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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan manusia 

lainnya. Sebagai sebuah ciptaan yang sempurna, manusia juga diberikan akal dan 

juga mempunyai perasaan atau hati nurani, oleh sebab itu manusia dapat 

menghayati dan merasakan segala macam fenomena kehidupan yang pernah 

dialaminya misalnya kesedihan, kegembiraan, kebaikan, keadilan, keindahan, 

kedamaian, cinta kasih dan sebagainya yang menjadi realitas disekitarnya. 

Berdasar perasaan atau nurani, manusia memiliki cita rasa yang menjadi kualitas 

atau nilai-nilai dalam kehidupannya. Wujud dari fenomena realitas kehidupan 

manusia ini dapat diidentifikasikan melalui berbagai bentuk sikap dan perilaku 

atau tindakan. Salah satu tindakan yang secara alami ada pada diri manusia adalah 

keinginan untuk bekerjasama dan saling membantu. 

Dalam kehidupan masyarkat Indonesia telah dikenal budaya gotong 

royong yang sejak dahulu melekat pada karakter bangsa. Menurut Berutu (2005: 

22) kegotongroyongan dalam kehidupan masyarakat Indonesia diyakini sebagai 

pranata asli dan merupakan salah satu bentuk solidaritas khas masyarakat agraris. 

Budaya gotong royong ini dapat juga diartikan sebagai solidaritas sosial, karena 

melibatkan pihak lain untuk bekerjasama baik itu untuk kepentingan pribadi 

maupun kepentingan bersama.  
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Seiring dengan berkembangannya zaman, solidaritas sosial dalam 

masyarakat Indonesia dirasakan semakin memudar dikarenakan semakin 

tingginya populasi masyarakat Indonesia yang berpindah dari desa ke kota. Hal 

lain yang terjadi adalah semakin berkembangnya sebuah daerah yang tadinya desa 

menjadi kota.  Fakta ini sesuai dengan data yang disampaikan oleh Ketua 

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2012) pada 

kompas.com bahwa hamper 54% masyarkat Indonesia tinggal di kota. Perubahan 

ini memperlihatkan masyarakat Indonesia yang juga masuk ke dalam gaya hidup 

zaman modern dimana menuntut setiap orang sibuk dengan urusan individu yang 

sangat padat karena tuntutan ekonomi yang semakin hari tuntutan itu semakin 

besar. Kehidupan masyarakat yang modern dan sangat kompleks ini berdampak 

pada tidak ditemukannya waktu yang tepat untuk ikut bergabung dalam kegiatan 

gotong royong dan umumnya teralihkan dengan uang sebagai penggantinya 

(Anggorowati 2015:41).  

Keadaan terjadinya penurunan semangat budaya gotong royong di 

Indonesia ternyata tidak sepenuhnya benar. Karena di zaman modern dengan 

berbagai kecanggihan teknologi yang berkembang sangat pesat. Hadirnya media 

baru secara fundamental mempengaruhi perubahan cara dunia dalam berinteraksi 

dan berkomunikasi. Menurut Hudson (2012: 1) melalui media baru, masyarakat 

kini memiliki banyak cara untuk memulai interaksi dengan berbagai perangkat 

dan jaringan. Ketika nilai kegotongroyongan untuk memberi pertolongan bagi 

yang membutuhkan dirasakan semakin menurun dalam kehidupan nyata sehari-

hari, melalui media baru terbuka ruang dan kesempatan untuk menghidupkan 
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kembali nilai-nilai dimaksud. Menurut Manovic (2011: 55) bahwa prinsip yang 

membedakan media baru dengan media lama ialah interaktifitas. Interaktifitas 

yang mencari ciri media baru dimanfaatkan untuk menggagas ide untuk saling 

berbagi terhadap sesama yang berbasiskan ketertarikan atau simpati yang ditandai 

oleh persamaan kepentingan. Hal ini telah melahirkan konsep gotong royong 

modern yaitu crowdfunding platform. Istilah crowdfunding platform ini akan terus 

digunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini selanjutnya, karena tidak 

ditemukan padanan kata dalam Bahasa Indonesia. 

Ordanini (2011) mendefinisikan crowdfunding sebagai upaya kolektif 

oleh orang-orang yang saling terhubung dan mengumpulkan uang mereka secara 

bersama-sama, biasanya melalui internet, untuk berinvestasi dan mendukung 

upaya yang diprakarsai oleh orang lain atau organisasi. Dalam definisi ini 

memandang crowdfunding dari latar investasi atau komersial dan juga dari latar 

donasi atau bantuan yang digalang melalui internet kepada masyarakat. 

Crowdfunding sendiri dapat didefinisikan secara sederhana adalah aktifitas 

pengumpulan dana dengan cara patungan atau mengumpulkan sejumlah uang dari 

sejumlah orang. Termasuk di antaranya adalah keluarga, teman, rekan kerja, dan 

siapa pun orang yang berhasil terhubung dengan ide ini (Sullivan, 2016). 

Perkawinan konsep aktifitas crowdfunding dengan teknologi berupa program 

untuk menjalankannya inilah yang disebut dengan crowdfunding platform.  

Menurut penelitian Gea (2016) nilai-nilai kegotongroyongan dalam 

masyarakat Indonesia bukannya hilang atau bahkan mati, akan tetapi telah 

mengalami pergeseran bentuk seiring dengan perkembangan teknologi informasi 
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dan komunikasi. Fikar mengatakan bahwa budaya baru dalam interaktifitas 

melalui internet tidak lagi membatasi ruang dan waktu tetapi mampu 

menghubungkan siapa saja kapan saja dan dimana saja. Terkait dengan kegiatan-

kegiatan atau aksi kolektif kemasyarakatan yang bertujuan untuk aksi-aksi sosial, 

kemanusiaan, penanggulangan bencana, menolong seseorang yang membutuhkan, 

pengembangan pendanaan wirausaha sosial, pendidikan dan masih banyak lainnya 

tetap bisa dilakukan dengan interaktifitas dalam jejaring internet. Penelusuran 

terhadap kampanye pada crowdfunding di Indonesia ditemukan bahwa untuk satu 

kegiatan disebuah wilayah tertentu di pelosok-pelosok Indonesia mampu 

menggerakkan ratusan bahkan ribuan masyarakat di belahan wilayah Indonesia 

lainnya untuk terlibat mewujudkan gagasan dimaksud atau menolong seseorang 

atau kelompok yang membutuhkan disana. Penelitian ini membuktikan bahwa 

perkembangan gerakan crowdfunding di Indonesia telah berada pada jalur yang 

baik sesuai dengan nilai-nilai kegotongroyongan yang melibatkan masyarakat 

untuk saling membantu dalam bentuk partisipasi sosial, semangat kreatif, 

investasi (pinjaman tanpa bunga) dan juga sumber daya. Partisipasi ini berbasis 

inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang mengedepankan gagasan-

gagasan kreatif dan menghubungkannya melalui jejaring sosial dan interaktifitas 

dalam dunia maya. (Gea, 2016) 

Peneliti lain menguatkan hasil penelitian diatas, yaitu yang dilakukan 

oleh Irfan (2016). Hasil penelitian Irfan menemukan bahwa sebagai wujud 

kekinian, konsekuensi perubahan sosial dalam konsep gotong royong ternyata 

bermetamorforsis dalam media yang berbeda. Esensi gotong royong sebagai 
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tindakan bekerja sama tanpa pamrih tetap tidak hilang. Namun berubah dengan 

menggunakan cara yang berbeda. Artinya kepedulian seseorang atas sebuah 

musibah yang menimpa individu lain tetap ada, bahkan bisa menjadi energi yang 

besar manakala  media sosial bergerak lebih luas lagi.  

Lebih lanjut Irfan yang melakukan penelitian pada sebuah crowdfunding 

platform Kitabisa.com menemukan bahwa wujud kolaborasi yang dilakukan oleh 

Kitabisa.com adalah sebuah pembuktian dari adanya inisiatif masyarakat dalam 

memecahkan masalah sosial. Melalui gerakan sosialnya, Kitabisa.com 

mengelaborasikan kepedulian masyarakat dengan membuat kegiatan 

crowdfunding. Sehingga hal ini dapat diartikan bahwa teknologi media sosial 

ternyata dapat dimanfaatkan secara potensial atas kesulitan dalam mengatasi 

masalah dana bagi lembaga sosial. 

Dari penelitian-penelitian diatas, penulis melihat bahwa ada kesamaan 

yaitu berhasilnya sebuah masalah dipecahkan melalui crowdfunding platform 

dikarenakan adanya kampanye yang disebarluaskan. Kampanye ini berisi pesan 

yang dikonstruksi untuk menggerakkan masyarakat yang menerima pesan ini ikut 

berpartisipasi atau terpersuasi dan akhirnya menimbulkan gerakan sosial untuk 

membantu. Kedua penelitian diatas juga memiliki kesamaan yaitu membuktikan 

bahwa dengan adanya crowdfunding platform masyarakat Indonesia tidak 

kehilangan budaya gotong royong, hanya mengalami pergeseran bentuk seiring 

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gea (2016) dan Irfan 

(2016) yang menyoroti dampak atau efek dari kegiatan crowdfunding platform, 
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maka Intyaswati (2010) menyoroti pesan komunikasi yang dilakukan dalam 

crowdfunding platform dan memberikan hasil penelitian yaitu penggalangan dana 

dilakukan oleh pihak pencari dana melalui kampanye di website yang berbentuk 

video, foto, tulisan, dan lainnya yang bisa diakses melalui website. Keberhasilan 

kampanye tergantung dari konten kampanye dan jaringan promosi kampanye. 

Dalam teori komunikasi massa yang dirumuskan oleh DeFleur (Bungin 

2005:36) menelaah perbedaan – perbedaan diantara individu – individu sebagai 

sasaran media massa ketika mereka diterpa sehingga menimbulkan efek tertentu. 

Pemaknaan pesan bergantung pada latar belakang budaya dan pengalaman hidup 

khalayak itu sendiri.  Hal ini dikarenakan pergeseran peran khalayak yang telah 

menciptakan hubungan timbal balik diantara khalayak dan teks media, bukan 

hanya hubungan searah dari media pada khalayak. Seperti yang dikemukakan 

Burton (2008), bahwa khalayak adalah mereka yang mengkonsumsi produk-

produk media.  Dalam konteks ini, khalayak memiliki andil dalam menentukan 

reaksi yang akan ditimbulkannya setelah mereka mengkonsumsi pesan kampanye 

yang didapat dari berbagai kategori bantuan dipilih.  

Khalayak dalam penelitian ini merujuk pada konsep khalayak aktif yaitu 

khalayak sebagai pencipta makna. Menurut Barker (2000) khalayak aktif mengacu 

pada kemampuan khalayak untuk menjadi pencipta makna secara aktif bukan 

hanya menjadi penerima pasif dari makna yang disampaikan teks.   

Walter Fisher dengan Teori Paradigma Naratif yang digagasnya 

menyatakan bahwa memberikan alasan yang baik itu lebih memberi dampak 

apabila disampaikan dengan bercerita daripada ketika hal itu mengumpulkan bukti 
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atau mengkonstruksi argumentasi yang kaku. Manusia lebih mudah terbujuk oleh 

sebuah cerita yang bagus daripada argument yang baik. Paradigma Naratif 

mengkonsepkan bahwa manusia adalah pencerita dan manusia mengalami 

kehidupan dalam suatu bentuk narasi.  

Logika narasi lebih dipilih dibandingkan logika tradisional yang 

digunakan dalam argumentasi. Logika narasi menyatakan bahwa orang menilai 

kredibilitas pembicara melalui apakah ceritanya runtut (mempunyai koherensi) 

dan terdengar benar (mempunyai ketepatan).  Teori Paradigma Naratif 

digunakan peneliti dalam meneliti bagaimana sebuah pesan dalam  kampanye  

penggalangan dana dikonstruksikan yang terdapat dalam crowdfunding platform 

KitaBisa.com. 

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) yang dirilis pada tanggal 25 oktober 2016 mengenai data pengguna 

internet di Indonesia 2016 dilaporkan bahwa dari 256,2 juta penduduk Indonesia 

yang menggunakan internet berjumlah lebih dari setengahnya yaitu 132,7 juta 

jiwa. 

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi pengguna internet dalam 

masyarakat Indonesia dapat menjadi media untuk berkomunikasi baik untuk 

kepentingan pribadi, bisnis maupun sosial.  
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Gambar 1.1 

Hasil Survei APJII 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.apjii.or.id/survei 

 

Ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi sudah tidak bisa 

dibendung, perubahan proses sosial berbanding lurus dengan perubahan kondisi 

saat ini. Seiring dengan perubahan itulah tenyata membawa pada perkembangan 

aspek lainnya.  Penggunaan teknologi komunikasi dan media sosial digunakan 

oleh berbagai kelompok orang untuk berbagai aktifitas. Ada yang 

menggunakannya sebagai media pergaulan dan aktualisasi diri, yang lainnya 

menggunakan sebagai tempat usaha (e-commerce) dan sebagian lainnya 

menggunakannya menjadi gerakan sosial.  

Dari situs id.techinasia.com dikatakan bahwa sejak tahun 2012 Indonesia 

mulai diramaikan dengan tumbuhnya crowdfunding platform yang memiliki 

konsep untuk menampung dan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk 
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digunakan mendanai suatu proyek atau tujuan tertentu. Perkembangan 

pertumbuhan crowdfunding di Indonesia telah berada pada jalur yang benar 

karena sesuai dengan nilai-nilai kegotongroyongan yang melibatkan masyarakat 

untuk saling membantu dalam bentuk partisipasi sosial, semangat kreatif, 

investasi dan juga pemanfaatan sumber daya. Partisipasi ini berbasis inovasi 

teknologi informasi dan komunikasi yang mengedepankan gagasan-gagasan 

kreatif dan menghubungkannya melalui jejaring sosial dan interaktifitas dalam 

dunia maya. Gerakan sosial yang terjadi dalam proses crowdfunding bisa disebut 

sebagai aksi kolektif masyarkat Indonesia. Walaupun belum ditemukan survei 

peringkat crowdfunding platform di Indonesia, tetapi menurut situs tirto.id dan 

goodnewsfromIndonesia.com menempatkan Kitabisa.com sebagai crowdfunding 

platform yang teratas di Indonesia. Kitabisa.com menyasar pada program sosial 

dan berinvestasi kepada ekonomi sosial. 

Berdasarkan infografis Indonesian Giving Report Online 2016 yang 

dirilis kitabisa.com, sampai akhir 2016 yang lalu Kitabisa.com telah berhasil 

mengumpulkan donasi sebesar Rp 61 miliar, hal ini menunjukkan kenaikan tujuh 

kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp 7,2 miliar. Rincian 

pengelolaan dana pada tahun 2016 tersebut Kitabisa.com mewadahi 3.227 

kampanye dan menghubungkan 192 ribu donator yang diberi label “orang baik”. 

Kesuksesan penggalangan dana yang dilakukan oleh pihak pencari dana 

(campaigner) ditentukan oleh pesan dalam kampanye di situs KitaBisa.com yang 

berbentuk teks, foto, dan video bergantung dari konten kampanye yang 

dikonstruksi sehingga menarik dan menggugah khalayak untuk berpartisipasi. 
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Penelitian konstruksi pesan terdahulu lebih didominasi pada konstruksi 

pesan politik dan iklan. Konstruksi pesan politik seperti pada penelitian Pratiwi 

(2015) dalam tesisnya mengenai konstruksi pemberitaan 100 hari pemerintahan 

Jokowi-JK, atau penelitian dalam tesis Savitri (2014) mengenai konstruksi 

retorika politik dalam restorasi citra. Serta jurnal ilmiah yang ditulis Triastika 

(2016) mengenai konstruksi kepemimpinan tokoh bangsa. Sedangkan penelitian 

konstruksi pesan iklan dilakukan oleh Dianti (2015) dalam penelitian tesisnya 

mengenai gaya hedonism dalam iklan televisi, penelitian dalam tesis Ligharyanti 

(2014) yang membahas konstruksi gender dalam iklan televisi serta Murwani 

(2010) dalam jurnal ilmiahnya yang menulis konstuksi tubuh perempuan dalam 

iklan televisi.  

Berbeda dari penelitian-penelitian konstruksi pesan sebelumnya, pada 

penelitian ini terdapat kebaruan yaitu peneliti fokus pada konstruksi semua isi 

pesan baik itu teks, simbol, gambar dan yang lainnya yang merupakan produk 

sosial dan budaya dari masyarakat dalam setiap kampanye yang digunakan pada 

KitaBisa.com. Sehingga dapat menimbulkan aksi kolektif yaitu aktifitas 

pengumpulan dana dengan cara patungan / mengumpulkan sejumlah uang dari 

sejumlah orang (crowdfunding).  

Fakta bahwa pengguna internet di Indonesia sangat besar yaitu sekitar 

132,7 juta jiwa (APJII, 2016) menunjukkan bahwa 50% lebih masyarakat 

Indonesia aktif menggunakan internet untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan 

mereka. Disisi lain juga terjadi pergerakan positif meningkatnya budaya gotong 

royong modern yaitu urun dana secara online untuk membantu berbagai kegiatan 



 

11  
Universitas Pelita Harapan 

 

sosial melalui crowdfunding platform di Indonesia terutama pada kitabisa.com. 

Tetapi berdasarkan data kitabisa.com sampai 2016 ada sekitar 192 ribu donatur 

yang berpartisipasi, hal ini memperlihatkan baru 0,001% masyarakat Indonesia 

yang berpartisipasi pada situs crowdfunding platform untuk menyalurkan bantuan 

menyelesaiakan berbagai permasalahan sosial. Strategi untuk dapat menarik 

semakin banyak orang berpartisipasi dalam crowdfunding platform adalah dengan 

memproduksi pesan kampanye yang dikonstuksikan dengan baik sehingga dapat 

menimbulkan reaksi pembacanya dan akhirnya memutuskan untuk bertindak 

ambil bagian pada kampanye yang dilihatnya. Hal ini yang menarik peneliti untuk 

melakukan penelitian bagaimana konstruksi pesan dalam kampanye penggalangan 

dana dapat menimbulkan reaksi positif dan akhirnya mendorong semakin banyak 

orang memiliki semangat saling berbagi dan menolong. 

Konstruksi pesan akan dilakukan dengan menggunakan pisau analisis 

Paradigma Naratif dengan melakukan analisis isi naratif model Vladimir Propp. 

Sehingga penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dengan 

berdiri di atas argumen, bahwa suatu karya cipta berupa konstuksi pesan yang 

terlihat pada kampanye penggalangan dana bisa diterima dan direspon oleh 

pendonor yang diberi label sebagai “orang baik” dalam crowdfunding platform 

KitaBisa.com. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi pesan 

kampanye penggalangan dana pada crowdfunding platform KitaBisa.com ? 

 



 

12  
Universitas Pelita Harapan 

 

 

 

1.3.  Pembatasan Masalah 

Penelitian ini adalalah penelitian dengan menggunakan teknik analisis isi 

naratif. Sehingga peneliti hanya akan melakukan penelitian pada isi narasi baik itu 

teks atau gambar yang ada pada dua kampanye penggalangan dana pada kategori 

bantuan medis dan kesehatan yang ada pada platform Kitabisa.com.  

Peneliti ingin mengamati konstruksi pesan yang dilakukan pada dua  

kampanye penggalangan dana tersebut. Dua kampanye itu adalah “A Tribute to 

Yockie Suryo Prayogo” dan “ Support Sarah dalam meraih masa depan dalam 

MG”. 

Dua kampanye ini diambil karena peneliti melihat keduanya merupakan 

contoh dari kampanye penggalangan dana yang berhasil karena mampu 

menggalang dana dari masyarakat dengan nilai yang besar. Sehingga peneliti 

hanya membatasi pada pembahasan bagaimana kedua kampanye ini 

mengkonstruksi pesan yang ditayangkan di platform Kitabisa.com. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis konstruksi pesan mengenai penggalangan dana yang dibuat dalam 

kampanye-kampanye di crowdfunding platform KitaBisa.com dengan melakukan 

analisis isi naratif. 
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1.5.  Manfaat Penelitian 

 

 1.5.1  Kegunaan Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam khasanah 

ilmu komunikasi khususnya dalam kajian media. Dalam konteks yang lebih 

spesifik lagi yaitu melakukan analisis isi narasi dalam memproduksi pesan 

kampanye penggalangan dana dan disebarkan kepada khalayak dengan 

menggunakan teknologi yaitu crowdfunding platform sehingga mendapat 

penerimaan di masyarakat berupa reaksi untuk berpartisipasi.  

 1.5.2  Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan praktis dalam 

hal bagaimana masyarakat dapat memahami fenomena kehadiran crowdfunding 

platform yang semakin berkembang di Indonesia. Penelitian ini berguna pagi para 

campaigner orang yang akan membuat kampanye, bagaimana pesan kampanye 

diproduksi sebagai media dimana diharapkan akhirnya terjadi aktifitas aksi 

kolektif urun dana dengan melihat kampanye yang merupakan hasil 

pengkonstruksian pesan yang ditampilkan dalam crowdfunding platform.  

 1.5.3. Kegunaan Sosial 

 Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarkat Indonesia yang sejak dahulu memiliki budaya gotong royong bahwa 

dengan menggunakan media baru, budaya gotong royong tetap dapat kita lakukan 
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yaitu dengan berpartisipasi aktif dan memilih sendiri kampanye yang akan di 

bantu pada crowdfunding platform. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Dalam tesis ini peneliti akan membagi dalam enam bab penulisan. Bab 1 

akan memaparkan mengenai latar belakang masyarakat Indonesia yang memiliki 

budaya gotong royong yang merupakan cikal bakal konsep crowdfunding 

platform. Keterlibatan masyarakat yang dapat menimbulkan gerakan sosial dan 

aksi kolektif ini dipengaruhi oleh kampanye yang terdapat dalam crowdfunding 

platform KitaBisa.com. Untuk itu pada bab ini penulis juga menjelaskan teori 

yang digunakan dalam melakukan kosntruksi pesan yaitu Teori Paradigma Naratif 

dan melakukan analisis naratif dengan menggunakan model Vladimir Propp. 

Penelitian-penelitian terhadahulu yang memperlihatkan bahwa penelitian yang 

dilakukan sekarang memiliki kebaruan karena berbeda dan melengkapi penelitian 

sebelumnya. 

 Pada Bab 2 penulis akan memaparkan KitaBisa.com sebagai objek 

penelitian. Terutama adalah kampanye-kampanye berhasil yang terdapat dalam 

berbagai kategori pada crowdfunding platform KitaBisa.com serta bagaimana 

konstruksi pesan dilakukan pada 2 kampanye yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini. 

 Setelah itu pada Bab 3 penulis akan memaparkan berbagai penelitian 

terdahulu mengenai crowdfunding yang pernah dilakukuan serta penelitian-
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penelitian konstruksi pesan sebagai pembanding dengan penelitian yang dilakukan 

dalam tulisan ini. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai berbagai teori yang 

akan digunakan penulis. 

 Kemudian di Bab 4 metodologi penelitian akan dijelaskan secara 

lengkap. Penelitian ini akan menggunakan paradigma konstuktivisme dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif 

dengan melakukan analisis isi dengan menggunakan Teori Paradigma Naratif. 

Unit analisis adalah dua kampanye penggalangan dana dari kategori bantuan 

medis dan kesehatan yang berada pada Kitabisa.com dan melakukan analisis 

mendalam atas dua narasi dalam kampanye penggalangan dana yang akan 

digunakan sebagai data primer dari penelitian ini. 

 

 




