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jalannya, karena hari-harinya tidak akan kering dan tidak akan berhenti 

menghasilkan buah. 

 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan yang harus 

dilaksanakan untuk memenuhi syarat kelulusan. Secara keseluruhan skripsi 

ini berisikan penelitian terhadap film I Love You Masbro. Bagaimana 

rambut gondrong direpresentasikan dalam film tersebut. Mengetahui hampir 

dalam semua film menampilkan tokoh pria dengan rambut gondrong yang 

selalu berkelakuan negatif. 
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1. Tuhan dan Sahabat saya, Yesus Kristus yang telah setia 

menemani, menyertai, dan memberikan kekuatan kepada saya 
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“segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi 

kekuatan kepadaku”, Filipi 4:13. 

 

2. Kepada kedua orang tua yang dengan kesabarannya membimbing 

dan mengingatkanku untuk mengerjakan skripsi tersebut. 

Berharap laporan skripsi ini dapat menjadi balasan atas moral dan 

material yang telah diberikan selama proses pengerjaan skripsi 

berlangsung. 

 

3. Kepada kedua kakakku tersayang  yang telah berbagi pengalaman, 

canda tawa dan kasih sayang kepada peneliti sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan, I Love You Both. 

 

4. My Rising Sun, yang telah memberikan suka dan duka dalam 

proses pengerjaan skripsi ini. “Aku mengucap syukur kepada 

Allahku setiap kali aku menginggat kamu”, Filipi 1:3. 
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5. Drs. Nanang Krisdinanto, M.Si dan Dr. Judy Djoko Wahjono 
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memberikan waktu, kesabaran, dan ketabahan, dalam menghadapi 

peneliti selama proses pengerjaan skripsi ini. 

 

6. Kepada para dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Komuniasi 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Bu Tina, Pak Jati, 

Bu Yuli, Bu Maria, Pak Fins, Bu Vena, Pak Deddy, Bu Intan, Bu 

Anas, Bu Moerdijati, yang telah membantu proses dan 

penyelesaian skripsi tersebut. 

 

7. Kepada saudara saya La Rayhan Haddy, Enos Aditya Saputra, dan 

Zakariya Fahmi, terimakasih karena kalian telah mendengarkan 

dan memberikan solusi mengenai keluh kesah peneliti selama 
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10. Semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini 
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Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna karena adanya keterbatasan kemampuan  dan 

pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka 

terhadap semua kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini, 

peneliti juga memohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penulisan 

yang mungkin kurang berkenan bagi pembaca.  

 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi mahasiswa 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya yang akan melaksanakan skripsi, maupun semua pihak yang 

membutuhkan. 
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ABSTRAK 

 

Andhika Tri Kusuma Putra NRP.1423011104. RAMBUT GONDRONG 

DALAM FILM (Analisis Semiotika Representasi Rambut Gondrong Dalam 

Film “I Love You Masbro”). 

 

Dalam budaya masyarakat Indonesia pria dengan rambut gondrong 

dianggap sebagai seseorang yang meresahkan kehidupan masyarakat 

sekitar. Sementara itu pada tahun 2012 dirilis film I Love You Masbro yang 

menampilkan pemeran utama dengan rambut gondrong.  

Gambaran terhadap pria dengan rambut gondrong akan membentuk 

makna pada benak penontonnya. Makna tersebut akan membentuk pola 

interaksi antara pria rambut gondrong dengan masyarakat umum. Lebih 

dalam lagi, interaksi tersebut akan membentuk konstruksi sosial mengenai 

pria rambut gondrong dalam masyarakat Indonesia. 

Penelitian ini menampilkan bagaimana film I Love You Masbro 

merepresentasikan atau menampilkan pria dengan rambut gondrong. 

Peneliti menggunakan semiotika model Charles Sanders Pierce untuk 

melihat representasi terhadap pria dengan rambut gondrong dalam film I 

Love You Masbro.  

Dengan analisis semiotika model Charles Sanders Peirce, peneliti 

menemukan bagaimana pria dengan rambut gondrong direpresentasikan 

dalam film I Love You Masbro.  

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci: Representasi, Analisis Semiotika, Film, Rambut Gondrong 
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