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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Seseorang baru 

dapat berkembang dengan cara berinteraksi dengan orang lain. Manusia ingin 

mengenali sekitarnya dan menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran maupun 

perasaan. Manusia memiliki kebutuhan untuk berbagi dengan sesamanya. Karena 

itu manusia tidak dapat hidup seorang diri dan menjalani kehidupan tanpa bantuan 

orang lain. Komunikasi adalah proses sosial dimana sekelompok orang 

menggunakan kata-kata maupun simbol-simbol dalam menciptakan makna di 

dalam lingkungan mereka sehari-hari. Komunikasi juga merupakan sebuah proses 

pertukaran informasi di antara kedua belah pihak atau secara berkelompok. 

Pergaulan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya merupakan 

salah satu dari bentuk komunikasi yang ada di dalam lingkungan bermasyarakat.  

Nurhayati (2012 : 5) menjelaskan bahwa salah satu dari komunikasi secara 

nonverbal ditunjukkan melalui cara berpakaian. Salah satu simbol yang dimaknai 

dalam penelitian ini adalah melalui penggunaan kostum mengikuti karakter 

animasi atau biasa dikenal dengan kata cosplay. Cosplay berasal dari dua kata 

yaitu costume dan play. Gabungan kedua kata ini memiliki arti bermain peran 

dengan cara menggunakan kostum-kostum tertentu. Kostum tersebut biasanya 

berasal dari tokoh-tokoh fiksi maupun tokoh-tokoh animasi.  
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 Pada mulanya cosplay lahir di Amerika Serikat pada tahun 1960 saat 

penggemar fiksi mengadakan konvensi ilmiah. Saat itu juga mereka yang 

menghadiri acara tersebut mengenakan kostum bertemakan Star Trek. Kejadian 

ini ditiru oleh Jepang pada tahun 1978 dalam acara Nihon SF Taikai. Saat itu 

cosplay yang pertama kali ditampilkan di Jepang adalah kostum Star Wars. Mulai 

dari tahun 1978 dan seterusnya kostum-kostum dari karakter animasi mulai sering 

dibuat dan dikenakan di jalan raya kota tepatnya di Harajuku. Di kota tersebut 

anak muda menyalurkan kreatifitasnya melalui ajang-ajang perlombaan kostum.  

Dari permainan-permainan kostum tersebut, maka lahirlah sekumpulan orang 

dengan hobi yang sama yaitu bermain kostum. Orang yang mengenakan kostum 

dari toko-tokoh fiksi tersebut disebut juga sebagai cosplayer. Mereka membentuk 

komunitas cosplay untuk berbagi informasi mengenai kegiatan tersebut. Seiring 

perjalanannya, hobi tersebut bukan hanya sekedar hobi untuk melepas penat 

melainkan juga untuk membentuk sebuah komunitas tertentu seperti komunitas 

cosplayer. Keberadaan komunitas cosplayer yang menarik untuk ditelusuri paling 

banyak terdapat di Jakarta dan dapat sering ditemui di event-event superhero. 

Tidak dapat dipungkiri lagi, di era yang teknologi yang canggih seperti 

sekarang ini, pertukaran informasi di dalam komunitas tidak hanya terjadi dengan 

cara tatap muka saja. Dewasa ini, masyarakat modern di masa kini sudah banyak 

yang mengandalkan teknologi untuk berkomunikasi setiap hari dengan keluarga, 

teman, rekan kerja dan lainnya. Para cosplayer umumnya membentuk suatu 

komunitas atau group dengan memanfaatkan peran media sosial, salah satunya 

adalah Facebook (Keet, 2007 : 96). 
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Gambar 1.1 Gambar yang diunduh dari http://www.alexa.com/topsites pada 

tanggal 7 Agustus 2017 pukul 21.10 WIB 

 

Tiga media sosial dengan posisi teratas di dunia yaitu di antaranya Google, 

Youtube dan Facebook. Alexa Rank merupakan sebuah alat bantu untuk melihat 

peringkat suatu website atau blog berdasarkan trafik atau banyaknya pengunjung 

yang mengunjungi situs alexa.com. Dari data trafik tersebut diambil melalui 

toolbar alexa pada browser pengunjung website atau blog tersebut. (Alexa Rank, 

2017). 

Di dalam Alexa rank setiap website atau blog memiliki jumlah yang 

berbeda-beda. Jika alexa suatu blog rendah maka semakin bagus namun jika alexa 

suatu blog tinggi, artinya trafik blog tersebut rendah. Pada alat bantu yang dimiliki 

oleh Alexa Rank ada beberapa elemen dasar yang dijadikan dasar untuk 

memberikan peringkat kepada website/media sosial yang dianalisis yaitu: Traffic 

Rank, Top Keywords from Search Engine,Upstream Sites dan Percent of Visitors 

by Subdomain.  
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Survey juga menunjukkan bahwa media sosial Facebook saat ini 

merupakan plaform yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di dunia. 

Indonesia berada di peringkat keempat sebagai negara dengan pengguna 

Facebook yang terbesar. Jumlah tersebut berada di angka 77,58,000 jiwa.  

Tampilan serta fungsi Facebook yang memadai membuatnya disukai oleh 

berbagai kalangan dari seluruh dunia. Bukan hanya orang muda tetapi juga orang 

tua baik dari kalangan terpelajar maupun kalangan biasa. Tentu saja hal tersebut 

menjadikan Facebook sebagai wadah dari beraneka ragam komunitas-komunitas 

seperti komunitas kerja, komunitas sekolah maupun komunitas hobi. Pengguna 

Facebook didominasi oleh generasi langgas yaitu sekitar usia 18-34 tahun.  

Pengguna Facebook dari Indonesia mayoritas berasal dari kalangan muda karena 

banyaknya fitur yang kekinian seperti live video, ajang untuk selfie, dan fitur 

untuk mengekspresikan diri lainnya. Di dalam Facebook tersebut, nampak sebuah 

kehidupan yang menyerupai dunia nyata. Di dalam dunia maya tersebut terdapat 

drama-drama yang kerap dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. 

Goffman (1959 : 254) menjelaskan bahwa hidup manusia seperti sebuah 

drama dengan dua sisi panggung yang berbeda. Panggung tersebut dinamakan 

sebagai panggung depan dan ada panggung belakang. Panggung depan merupakan 

tempat dimana seseorang menampilkan diri untuk mengimpresikan orang lain. 

Sementara panggung belakang merupakan tempat dimana karakter asli seseorang 

itu hidup sehari-hari. Setiap orang ingin membangun kesan yang baik di panggung 

depan mereka dimana dalam hal ini sebuah komunitas dapat dikatakan sebagai 

panggung depan. Kesan baik tersebut berguna untuk memudahkan kehidupan 
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sehari-hari seperti mencari pekerjaan, berkenalan dengan sesorang, bergabung 

dengan tim baru, lulus ujian, dan lain sebagainya.  

Di dalam sebuah komunitas tentunya setiap orang memiliki latar belakang 

masing-masing dalam memenuhi kebutuhannya dan juga alasan utama yang 

sering kita gunakan adalah untuk membangun kesan pertama yang baik, sehingga 

orang lain mampu menilai sebagaimana yang kita inginkan di mata publik. Hal 

tersebut dilakukan supaya disukai dan diterima oleh komunitas tersebut. Dalam 

mencapai tujuannya, para pelaku cosplay berusaha mengembangkan perilaku-

perilaku yang mendukung peran sesuai yang diinginkannya. Perilaku-perilaku 

tersebut dapat ditiru dari tokoh-tokoh animasi yang diidolakan. Pada umumnya, 

perilaku tersebut berisi dengan perilaku yang baik-baik seperti rajin, pandai, 

lincah, cekatan, kalem, tenang, cerdas, baik hati dan sebagainya.  

Pelaku cosplay perlu untuk memperhitungkan setting (tempat foto), 

kostum yang digunakan, penggunaan kata (caption) untuk memberikan kesan 

yang baik pada lawan bicara demi memudahkan jalan mereka dalam mencapai 

tujuan. Kesan-kesan tersebut biasanya ditampilkan melalui pemilihan kostum, 

riasan, kata-kata yang diucap. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan analisis dari 

foto dan caption yang di-upload oleh keempat cosplayer yang diteliti. Proses 

tersebut disebut juga sebagai impression management atau pengelolaan kesan.  
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Identifikasi Masalah 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu dari acuan yang dilakukan oleh 

penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori 

yang digunakan dengan mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian sejenis dengan judul yang sama 

seperti judul penelitian penulis. Namun penulis berhasil menemukan  beberapa 

penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian 

penulis. Paragaraf selanjutkan merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa 

jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya.  

Mutiah (Universitas Multimedia, 2009) menulis skripsi yang berjudul 

“Pengelolaan Kesan Pemimpin di Galamedia Bandung Perkasa dalam 

Pembentukan Sikap Positif Karyawannya”. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui panggung depan, penampilan, gaya bertingkah laku serta keterlibatan 

dalam peran pemimpin di Galamedia. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif 

dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, studi pustaka, internet searching. 

Kesimpulannya bahwa pengelolaan kesan pemimpin di Galamedia dalam 

pembentukan sikap positif karyawannya terdapat faktor penunjang seperti 

panggung, penampilan, dan gaya bertingkah laku dari pemimpin (manajer) 

tersebut yang dapat memberikan motivasi pada karyawan untuk bersikap positif.  

Penelitian mengenai impression management sudah banyak dilakukan oleh 

beberapa institusi yang berada di Indonesia. Mulai dari penelitian yang berbentuk 
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jurnal, skripsi, tesis hingga disertasi. Salah satunya berjudul “Impression 

Management Mahasiswa Di Media Sosial Instagram (Studi Deskriptif Kualitatif 

Menggunakan Pendekatan Dramaturgi Di Kalangan Mahasiswa Universitas 

Telkom)”. Penelitian ini ditulis oleh Dini, Dwi, Rina dari Universitas Telkom 

pada tahun 2003. Fokus penelitian yang dilakukan juga bermacam-macam mulai 

dari dramaturgi di dalam media sosial Instagram. 

Penelitian ini dilakukan terhadap kedua orang mahasiswa Universitas 

Telkom dengan karakteristik yang sudah ditentukan sebelumnya. Teori yang 

digunakan di dalam penelitian tersebut adalah teori dramaturgi dengan metode 

kualitatif studi deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

dramaturgi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kedua orang 

informan terbukti membentuk pencitraan diri melalui dramaturgi serta media 

sosial Instagram sebagai panggung depan mereka.  

Selanjutnya penelitian dari Hari (Universitas Padjajaran, 2010) mengenai 

dramaturgi yang berjudul “Pendekatan Teori Dramaturgi Dalam Komunikasi 

Guru Bimbingan Konseling Di SMPN 1 Batangkis”. Tujuan dari penelitian adalah 

untuk mengetahui komunikasi guru Bimbingan Konseling yang nampak pada 

wilayah depan dan wilayah belakang. Metode yang digunakan adalah metode 

kualitatif dengan wawancara, observasi serta dokumentasi sebagai pengumpulan 

data. Hasil dari penelitian ini adalah pada wilayah depan guru Bimbingan 

Konseling membuat pencitraan sebagai sosok yang bijaksana dan mampu 

mengayomi. Sedangkan wilayah belakang guru Bimbingan Konseling berperan 

sebagai sosok seorang sahabat serta rekan seprofesi yang baik.  
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Diana Puspita (Universitas Multimedia, 2008) menulis tentang 

“Pengelolaan Kesan Kaum Biseksual”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui panggung depan, panggung tengah, panggung belakang, dan 

pengelolaan kesan kaum biseksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan studi dramaturgi sebanyak tujuh orang informan. Data diperoleh 

melalui wawancara mendalam, observasi, studi literatur, penelusuran internet, dan 

juga triangulasi dengan cara membandingkan jawaban informan utama dan 

pendukung. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 

pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan evaluasi. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa kaum biseksual bersikap normal untuk menghindari 

kecurigaan orang-orang yang berada di panggung depan. Begitupun dengan 

panggung tengah, mereka dapat menjaga sikapnya saat berada di area ini. 

Sedangkan di panggung belakang mereka menjadi pribadi yang berbeda dengan 

yang ada di panggung depan, pengelolaan kesan yang dibentuk pun akan menjadi 

berbeda. 

Ade Kurniawan (Universitas Telkom, 2015) dalam skripsinya yang 

berjudul “Pengelolaan Kesan Satanisme Dalam Band Black Metal Indonesia 

dengan sub judul Studi Dramaturgi pada Band Kedjawen” menuliskan tentang 

pengelolaan kesan yang ditampilkan oleh band Kedjawen kepada masyarakat 

umum khususnya bagi penggemar musik black metal yang ada di Indonesia 

dengan melihat dari aspek panggung depan dan panggung belakang. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif dramaturgis 

berdasarkan paradigma konstruktivis dengan teori dasar yang dipaparkan oleh 
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Erving Goffman. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

panggung depan, panggung belakang, serta bentuk dari pengelolaan kesan yang 

dilakukan oleh band Kedjawen tersebut.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan 

kesan yang dibentuk oleh band Kedjawen ditampilkan melalui appearance dan 

manner yang seram pada panggung depannya. Hal tersebut merupakan usaha yang 

dilakukan untuk mendapatkan kesan positif dari khalayak black metal agar dapat 

diterima, sehingga mereka dapat menyerukan pemikirannya kepada khalayak 

melalui lirik lagu mereka yang bertentangan dengan satanisme dan okultisme. 

Lebih lanjut, Rismawaty (Universitas Multimedia, 2010) menuliskan 

tentang impression management di kehidupan front stage dan back stage pada 

kehidupan seorang penyiar pria di station radio Kota Bandung. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dramaturgi. Informan 

penelitian ini berjumlah enam orang. Data sendiri diperoleh melalui wawancara 

mendalam, observasi partisipatif, studi literatur, internet searching, triangulasi 

data dan sumber pustaka lainnya.  

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, 

pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan, evaluasi. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa impression management pada kehidupan 

panggung depan seorang penyiar pria di station radio di Kota Bandung hampir 

meliputi segala aspek seperti penampilan dan gaya, yang hampir seluruhnya 

dilakukan atas dasar penyesuaian terhadap segmentation, targeting, positioning 
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stasiun radio yang menaungi penyiar pria tersebut. Sedangkan pada kehidupan 

panggung belakang seorang penyiar pria di station radio di Kota Bandung, mereka 

kembali pada jati diri mereka yang sesungguhya.  

Dwiranty (Universitas Brawijaya, 2009) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Perilaku Sosial Remaja Perempuan Yang Melakukan Diet Di 

Lingkungan Rumah Kontrakan” menjelaskan tentang perilaku sosial remaja 

perempuan yang sedang melakukan diet di rumah. Metode yang digunakan adalah 

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Pendekatan penelitian 

tersebut berupaya untuk memahami serta menjelaskan perilaku sosial remaja 

perempuan yang sedang melakukan diet tersebut. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pada panggung depan remaja perempuan akan berupaya 

menunjukkan pola diet yang tepat. Sedangkan pada panggung belakangnya remaja 

perempuan tetap akan makan dengan sewajarnya tanpa melakukan diet.  

Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Kesan Selebask” oleh Marta 

(Universitas Telkom, 2016) mengambil fokus pada bagaimana Selebask di 

panggung depan, panggung tengah dan panggung belakang. Tujuan dari penelitian 

tersebut untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Kesan yang Selebask bentuk di 

media sosial Ask.fm. Penelitian ini menggunakan kajian Impression Management 

milik Erving Goffman dan dilihat dari prespektif dramaturgis yaitu aspek 

panggung depan, panggung tengah dan panggung belakang layaknya panggung 

teater. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan 

Dramaturgi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa setiap Selebask 

melakukan pengelolaan Kesan sesuai dengan yang mereka inginkan untuk 
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menghasilkan citra yang baik dihadapan publik. Dengan mengetahui pengelolaan 

kesan pada Selebask diharapkan agar pengguna media sosial dapat melakukan 

pengelolaan kesan dengan baik agar menghindari pandangan negatif dari khalayak 

umum. 

 Dari kedelapan penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa 

persamaan dan perbedaan di dalam penelitian. Persamaan penelitian tersebut 

berupa persamaan konsep yaitu mengenai cosplay dengan metode penelitian 

kualitatif. Namun perbedaan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

menggunakan metode analisis semiotika dari Charles Sanders Peirce sehingga 

makna yang akan digali menjadi lebih dalam dan bukan hanya memiliki unsur 

deskriptif semata. Kebaruan dari penelitian ini adalah analisis semiotika dengan 

menggunakan delapan unsur dari teori impression management milik Mark 

Richard Leary. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis, maka masalah 

dapat dibatasi oleh peneliti. Yang menjadi fokus perhatian di dalam penelitian ini 

adalah presentasi diri cosplayer superhero melalui Group Facebook Zero Cosplay 

Indonesia. Dimulai dari Facebook yang menjadi wadah bagi sebuah komunitas 

cosplay dimana banyak orang dapat berimajinasi dengan tokoh idola yang sesuai 

dengan keinginan mereka.  

 

Rumusan Masalah 

Oleh  karena  itu, rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini 

adalah  
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1. Seperti apa motivasi impression management yang dilakukan oleh 

cosplayer superhero melalui Group Facebook Zero Cosplay Indonesia? 

2. Seperti apa konstruksi impression management yang dilakukan oleh 

cosplayer superhero melalui Group Facebook Zero Cosplay Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  rumusan  dari masalah  penelitian yang ada,  maka  

penelitian  ini  bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui motivasi impression management yang dilakukan oleh 

cosplayer superhero melalui Group Facebook Zero Cosplay Indonesia. 

2. Untuk mengetahui konstruksi impression management yang dilakukan 

oleh cosplayer superhero melalui Group Facebook Zero Cosplay 

Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam bidang akademis:  

Penelitian ini diharapkan dapat memacu para akademisi untuk dapat lebih 

memperhatikan berbagai media baru sebagai media pembelajaran khususnya 

mengenai delapan unsur impression management dari Mark Richard Leary. 

 

Manfaat dalam bidang praktis:  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam studi media baru 
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yang selama ini sudah ada. Serta dapat menyumbangkan ide baru bagi para 

praktisi media untuk mengetahui lebih dalam tentang impression management 

yang dilakukan oleh anggota di dalam Group Facebook Zero Cosplay Indonesia. 

 

Manfaat dalam bidang sosial:  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengamalkan wawasan baru 

kepada khalayak umum tentang media khususnya mengenai impression 

management yang dilakukan oleh cosplayer superhero melalui Group Facebook 

Zero Cosplay Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk menguraikan gambaran penelitian ini secara sistematis, peneliti 

membagi sistematika penulisan ke dalam lima bab, yaitu: 

Di dalam bab I merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya akan 

memaparkan isi pokok permasalahan apa saja yang akan diteliti di dalam 

penelitian ini. Di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi 

masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan  sistematika  penulisan.  

Di dalam bab  II  peneliti membahas mengenai subjek dan objek 

penelitian yang akan diteliti.  

Di dalam bab III berisi landasan teori yang di dalamnya akan dipaparkan 

mengenai teori serta konsep apa saja yang akan digunakan oleh peneliti terkait 

masalah di dalam penelitian ini.  
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Di dalam bab IV berisi mengenai metodologi penelitian. Dalam bab  ini  

peneliti menjelaskan pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik  

pengumpulan  data  dan  teknik  analisis  data yang akan digunakan di dalam 

penelitian ini.   

Di dalam bab V peneliti akan membahas dan menganalisis data-data yang 

sudah dikumpulkan secara berkala. Pada bab ini peneliti akan 

menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan lalu kemudian peneliti 

akan menganalisis hasil penelitian menggunakan teori-teori yang berlaku.  

Di dalam bab VI peneliti akan menutup penelitian yang isinya berupa 

simpulan dan saran. Peneliti akan menjabarkan simpulan yang sudah didapat 

secara ringkas dan saran yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya.  

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti mengenai impression 

management yang dilakukan oleh cosplayer superhero melalui Group Facebook 

Zero Cosplay Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan analisis semiotika. Peneliti akan membatasi waktu penelitian 

dari periode 1 Juni hingga 30 Agustus 2017. Teks berupa foto screenshoot dari 

keempat informan sebagai bukti penelitian. Lalu dilakukan interpretasi untuk 

mengejar makna di balik teks dan foto tersebut. Penelitian ini memiliki lingkup 

informan yang tidak terlalu besar karena yang diutamakan adalah kualitas 

(Ruslan, 2003 : 228). 

 

 

 

 




