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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dalam kurun satu dekade ini menyumbang 

banyak perubahan dalam semua lini kehidupan. Sebagaimana yang kita 

ketahui sejak jaman dahulu komunikasi menjadi sesuatu yang penting dan 

wajib dilakukan manusia, bahkan sebelum manusia menemukan tulisan, 

simbol-simbol dan isyarat digunakan untuk berkomunikasi. 

Dalam buku yang berjudul Komunikasi dan Perilaku Manusia 

karangan Brent D Ruben dan Lea P (2013) dikatakan  bahwa aspek yang 

terlihat dalam proses komunikasi adalah orang, simbol, dan teknologi. Orang 

yang dimaksud disini adalah individu yang berkaitan dalam proses 

komunikasi. Sedangkan simbol adalah suatu hal yang mewakili selain simbol 

itu sendiri. Dan yang terakhir, teknologi, keberadaan teknologi semakin 

menambah dinamika orang dalam berkomunikasi. 

Teknologi bisa menjadi aspek penting dalam mengirimkan informasi 

dari satu generasi ke generasi lain tanpa ada batasan waktu dan ruang. 

Dikatakan lebih lanjut bahwa di masa yang akan datang teknologi mungkin 

bisa menjembatani atau bisa juga mengikat waktu antara masa lalu dengan 

masa yang akan datang. Hal itu diperjelas dengan menggunakan rekaman 

peristiwa yang bisa dalam bentuk teks, audio, visual, maupun audio visual 

dapat dijadikan sebagai sarana penghubung waktu. 
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Keberadaan teknologi dari masa ke masa menimbulkan ciri khusus 

yang digunakan manusia dalam berkomunikasi. Menentukan apakah pesan 

yang akan dikirimkan secara teks, gambar atau visual, bunyi atau audio, atau 

audio visual. Sebelum ditemukannya huruf, manusia berkomunikasi dengan 

menggunakan isyarat dan simbol pictogram. Simbol dan isyarat tersebut 

diketahui secara umum atau secara konsensus masyarakat yang menggunakan 

simbol dan isyarat mengetahui artinya. Pada tahun 1450 Johann Gutenberg 

dari Mainz menemukan mesin cetak. 

Lain di Barat, lain pula di Cina yang sudah jauh mendahului teknologi 

komunikasi dengan menggunakan teknik percetakan untuk huruf kanji yang 

terkenal dengan jumlahnya yang banyak. “Metode yang digunakan pun 

berbeda, yakni dengan metode percetakan blok, yaitu blok kayu yang berukir. 

Metode ini sangat tepat sekali untuk budaya yang menggunakan banyak 

gambar ideogram bukan alphabet yang hanya terdiri dari 20 sampai 30 buah” 

(Briggs dan Peter Burke, 2006:18). 

Penemuan mesin cetak pada eranya memunculkan ciri pada 

manusianya dalam berkomunikasi yakni dengan metode teks. Orang pada 

masa menggunakan tulisan untuk berkirim informasi.Bahasa pada era itu 

sangat berkembang. Muncul berbagai surat kabar, televisi, dan radio yang 

menyampaikan informasi ke khalayaknya dalam jumlah banyak. Yang 

membuat era komunikasi mengalami perubahan yang dramatis adalah pada era 

lahirnya komputer dan internet. Brent D. Ruben dan Lea P. Stewart dalam 

bukunya yang berjudul Komunikasi dan Perilaku Manusia (2013) 
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mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan pengguna internet dalam kurun 

satu dekade, tahun 1995 pengguna internet mencapai 30 juta orang, dan 

meningkat drastis sepuluh tahun kemudian yakni mencapai 800 juta orang 

atau 12,5% populasi di dunia. 

Teknologi juga memunculkan komputer dan internet dan kemudian 

membuat pokok bahasan baru tentang komunikasi dengan computer yang 

lebih lanjut disebut (Computer Mediated Communications) atau CMC. CMC 

adalah istilah yang digunakan untuk melakukan komunikasi antara dua orang 

atau lebih dengan menggunakan komputer sebagai media dan jaringan internet 

untuk menyambungkan pesannya. 

Dengan adanya era manusia dengan CMC, maka dalam berkomunikasi 

manusia mulai meninggalkan cara berkomunikasi secara konvensional menuju 

arah yang lebih modern dengan CMC. Sehingga manusia dalam 

berkomunikasi tidak harus bertatap muka secara langsung. Dalam CMC ini 

terdapat ciri yang membedakan dengan cara berkomunikasi secara 

konvensional, antara lain interaktivitas yang terjadi semakin sering dilakukan, 

sifat de-massified atau pengiriman pesan dari individu ke khalayak dalam 

jumlah banyak bahkan ke orang yang belum dikenal menyebabkan semakin 

membuat kompleksitas dalam komunikasi itu sendiri, dan menimbulkan 

asyncronity atau pesan yang terkirim tidak terikat oleh waktu sehingga 

penerima pesan mudah mengabaikan pesan. 

Cara baru berkomunikasi dengan CMC ini melahirkan banyak platform 

media sosial yang memudahkan user untuk mencari tahu tentang user lain. 
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Bermacam media soSial tumbuh mulai era 2000-an, seperti Friendster, 

Facebook, Twitter, Plurk, dan lain-lain. Dengan media sosial tersebut user 

dapat melakukan updating status, mengunggah foto, chatting, bahkan 

videocall. Facebook sebagai salah satu platform yang menyediakan fasilitas 

tersebut. Facebook tumbuh di tengah globalisasi dunia. Dimana salah satunya 

penggunaan teknologi menjadi barang yang membuat manusia kecanduan. 

Begitu pula para pengguna Facebook kecanduan dengan secara terus menerus 

mengabarkan apa saja yang dialami dalam sehari-hari, tak hanya dalam bentuk 

kata-kata melainkan juga gambar. “Penggunaan Facebook sebagai situs 

jejaring sosial semakin banyak peminatnya. Catatan dari alexa.com 

mengungkapkan bahwa Facebook tetap menjadi situs yang paling banyak 

dikunjungi di Indonesia” (Julianita, 2012:3). 

Hal itu juga mengakibatkan muncul berbagai fenomena sosial dalam 

menggunakan Facebook dalam hal presentasi diri secara visual. Melalui 

Facebook, user dapat mengenal satu sama lain dengan melihat profil. 

Fenomena sosial yang berhubungan dengan cerminan kepribadian yang 

sedang booming adalah selfie. Selfie adalah cara penampilan diri dengan 

memfoto diri tanpa bantuan orang lain. 

Berbagai situs berita ramai memperbincangkan fenomena selfie, salah 

satunya tempo.co mengatakan bahwa dalam Kamus Oxford mendefinisikan 

kata selfie sebagai aktivitas seseorang yang memotret dirinya sendiri, 

umumnya menggunakan ponsel atau webcam, kemudian mengunggahnya 

kesitus media sosial. Dalam situs lain yakni kompasiana.com, dikatakan 
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bahwa selfie dapat mengakomodasi kebutuhan manusia yang berkaitan dengan 

manajemen identitas baru. Kemunculan selfie ini juga tidak dapat dilepaskan 

dari perkembangan teknologi. Secara tidak langsung selfie mewakili presentasi 

diri seseorang di situs  media sosial. 

Erving Goffman dalam Ruben (2013) mengungkapkan bahwa ekspresi 

diri dapat dimetaforakan bahwa setiap individu memainkan peran di atas 

panggung yang mereka buat atau melakukan dramaturgi, dengan kata lain 

individu mempresentasikan diri.  

Menambahkan, Kenetth Burke dalam Ruben (2013) mengembangkan 

lima elemen dalam dramatistic pentad untuk menganalisis bahasa individual 

seseorang dalam berekspresi. Lima elemen itu, pertama scene atau panggung 

dimana tindakan terjadi, kedua act atau tindakan yang terjadi, yang ketiga 

agent atau aktor yang melakukan, yang keempat agency atau alat yang 

digunakan aktor untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir adalah purpose atau 

alasan mengapa orang melakukan hal tersebut. 

Jadi Facebook bisa dibilang sebagai panggung dan selfie sebagai cara 

yang dilakukan untuk melakukan presentasi diri. Fenomena selfie ini popular 

karena di berbagai media sosial, user mengunggah foto dengan cara selfie dan 

tak jarang memilihnya sebagai foto profil melalui proses seleksi. Proses 

presentasi objek visual ini melalui tahap awal yang disebut pengelolaan kesan 

(impression management). “Individu melakukan seleksi dan mengontrol 

gambar yang akan dijadikan foto profil sesuai dengan perilaku yang 
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diinginkan, tujuannya adalah untuk membentuk image yang diinginkan 

kepada orang lain”  (Dayakisni, 2009). 

Komponen dari presentasi diri yakni motivasi pengelolaan kesan, dan 

konstruksi pengelolaan kesan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses 

seseorang mempresentasikan dirinya melalui jejaring sosial. Melalui 

fenomena selfie ini, peneliti menganggap fenomena ini menarik dan 

menjadikannya sebuah penelitian yang berjudul MANAJEMEN KESAN  

MELALUI FOTO SELFIE DALAM FACEBOOK (Studi Fenomenologi Pada 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMS). 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi, sehingga teknik pengambilan data yang dipakai adalah 

observasi dan wawancara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengungkapkan secara mendalam bagaimana proses seseorang 

mempresentasikan diri secara visual dengan foto selfie melalui media 

Facebook.  

Obyek penelitian yang digunakan adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi 

UMS, karena dalam keseharian peneliti mengetahui dan berinteraksi dengan 

beberapa secara langsung dan memiliki akun Facebook. Tak hanya itu sesuai 

dengan pembagian periode perkembangan manusia Erick Erikson (Rakhmat, 

2007:8)  mahasiswa Ilmu Komunikasi memasuki tahap intimacy dan isolation, 

jika ia berperilaku positif terhadap dirinya dan sekitarnya, maka ia akan intim 

terhadap orang lain, dengan salah satu caranya menciptakan kesan yang baik 

kepada orang lain. Namun jika negatif, maka ia akan menarik diri dari 
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lingkungannya atau isolasi. Selain itu mahasiswa juga tergolong pada usia 

yang sudah stabil, dan dapat menentukan hal-hal yang ingin diperbuat serta 

tahu dampak positif dan negatif atas perbuatan yang dilakukan. 

Seperti yang disinggung pada paragraf sebelumnya, peneliti 

melakukan penelitian ini dengan pendekatan fenomenologi. Penjelasan 

Creswell dalam Deddy Mulyana dan Solatun (2008) tentang fenomenologi 

adalah “Whereas a biography reports the life of a single individual, a 

phenomenological study describes the meaning of the lived experiences for 

several individuals about a concept or the phenomenon” (Mulyana, 2008: 91), 

penjelasannya adalah studi ini berusaha menyajikan atau melaporkan makna 

pengalaman hidup beberapa orang tentang konsep atau fenomena. 

MC Ninik Sri Rejeki dalam buku Mix Methodology dalam Penelitian 

Komunikasi mengungkapkan metode ini digunakan dengan pendekatan 

konstruktivisme yang bersifat interpretatif. Metode ini akan memperlakukan 

realitas sebagai konstruksi sosial kebenaran. Realitas dipandang sebagai 

sesuatu yang sifatnya relative sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai 

relevan oleh para aktor sosial. Maka dari itu penelitian ini menggunakan 

tradisi ini karena peneliti menganggap selfie merupakan kajian yang lahir atas 

fenomena yang terjadi pada masa kini dan menarik untuk diteliti. 

Peneliti berupaya menjelaskan makna dari objek penelitian, selfie itu 

sendiri tanpa adanya paksaan, dalam hal ini peneliti membiarkan segala 

sesuatu menjadi nyata sebagaimana mestinya.Jadi nantinya hasil penelitian 
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diharapkan murni, sesuai dengan realitas fenomena yang terjadi di dalam 

objek penelitian. 

Penelitian terdahulu yang berjudul Analisis Manajemen Kesan 

Pengguna Facebook (Studi Terhadap Mahasiswa Universitas Jember), ditulis 

oleh Elis Alifiyah Wardhani, Universitas Jember, menganalisis tentang 

individu secara sadar maupun tidak dalam berinteraksi memiliki tujuan 

tertentu yang dapat menambah citra positif dirinya, untuk itu ia senantiasa 

berusaha mengatur apa yang akan ditampilkan. Penelitian tersebut 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara observasi dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kesan yang dilakukan 

pengguna Facebook melalui foto dan update status disesuaikan dengan situasi 

lingkungan, juga memperhatikan kelengkapan penampilan melalui 

appearance seperti make up, aksesoris, tas. Selain itu juga, manner atau gaya 

yang biasanya nampak melalui ekspresi yang disengaja dimanajemen untuk 

meyakinkan audience untuk membentuk kesan. Dan setting yang 

mendefinisikan situasi tempat yang dapat mendukung kesan (Wardhani, 

2013). 

Dalam jurnal internasional berjudul Pieces of Me: Selfie Culture Trend 

yang ditulis oleh Dian Arymami mengatakan bahwa konsep selfie telah 

menjadi sebuah budaya yang menghasilkan ilusi diri. Ia juga mengatakan 

bahwa sebagai fenomena global, selfie bisa menjadi sesuatu yang 

mengganggu. Gangguan yang diakibatkan selfie bisa menyangkut tentang 

seksualitas, objektifikasi, dan narsisisme. Hasil penelitian ini mengarah pada 
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konklusi bahwa selfie sudah menajdi kebiasaan harian dan sebagai media 

dalam menggambarkan budaya kaum muda dan elit. Selain itu selfie dapat 

ditransformasikan sebagai kaleidoskop dari berbagai khayalan tentang 

pendapat orang lain tentang diri atau mempermudah untuk melihat diri sebagai 

orang lain.  

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mencari jawaban secara 

mendalam tentang bagaimana proses manajemen kesan yang dilakukan 

informan dalam menampilkan foto selfie dalam Facebook. Maka dari itu 

peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan demikian hasil dapat 

memberikan penjelasan tentang presentasi diri khususnya proses manajemen 

kesan dalam akun online, dan memberikan tambahan informasi bagi pembaca 

yang memberikan perhatian khusus tentang pola komunikasi dalam  

kehidupan manusia di era digital. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana manajemen kesan melalui foto selfie yang dilakukan oleh 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMS  di Facebook? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui manajemen kesan melalui foto selfie yang 

dilakukan oleh Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMS  di Facebook 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Teori komunikasi  

Dalam buku yang berjudul Proses Komunikasi Insani yang ditulis 

oleh Stewart L. Tubs dan Sylvia Moss (2005) mengungkapkan bahwa 

komunikasi didefinisikan secara luas sebagai sharing of meaning atau 

berbagi pesan. Karena komunikasi merupakan suatu proses yang tak dapat 

diraba (intangible), yang selalu berubah-ubah, banyak orang yang sepakat 

bahwa suatu model yang nyata (tangible) akan membantu untuk 

menjelaskan proses tersebut. 

Stephen W. Littlejohn dalam Morissan (2013) mendefinisikan 

komunikasi itu merupakan proses yang sulit didefinisikan, abstrak dan 

memiliki banyak arti. Kemudian oleh Evverett M. Rogers seorang pakar 

Sosiologi Pedesaan Amerika Serikat dikembangkan menjadi komunikasi 

merupakan proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu 

penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku 

mereka. Dan itu disempurnakan menjadi komunikasi merupakan proses 

dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran 

informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada 

saling pengertian yang mendalam.  

“Otomatis dalam berkomunikasi terdapat ikhtisar dalam 

menunjang prosesnya. Mulai dari komponen, prosesnya, bentuknya, 

sifatnya, metodenya, tekniknya, tujuan, fungsinya, modelnya, dan 

bidangnya” (Effendy, 2011: 6).  
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Nina W Syam dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Komunikasi 

mengelompokkan komunikasi menjadi empat jenis perspektif. Yang 

pertama adalah perspektif mekanistis, kemudian perspektif psikologis, 

yang ketiga adalah perspektif pragmatis, dan yang terakhir adalah 

interaksionisme simbolik. 

Selain perspektif itu, yang juga menjadi fokus para peneliti studi 

komunikasi adalah bagaimana komunikasi berkembang dalam 

masyarakat, yang selanjutnya lebih dikupas dalam teori sosiologi 

komunikasi. Beberapa pertanyaan yang muncul tentang studi tersebut 

nantinya akan menjawab bagaimana nantinya dapat diketahui bentuk 

interaksi yang tepat, bagaimana individu sosial dalam berkomunikasi 

dapat menghindarkan diri dari kesalahan, dan lain sebagainya. Sosiologi 

komunikasi ini hadir dan sangat penting ditelaah. Dalam bukunya yang 

berjudul Sosiologi Komunikasi, Nina W. Syam menjelaskan alasan 

mengapa sosiologi komunikasi sangat penting, yang pertama, sebagai 

pelaku komunikasi, tidak dapat hadir atau eksis dalam keadaan yang 

terisolasi, seorang komunikator hanya dapat hadir melalui hubungan 

sosial. Kedua, secara sosial diberikan definisi mengenai diri (self) dan 

peran (role) yang mempengaruhi kelakuan atau perilaku komunikasi. 

Dalam hal lain, manusia dalam memilih peran dalam menjalankan 

komunikasi dapat dijelaskan dalam beberapa teori peran sosial, yang 

mana nantinya peran tersebut dapat mempengaruhi interaksi yang 

terkoordinasi. Adapun teori tersebut antara lain: 
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a. Teori peran klasik 

b. Teori pertunjukan peran (dramaturgi) 

c. Model identitas peran dari McCall & Simmons 

d. Model negosiasi peran dari Secord dan Backman 

Dalam penelitian ini secara khusus membahas tentang teori yang 

ketiga yakni teori pertunjukan peran (dramaturgi) oleh Erving Gofman. 

Teori tersebut secara eksplisit mengungkapkan model dramaturgi yang 

dimaksud adalah interaksi suatu pertunjukan drama dan komunikator 

manusia sebagai pemeran sandiwara. 

Erving Gofman selain menjelaskan teori dramaturgi dalam buku 

pertamanya, lebih lanjut menerangkan proses manajemen kesan dalam 

buku selanjutnya yang berjudul Face Work. Ia mengembangkan konsep 

wajah (face) dan kata-kata (line). Dikatakan bahwa interaksi didorong 

oleh usaha-usaha individu dimana ia sebagai actor, ia menjaga identitas 

yang telah diakui secara sosial. Wajah disini merupakan suatu identitas 

yang diakui dirinya sendiri. Kata-kata (line) merupakan pola aksi verbal 

dan nonverbal. Seorang aktor menyampaikan pandangannya tentang 

situasi dirinya melalui lini ini. 

Menurut Goffman, interaksi sosial meliputi koordinasi yang dibuat 

secara hati-hati yang melibatkan face dan line. Metode yang digunakan 

sering disebut face work. Dalam face work, keahlian dan ketrampilan 

individu sangat berpengaruh. Secara garis besar, ikatan metode tersebut 

ada dua bentuk face work yang digunakan untuk menghindari masa lalu. 
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Pertama, proses penghindaran. Aktor berusaha untuk menghindar dari 

interaksi yang diyakini dapat menimbulkan masalah atau kata-kata yang 

inkonsisten berkenaan dengan orang lain. Kedua, proses koreksi. Jika 

sudah terlanjur dalam dalam situasi yang tidak cocok dengan face-nya, 

dan dia tidak sempat melakukan penghidaran maka ia dipaksa untuk 

melakukan proses korektif. Empat langkah yang harus ditempuh dalam 

proses korektif tersebut, antara lain: 

a. Tantangan 

Adalah tantangan yang dilakukan oleh orang lain dengan nada 

ancaman mengenai sikap yang meremehkan. 

b. Penawaran 

Langkah dimana individu yang menyebabkan kekacauan diberi suatu 

kesempatan untuk mengoreksi kesalahan 

c. Penerimaan 

Merupakan langkah orang lain untuk menerima tawaran atas koreksi 

d. Terimakasih  

Langkah terakhir dimana aktor menyampaikan terimakasih dan 

mengakhiri proses koreksinya. 

2. Tradisi Fenomenologi 

Tradisi fenomenologi menitikberatkan pada pengalaman individu. 

Fenomenologi berpandangan bahwa manusia secara aktif dan sadar 

menilai pengalaman sehingga dapat memahami lingkungannya melalui 

pengalaman personal. Kata fenomenologi berasal dari Bahasa Yunani 
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phenomenon yang memiliki arti kemunculan suatu peristiwa dalam 

persepsi individu. “Fenomenologi menggunakan pengalaman sebenarnya 

sebagai data utama untuk memahami realitas” (Morissan, 2013: 39). 

Stanley Deetz dalam Morissan (2013) mengemukakan ada tiga prinsip 

dasar fenomenologi, yakni pengetahuan adalah kesadaran, makna dari 

suatu hal berasal dari hidup seseorang itu sendiri, bahasa adalah kendaraan 

makna, dalam artian bahasa digunakan untuk menjelaskan suatu hal.  

Studi fenomenologi dalam ilmu pengetahuan dimulai dengan 

perkembangan teori yang dibicarakan oleh Edmund Husserl yang 

mengatakan bahwa segala tindakan manusia didasari oleh kesadaran saat 

akan melakukan suatu hal. Dalam studi ini membantah paham bahwa 

manusia dalam melakukan sesuatu tidak berlandaskan kesadaran dari 

dalam dirinya. 

Meski sebelumnya fenomenologi sebenarnya telah diperkenalkan 

pertama kalinya oleh J.H. Lambert pada tahun 1764, Dia berpendapat 

fenomenologi menemukan dan menjelaskan sebab-sebab yang bersifat 

subjektif dan objektif dengan berdasar pada pengalaman inderawi. 

Tradisi ini merupakan cara penelitian kualitatif murni, karena didalam 

metodenya, peneliti berdasarkan hal yang benar-benar dari kesadaran 

murni dari narasumber atau fenomena yang diamati dan diteliti. 

Penelitian berbasis studi ini tidak terbatas pada cara mengkaji dan 

memaknai suatu hal, namun juga diambil dari situasi murni. Peneliti 

diwajibkan peka terhadap apa saja yang menjadi tanda yang nampak untuk 
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mendukung penelitian. Maka dari itu hasil dari penelitian ini merupakan 

makna dari pengalaman pribadi seseorang tentang konsep yang 

diyakininya. 

Dikarenakan studi ini berlandaskan oleh kesadaran dan pengalaman 

murni dari objek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang cocok 

adalah observasi dan wawancara mendalam. Observasi merupakan cara 

yang dilakukan dengan cara melihat gejala atau ciri khusus yang nantinya 

digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Observasi juga memberikan 

data berupa gambaran realistis perilaku manusia. 

Adapun jenis-jenis observasi ditinjau dari pelaksanaan pengumpulan 

data menurut Sugiono (2007), antara lain: 

a. Observasi parsitipan 

b. Observasi nonpartisipan  

Peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat 

independen. Pengumpulan data dengan observasi ini tidak akan 

mendapat data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkatan 

makna. Makna adalah nilai-nilai dibalik perilaku yang tampak, 

terucapkan dan tertulis. 

Ditinjau dari instrumen yang digunakan, dibagi menjadi dua: 

a. Observasi terstruktur  

Telah dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, 

kapan, dan dimana tempatnya. Dilakukan jika peneliti sudah tahu 

tentang psti variabel yang diteliti. Instrumen telah teruji validitas dan 
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reliabilitasnya. Menggunakan pedoman wawancara terstruktur dan 

angket tertutup. 

b. Observasi tidak terstruktur 

Tidak dipersiapkan secraa sistematis. Peneliti hanya 

menggunakan rambu-rambu pengamatan. 

3. Teori Self 

Charles Horton Cooley dalam buku Metodologi Penelitian 

Kualitatif mengungkapkan bahwa konsepsi diri berasal dari interaksi 

sosial individu dengan orang lain. Ia mendefinisikan bahwa diri merujuk 

pada kata ganti orang pertama tunggal. Ia juga menjelaskan bahwa segala 

sesuatu yang dkaitkan dengan diri menciptakan emosi lebih kuat daripada 

yang tidak dikaitkan dengan diri, dan itu bersifat subjektif.  

Kemudian ia meluncurkan teori The Looking Glass Self, dalam 

teori tersebut ia berpendapat bahwa diri ditentukan tentang apa yang ia 

pikirkan tentang pikiran orang lain yang dinilai dari dirinya. Maka dari itu 

teori ini menekankan bahwa betapa pentingnya respon orang lain 

mengenai diri orang tersebut. “Ringkasnya, apa yang diinternalisasi 

sebagai milik individu berasal dari informasi yang diterima dari orang 

lain”. (Mulyana, 2006:74) 

Gagasan Teori The Looking Glass Self memiliki tiga unsur 

pembentuk, yakni imajinasi penampilan kita bagi orang lain, imajinasi 

penilaiannya atas penampilan tersebut, dan sejenis perasaan diri, seperti 

kebanggaan atau malu. Ia juga mengilustrasikan dengan seorang invidu 
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tidak dapat mengambil suatu jarak antara dirinya dengan simbolisme yang 

mengorganisasikan penampilannya. Bahkan sebenarnya individu tidak 

yakin seratus persen tentang penampilannya dan apa makna yang akan ia 

sampaikan kepada orang lain. Menurutnya orang lain mungkin dapat 

meramalkan bahkan memahami lebih akurat dari diri pribadi tersebut. Hal 

tersebut yang membuat perasaan diri berkembang. Penafsiran diri tersebut 

dikembangkan melalui penafsiran individu atas realitas fisik dan sosial, 

juga aspek-aspek seperti pendapat mengenai tubuh, tujuan, materi, ambisi, 

dan gagasan yang berasal dari proses komunikasi. Perasaan diri bersifat 

sosial, karena itu merupakan hasil dari penciptaan makna melalui bahasa, 

dan budaya bersama dan itu berasal dari interpretasi subjektif individu 

atas penilaian orang lain yang dianggap penting dan punya hubungan 

dekat dengan mereka, mengenai sikap dan tindakan individu tersebut. 

Maka dari itu antara individu dan orang lain atau masyarakat saling 

mempengaruhi, maka keduanya disebut sebagai kembar (twin-born), 

maksudnya adalah individu bisa menjadi orang lain, dan orang lain bisa 

menjadi individu tergantung peran yang mereka ambil. 

Pandangan George Herbert Mead yang mengungkapkan konsep 

diri berasal dari interaksi sosial, memberikan penekanan, konsep diri 

terletak pada konsep pengambilan peran orang lain. Hal tersebut juga 

menjabarkan bahwa konsep diri merupakan turunan dari konsep diri 

sosial, karena diri merupakan sesuatu yang aktif, inovatif yang tidak 

hanya berproses dalam kehidupan sosial melainkan menciptakan 
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masyarakat baru yang segalanya tidak dapat diramalkan, termasuk 

perilaku, dengan garis bawah bahwa “individu tersebut yang mengontrol 

tindakan dan perilakunya, dan mekanisme pengontrolan yang dilakukan 

terletak pada makna yang dibuat secara sosial” (Mulyana, 2006:75). 

4. Computer Mediated Communications (CMC) 

Computer Mediated Communications (CMC) adalah istilah yang 

digunakan untuk proses komunikasi antara dua orang atau lebih dengan 

menggunakan computer sebagai media dan jaringan internet untuk 

menyalurkan pesannya. John December dalam Thurlow, Crispin dkk 

(2004) mengemukakan bahwa CMC adalah proses komunikasi manusia 

melalui komputer-komputer, serta manusia, situasi pada konteks tertentu, 

melibatkan media untuk tujuan yang bermacam. Susan Hering (dalam 

Thurlow, dkk) mengatakan, “CMC is communication that takes place 

between human being via the instrumentality of computer” (Thurlow, dkk, 

2004:15). 

Lebih lanjut, dijelaskan konsep inti dari CMC terdiri dari : 

a. Komunikasi  

1) Komunikasi itu dinamis. Proses komunikasi membutuhkan 

pengirim pesan, pesan, dan penerima pesan. Namun meski begitu 

itu adalah model paling sederhana maka disini komputer sebagai 

cara untuk memproses informasi. 
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2) Komunikasi itu transaksi 

 Meski orang terkadang berfikir bahwa komunikasi sebagai 

pertukaran pesan antara pengirim dan penerima, namun 

komunikasi juga merupakan negosiasi makna dimana pengirim 

pesan juga bisa sebagai penerima pesan begitu pula sebaliknya. 

3) Komunikasi itu multifungsional 

 Komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi, 

menginformasi, mencari informasi, mengontrol, mencari kawan, 

dan lain-lain. 

4) Komunikasi itu multimodal 

 Terkadang bahasa menjadi satu-satunya modal dalam 

berkomunikasi, namun sebenarnya kita bisa berkomunikasi 

dengan modal lainnya, misalnya simbol, isyarat, dan lain-lain. 

b. Mediasi 

Berdasar pada bagaimana cara manusia berkomunikasi, media 

digunakan untuk menyebarkan informasi. Secara sederhana media 

mentransmisikan sesuatu. Saluran komunikasi dapat terjadi karena : 

1) Psikologi, misalnya persepsi, sikap mental, prototip 

2) Sosial, misalnya hubungan dengan orang lain, stereotip, 

pengalaman 

3) Budaya, misalnya mitos, ideologi 
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c. Komputer  

Komputer menjadi barang wajib dalam proses CMC, 

keberadaanya tak bisa digantikan. Namun bentuk computer atau 

teknologi computing-nya dapat disesuaikan dengan keadaanya. 

Misalnya saja di era baru keberadaan komputer telah tergantikan 

dengan  handphone atau tablet. 

Lalu dalam CMC sangat erat hubungannya dengan teknologi. 

Kekinian teknologi dapat mempengaruhi hasil proses komunikasi melalui 

computer ini, antara lain konvergensi teknologi. Konvergensi teknologi ini 

memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia hanya melalui proses 

CMC, misalnya saja semua layanan terkonvergensi dalam satu computer 

dimana pengguna dapat melakukan obrolan, berbelanja online, mencari 

teman, membaca koran, dan  lain-lain.  

Konvergensi teknologi ini mengakibatkan : 

a. Peningkatan jumlah informasi  

b. Lebih banyak variasi cara membangun paket informasi 

c. Selektifitas pesan 

d. Perbaikan atau editing dalam melakukan umpan balik 

e. Kenyamanan  

Selain itu, karakteristik media dalam situasi komunikasi menjadi 

tidak sinkron atau asynchronous.“Terjadi penundaan (delay) waktu dalam 

hitungan detik, menit, bahkan tahun, contohnya adalah antara percetakan 

buku saat dibaca orang yang berada di wilayah yang berbeda, dengan 
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demikian komunikasi menjadi asynchronous” (Ruben dan Stewart, 2013: 

223). 

Lebih lanjut, CMC berkaitan erat dengan jumlah dan karakteristik 

sistem isyarat yang kemudian oleh sistem komunikasi disebut sebagai 

faktor penyebab yang menimbulkan efek CMC. Menyusutnya system 

isyarat nonverbal karena kapasitas teknologi, komunikasi disampaikan 

dengan menonjolkan kurangnya kesadaran akan pihak lain dan kurangnya 

perilaku normatif, kesopanan, koordinasi, empati, dan keramahan, atau 

kurangnya kemampuan untuk memangkas ketidakpastian. 

Culnan dan Markus dalam Berger (2014) mengatakan menyebut 

penyusutan isyarat tersebut sebagai kerangka penyingkiran isyarat, atau 

yang kemudian menjelaskan ketiadaan sinyal nonverbal dalam CMC 

dikarenakan alasan sebagai berikut: 

a. Komunikasi yang dimediasi oleh teknologi menyingkirkan banyak 

isyarat yang didapati dalam interaksi tatap muka 

b. Media yang berbeda menyingkirkan atau mengirim isyarat yang 

berbeda 

c. Menggunakan komunikasi bermediasi teknologi untuk menggantikan  

komunikasi tatap muka akan menghasilkan perubahan terprediksi 

dalam variabel intrapersonal dan interpersonal 

Komunikasi dengan didukung sosial internet mencakup : 

a. Kurangnya kontak tatap muka dan relative hilangnya ekspresi noverbal 

yang terkandung dalam interaksi berbasis teks 
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b. Kontak dengan individu yang tidak dikenal oleh subjek atau anggota 

lain dalam jaringan pribadi subjek 

c. Presentasi diri dan orang lain melalui anonimitas mutlak, nama 

samaran, identifikasi nominal, atau upaya untuk mengotentifikasi 

kualifikasi pihak lain 

d. Penyusunan pesan yang tidak serempak dan perbedaan interval waktu 

yang sebelum jawaban interaktif muncul 

e. Audiens potensial yang berbeda jumlahnya dari apa yang secara 

tradisional bisa diakses individu 

Biasanya orang yang melakukan pola komunikasi ini terkendala 

oleh jarak geografis aktual, bisa jarak dalam arti harfiah maupun jarak 

dalam anggapan. Dalam istilah jarak dalam anggapan, dapat memicu efek 

negatif yakni lokasi keberadaan pelaku komunikasi dapat dikontrol. 

Sering didapati anonimitas visual yang cenderung meningkatkan 

penonjolan identitas sosial, hal tersebut dapat mengaburkan perbedaan 

antarpribadi. Pengaburan perbedaan antarpribadi tersebut dapat membuat 

orang lain suka, atau bisa tidak suka. Pelaku komunikasi sering kali 

mengalami depersonalisasi atau kehilangan identitas pribadi. 

CMC menuntut individu untuk mengekspresikan dan mendeteksi 

karakteristik, sikap, dan ekspresi efektif secara online. Individu dengan 

ketrampilan sosial rendah lebih memilih CMC, karena mereka akan dapat 

dengan mudah memanfaatkan hambatan pandang dan keterpisahan fisik 
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secara leluasa. Apalagi kontrol yang lebih besar atas konstruksi pesan 

dapat diatur sesuai kehendak pelaku komunikasi. 

Dalam peran melangsungkan CMC, dikatakan oleh Antheunis, 

Valkenburg, dan Peter, adalah suatu platform sosial media yang 

menawarkan informasi antarpribadi yang mana dalam akun tersebut 

mengharuskan individu untuk menjalani beberapa proses seperti 

mengumpulkan pencari, mengolah pesan, hingga memberikan feedback.  

Media komunikasi dalam hal ini juga memiliki interaktivitas 

rendah dan tinggi tergantung si pengguna dalam menggunakannya. Carrie 

Heeter dalam Ruben dan Lea P.Stewart (2013) menyediakan opsi tentang 

dimensi interaktivitas, antara lain : 

a. Kompleksitas pilihan tersedia 

b. Upaya penggunaan menyesuaikan si pengguna 

c. Tanggapan media terhadap pengguna 

d. Monitoring penggunaan informasi 

e. Kemudahan dalam menggunakan informasi 

f. Kemudahan komunikasi interpersonal 

5. Presentasi Diri dan Manajemen Kesan 

a. Presentasi Diri 

Teori pembawaan diri atau presentasi diri  menurut Goffman 

dalam Morissan (2011) yaitu bagaimana seseorang menempatkan diri, 

apa yang harus dikatakan, dan bagaimana harusnya anda bertindak. Ia 

juga berpendapat bahwa permbawaan diri adalah pengelolaan kesan. 
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Orang berupaya untuk mengolah tingkah lakunya agar orang lain 

terkesan kepadanya. Ketika orang menyajikan atau mempresentasikan 

diri, ia mencoba untuk membuat orang lain terkesan dengan dirinya. 

Self presentation is very much a matter of impression management’ 

artinya penyajian diri terkait dengan persoalan pengelolaan kesan” 

(Morissan, 2011: 82). 

Dalam melakukan proses presentasi diri individu melakukan 

suatu proses dimana ia akan menyeleksi dan mengontrol perilaku 

sesuai yang diinginkannya. Hal tersebut memiliki motif agar orang lain 

menyukai dirinya, ingin mempengaruhi mereka, ingin memperbaiki 

posisi, memelihara status. Dengan demikian presentasi diri dibatasi 

dalam pengertian menghadirkan diri sendiri dalam cara-cara yang 

sudah diperhitungkan untuk memperoleh penerimaan dan persetujuan 

orang lain (Dayakisni, 2009). 

Komponen dari presentasi diri adalah pengelolaan kesan 

(impression management) atau motivasi pengelolaan kesan, dan 

konstruksi pengelolaan kesan (impression construction). Argyle dalam 

Dayakisni (2009) mengemukakan ada tiga motivasi primer pengelolaan 

kesan (impression management) yaitu keinginan untuk mendapatkan 

imbalan materi atau sosial, untuk mempertahankan atau meningkatkan 

harga diri, dan untuk mempermudah pengembangan identitas diri. 
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b. Manajemen Kesan 

Manajemen kesan adalah usaha seseorang untuk 

menampilkan  kesan pertama yang disukai pada orang lain. Manajemen 

kesan ada dua bentuk, yakni self-enhancement strategic yakni usaha 

untuk meningkatkan daya tarik diri pada orang diri pada orang lain, 

meliputi meningkatkan penampilan fisik melalui gaya berbusana, 

karisma diri, dan penggunaan berbagai atribut sehingga berusahga 

membuat deskripsi diri yang positif. 

Yang kedua adalah other-enhancement strategic. Berbeda 

dengan yang pertama,  Strategi ini upaya untuk membuat orang yang 

dituju merasa nyaman dalam berbagai cara. Contohnya sanjungan, 

persetujuan kita pada pandangan oranglain, antusiasme pada orang 

tersebut, memberi hadiah  meminta nasihat dan  memberikan feedback. 

Atau bisa juga menunjukan kesukaan dengan cara nonverbal. Namun 

kemungkinan bisa saja gagal dan terjadi slime effect, yaitu 

pembentukan kesan seolah-olah menjadi penjilat. 

Goffman dalam Dayakisni (2009) menggambarkan manajemen 

kesan dijelaskan dengan teori dramaturgis, dimana individu dalam 

menggunakan media bertindak sebagai pelaku pertunjukan 

teater.Masing-masing bertindak dalam suatu jalur yang terdiri dari 

sejumlah tindakan verbal dan nonverbal. Goffman berpandangan 

bahwa salah satu dasar interaksi social adalah komitmen saling timbal 

balik diantara individu yang terlibat dalam satu role yang harus 
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dimainkan. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar kesan yang 

diciptakan baik adalah sebagai berikut : 

1) Penampilan muka (proper front) 

Diekspresikan secara khusus agar orang lain tahu dengan jelas 

si pelaku. Front ini adalah penampilan individual yang 

menentukan presentasi diri dan muncul sebelum audience. Hal ini 

mencakup semua atribut ekspresif yang dibutuhkan untuk 

menjalani perannya. Front ini mencakup tiga aspek, yakni setting 

(furniture, dekorasi, layout fisik, dan latar belakang yang 

menyediakan pemandangan  yang menggambarkan kebenaran 

yang akan ditampilkan), juga personal front (peralatan ekspresif 

lain, seperti pakaian, jenis kelamin, ras, usia, pola bicara, mimik 

muka, sikap tubuh, dll), selain itu juga appearance, dan manner. 

2) Keterlibatan dalam perannya 

Ini adalah hal wajib yang harus dimiliki individu sebagai 

aktor. Individu dalam hal ini harus terlibat penuh dalam peran 

yang ia mainkan, karena ketika ia terlibat penuh dalam perannya, 

maka hal tersebut akan mempermudah dirinya dalam bersungguh-

sungguh menghayati peran. 

3) Mewujudkan idealisasi harapan orang lain tentang perannya 

Sebagai contoh konkret, seorang pengacara haruslah  

mengetahui tipe perilaku apa yang diharapkan dari masyarakat 

yang melihatnya, mengenai peran, dan apa yang seharusnya ia 
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lakukan, karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi orang lain 

dalam menilai. 

4) Mystification, 

 Bahwa kebanyakan peran menuntut pemeliharaan jarak social 

tertentu antara actor dan orang lain.  

Oleh pakar lain, Kenetth Burke dalam Ruben (2013) dramaturgis 

sendiri memiliki lima elemen Dramatistic Pentad, antara lain : 

1) Panggung atau scene di mana tindakan terjadi 

2) Tindakan atau act 

3) Actor atau agent 

4) Alat yang digunakan aktor untuk mencapai tujuan atau agency 

5) Alasan mengapa orang melakukan tindakan atau purpose . 

6. Presentasi diri dalam Computer Mediated Communication (CMC) 

Teknologi memegang peran penting dalam proses komunikasi. 

Dengan teknologi mengakibatkan pergeseran cara berkomunikasi pada 

manusia. Cara manusia melakukan presentasi diri dengan Computer 

Mediated Communication (CMC) akan memiliki perbedaan yang jelas 

daripada saat melakukan presentasi dengan tidak menggunakan CMC. 

Sesuai dengan teori evolusi teknologi, manusia dalam berkomunikasi 

berbasis komputer memiliki ciri sebagai berikut: 

a. Interaktivitas  

Kemampuan computer dalam mengantarkan informasi secara 

luas dan cepat dapat mengatasi waktu untuk berinteraksi.“Komputer 
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dapat mengatasi waktu berinteraksi, apalagi komputermenyediakan 

perangkat lunak yang mengatur kecepatan dan frekuensi interaksi 

secara stimultan tanpa peduli dengan siapa kita membentuk jaringan” 

(Liliweri, 2011: 856). 

b. Editable  

Sifat mudah diedit menyebabkan pesan yang disampaikan 

mudah dimanipulasi dan dipalsukan. Di sini identitas pelaku 

komunikasi sering kali ditampilkan tidak sesuai dengan kenyataan, 

melainkan berdasarkan apa yang diinginkan pelaku komunikasi. 

c. De-massified 

Sifat pesan yang dapat dikirim dari satu individu ke individu 

lain dalam jumlah yang sangat banyak menyebabkan permasalahan 

komunikasi yang terjadi semakin kompleks.  

d. Asinkronitas 

Dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan, pelaku 

komunikasi bisa menyesuaikan dengan keinginan untuk melakukan 

komunikasi. Penyampaian feedback tidak terikat waktu, sehingga 

komunikan mudah mengabaikan pesan. 
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E. Kerangka Pemikiran 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Metode fenomenologi digunakan untuk memberikan 

kerangka bagaimana memaknai suatu realitas. Peneliti melihat perspektif 

fenomenologi menunjukkan arti fenomena yang berkaitan dengan 

manusia. Jenis ini dianggap paling relevan sehingga metode observasi dan 

wawancara mendalam dilakukan untuk memberikan gambaran gambaran 

secara jelas tentang fenomena selfie dan bagaimana seseorang 

mempresentasikan diri melalui foto selfie dalam Facebook. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data kualitatif yang 

terbagi menjadi dua, yakni: 

a. Sumber data primer 

Berasal dari wawancara mendalam dengan enam informan yang 

didapat dari  mahasiswa aktif  Ilmu Komunikasi UMS. 

b. Sumber data sekunder 

Berasal dari observasi yang dilakukan peneliti kepada objek dengan 

cara mengamati pada akun facebook enam informan tersebut. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan, 

a. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara melihat dan mengamati akun 

facebook dari enam informan. Hal ini dilakukan untuk memperkaya 
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data yang didapat. Observasi pada akun Facebook objek dilakukan 

dengan cara melihat intensitas pengunggahan foto selfie berikut dengan 

jumlah, serta bagaimana objek memperlihatkan dirinya dalam foto 

selfie tersebut. Observasi dilakukan setelah sebelumnya peneliti 

meminta ijin dahulu kepada informan. 

b. Wawancara mendalam 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku Mix 

Methodology, teknik pengumpulan data utama dalam penelitian 

fenomenologi adalah dengan wawancara mendalam. “Wawancara 

mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

pertukaran verbal tatap muka yang dilakukan oleh pewawancara 

terhadap subyek penelitian” (Rejeki, 2011). 

Untuk melakukan wawancara mendalam, peneliti nantinya akan 

merancang interview guide yang nantinya menjadi pedoman untuk 

melakukan wawancara. Interview guide juga berfungsi sebagai 

pedoman pewawancara supaya tetap fokus pada isu inti dari rumusan 

masalah penelitian. Wawancara mendalam dilakukan setelah peneliti 

melakukan observasi. Wawancara mendalam dilakukan dalam kurun 

waktu satu minggu. 

4. Teknik sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah menggunakan 

purposive sampling, “sampel diseleksi atas dasar kriteria-kriteria khusus 
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yang ditentukan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian” 

(Kriyantono, 2006:158). 

Dalam purposive sampling ini, informan dipilih berdasarkan 

pertimbangan tertentu. Pemilihan informan berdasarkan kualitas, bukan 

kuantitas. Dalam penelitian ini peneliti memilih enam orang mahasiswa 

aktif Ilmu Komunikasi UMS, berasal dari angkatan 2009 hingga angkatan 

2014, masing-masing angkatan adalah satu orang. Alasannya pengambilan 

informan dari jurusan tersebut karena mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam 

keseharian peneliti mengetahui dan berinteraksi dengan beberapa secara 

langsung dan memiliki akun Facebook dan aktif mengunggah foto selfie. 

Selain itu mereka sudah pernah mendalami ilmu tentang sosiologi 

komunikasi dan psikologi komunikasi. Tak hanya itu sesuai dengan 

pembagian periode perkembangan manusia Erick Erikson (Rakhmat, 

2007:8)  Mahasiswa Ilmu Komunikasi memasuki tahap intimacy dan 

isolation. Jika ia berperilaku positif terhadap dirinya dan sekitarnya, maka 

ia akan intim terhadap orang lain, dengan salah satu caranya menciptakan 

kesan yang baik kepada orang lain. Namun jika negatif, maka ia akan 

menarik diri dari lingkungannya atau isolasi. Selain itu mahasiswa juga 

tergolong pada usia yang sudah stabil, dan dapat menentukan hal-hal yang 

ingin diperbuat serta tahu dampak positif dan negatif atas perbuatan yang 

dilakukan. 

Adapun untuk kriteria informan antara lain, informan merupakan 

pengguna aktif Facebook sejak lima tahun terakhir, terhitung sejak Januari 
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2010 yang sebelumnya telah diobservasi melalui akun Facebooknya, dan 

merupakan pengguna facebook yang pernah melakukan pengunggahan 

foto selfie, minimal sepuluh kali. Kriteria tersebut dipakai supaya peneliti 

mendapat gagasan yang mendalam dari informan tentang motif 

pengunggahan foto selfie dalam Facebook. 

5. Validitas Data 

Validitas data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari 

luar data untuk keperluan pengecekan dan pembanding data penelitian. 

Analisis triangulasi yang dilakukan dengan menganalisis jawaban 

informan dengan data empiris yang telah tersedia sebelumnya, misalnya 

teori dan hasil penelitian sebelumnya. Dwidjowinoto dalam Rakhmat 

Kriyantono (2006) mengungkapkan ada lima triangulasi, pertama 

triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi periset, 

dan triangulasi metode. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan: 

a. Triangulasi sumber 

Peneliti menggunakan berbagai jenis data dengan sub jenis yaitu 

orang (data dikumpulkan dari orang berbeda yang melakukan aktivitas 

sama), waktu (data dikumpulkan pada waktu yang berbeda), dan 

ruang(data dikumpulkan di tempat yang berbeda).  Jika data-data 

konsisten, maka validitas ditegakkan. 
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b.  Triangulasi metode 

Hasil data yang diperoleh dari metode observasi dan metode 

wawancara dibandingkan untuk mengetahui apakah hasil temuan 

samadan berkaitan. Jika kesimpulan dari masing-masing metode sama, 

maka validitas ditegakkan. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang terkumpul, peneliti melakukan 

teknik peng-kodean atau yang sering disebut coding. Tujuan coding adalah 

untuk merinci, menyusun konsep, dan menjelaskan kembali dengan cara 

baru. Secara sederhana, analisis data yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Hasil data yang berasal dari observasi dan wawancara ditulis secara 

lengkap 

b. Hasil data berupa tulisan tersebut dilihat berdasarkan pengalaman tiap 

informan yang mereka alami 

c. Peneliti melakukan coding dengan membuat kata kunci, dan membuat 

kategori. Kategori ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelaziman 

terbanyak/ prioritas terbesar 

d. Membuat skema yang menghubungkan beberapa kategori yang 

menghasilkan tema-tema pokok penelitian 

e. Apabila dalam kategorisasi tidak menghasilkan kecocokan, maka 

dieliminasi 

f. Data yang telah terpilih diambil kesimpulan dengan interpretasi data 

dalam bentuk tulisan. 




