivasi seluruh pengikutnya
sebagai orang yang beriman.
Penelitian ini, telah mengantarkan peneliti pada proses belajar yang memberikan
wawasan, sudut pandang yang luas mengenai dunia ilmu pengetahuan, khususnya dunia ilmu
komunikasi. Selama proses penyelesaian skripsi ini tentunya peneliti telah melewati
perjuangan, hambatan, bahkan kesulitan. Hal ini tidak lepas dari bantuan motivasi,
dukungan, doa dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis menyampaikan:
1. Terima kasih kepada Bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A selaku dosen pembimbing
skripsi dan dosen pembimbing akademik, juga selaku ketua Program Studi Ilmu
Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia
yang telah memberikan bimbingan, arahan kritik, saran dan nasehat, hingga
tereselesaikannya skripsi ini.
2. Terima kasih kepada Mas Tommy Erawan yang juga telah membimbing dan
mendampingi saat pengerjaan skripsi ini.
3. Tidak lupa juga, Terima kasih kepada dosen-dosen prodi Ilmu Komunikasi UII dan staf
prodi Ilmu Komunikasi yang telah memberi arahan, saran yang membangun.
4. Kepada Bapak Syamsuddin. Terima kasih banyak telah menanamkan nilai-nilai
kehidupan yang sangat berarti. Terima kasih sudah menjadi sosok yang benar-benar
mendidik.
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5. Kepada Ibu Khamisah. Terima kasih selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa,
dan restu yang tiada putus dari dulu hingga sekarang. Terima kasih telah menjadi ibu
terhebat.
6. Kedua adik-adikku yang selalu menjadi sumber semangatku dan selalu membuatku
tersenyum Sartika Istiqomah dan Muhammad Reza Permadi.
7. Terima kasih pada kawan-kawan seperjuangan yang menjadi tempat untuk berbagi dan
bercerita. Terima kasih, motivasi, dukungan, dan nasehatnya. Kalian akan tetap menjadi
sahabat yang istimewa karena pertemuan kita sudah istimewa di kota yang sangat
istimewa; Murnoto, Dwi Prastya, Medradia Yugistira, Dea Firdatia Razak, Juret Ridwan,
Tri Rizal Ghofuur, Galih Dwi Permana, Kholid Anwar, Iman Pujo, Faldhi Rahman,
Anggara Adhi Buana, Ahmad Fiqi, Bagus Budi Laksono, Sulthon Salamuddin, Herma
Bagus dan semua sahabat Mahasiswa Teladan, Rengginang Gasta, PB Cipayung, dan juga
Rantau FC.
8. Sahabat di Tanjungpinang yang selalu mendukung, Terimakasih sudah menjadi teman
bermain yang mementingkan produktifitas dan selalu bergembira. Terima kasih Bayu,
Rahmat, Renal, Zainal, Bang Dicky, Amex, Buchari, Koko, Fahri, Oox, Dheni, Adijon,
Apad. Kalian yang terbaik!.
9. Teman-teman seangkatan Ilmu Komunikasi 2012 juga teman-teman kuliah angkatan
2011, 2013. Terima kasih kebersamaan dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat
hari-hari semasa kuliah begitu berarti. Semoga senantiasa menjadi kenangan terindah.
10. Terima kasih kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebut satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan karya skripsi ini masih jauh dari
sempurna. Peneliti berharap kepada para pembaca dan pengguna informasi dari karya skripsi
ini, untuk dapat memberikan kritik, saran, atau mengembangkan penelitian dengan lebih
baik lagi. Akhir kata, semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat baik di dunia
maupun di akhirat kelak. Amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Yogyakarta, 20 Januari 2017
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