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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul 

Penelitian ini berjudul “PESAN RELIGIUS KONTES FOTOGRAFI 

MODEL HIJAB ISLAMI (Studi kasus kontes Fotografi Model Hijab di 

Putri  Hijab Lampung)” agar pemahaman serta pembahasan dari pokok-pokok 

pikiran yang di bahas lebih mudah di pahami oleh karna itu, pembahas 

memberikan batasan – batasan judul. Terutama pada kata – kata yang di anggap 

penting. 

Pesan (message) adala ide – ide atau isi buah pikiran yang disampaikan 

oleh sumber kepada orang lain dengan tujuan (destination) agar orang lain 

bertindak sama sesuai dengan harapan yang ditangkap dalam pesan tersebut.
1
 

Religius adalah suatu sikap dan prilaku yang taat atau patuh pada ajaran 

agama yang di peluknya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia religius adalah  

bersifat religi, bersifat keagamaan, yang bersangkut paut dengan 

religi.
2
Sepertihalnya agama islam, islam sendiri merupakn agama yang berisikan 

hukum – hukum yang demikian menyeluruh, mengatur semua kegiatan manusia 

baik pribadi maupun antar-pribadi.
3
Jadi pesan religius adalah pemikiran yang di 

                                                           
1
Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h 2. 

2
Suharso, Ana retnoningsih, KBBI edisi lux, (Widya Karya Semarang – Indonesia, 2005), h 

419. 
3
Muhammad A.Al-buraey, Islam landasan alternatif, (Rajawali 1986), hl 57. 
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sampaikan seseorang untuk orang lain  yang berisikan keagamaan dalam 

pesanya tersebut.  

Fotografi adalah berasal dari kata photo yang berarti cahaya, dan graph 

yang berarti gambar.
4
 Dalam kamus fotography sendiri kata fotography adalah 

seni dan proses pembuatan gambar (melukis dengan sinar) dengan film atau 

permukaan yang dipekakan, gambar yang dihasilkan sama persis dengan aslinya, 

hanya dalam ukuran yang jauh lebih kecil.
5
 

Dari pengertian diatas fotografi dapat di simpulkan seperti melukis 

dengan tangkapan cahaya yang masuk kedalam  jendela kamera dan 

menghasilkan gambar yang sesuai dengan aslinya. Foto yang penulis maksud 

adalah hasil foto dari fotogafer pada acara kontes Puti Hijab Lampung. 

Hijab berasal dari arab yaitu hajabanartinya sama dengan tabir atau 

dinding/penutup. Penegertian yang dimaksud dari hijab disni adalah tirai 

penutup atau  sesuatu  yang memisahkan/membatasi baik berupa tembok, 

bilik, korden, kain, dan lain – lain.
6
 

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwasanya hijab sendiri 

lebih dikenal sebagai jilbab atau kerudung, karena dalam pengertianya hijab 

adalah penutup dan yang harus ditutupi itu adalah aurat. 

                                                           
4
Atok sugiarto, Fotografer Serba Bisa Tips dan Trik, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 

2004), h 76. 
5
Atok sugiarto, Kamus Pintar Fotografer, (Penerbit Erlangga, 2009), h 206. 

6
Mullhandy Ibn. Haj., Kusumayadi, Amir Taufik, Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang 

Jilbab (kerudung),(Penerbit Espe Press Bandung,) 1986, h 5. 
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Putri Hijab Lampung adalah sebuah komunitas hijab yang terbentuk di  

Lampung pada tahun 2016, dan mengadakan ajang pemilihan seperti 

modeling,  photo shoot,  modeling class, perlombaan fasion show, dan 

kegiatan keagamaan. 

Maka dari penelitian ini penulis akan meneliti foto – foto dari 

komunitas Putri Hijab Lampung. komunitas Putri Hijab Lampung ini dapat di 

bilang  komunitas yang baru ada di Kota Bandar Lampung. komunitas baru 

namun memiliki ke managemenan ini berlokasi di kota Bandar Lampung, 

namun tidak tepatnya lokasi dimana letak sekretariat ataupun tempat pasti dari 

komunitas ini, maka penulis katakan komunitas Putri Hijab Lampung ini 

adalah komunitas gambaran yang mana komunitas tidak memiliki tempat pasti 

sebagai rumahnya. Namun hanya memiliki nama dan sebagainya untuk 

mendapatkan informasinya tersebut. 

Penelitian ini akan meneliti tentang foto – foto Putri Hijab Lampung, 

yang di dapat dari kontes dan foto shoot Putri Hijab Lampung. yang dikatakan 

kontes yaitu foto yang dihasilkan Putri Hijab Lampung dari beberapa 

lomba/event yang diadakan Putri Hijab Lampung. sedangkan foto shoot adalah 

foto model Putri Hijab Lampung yang dimana si model menjadi model dari 

produk pakaian hijab atau lainya. Jadi tidak semua yang di teliti merupakan 

foto kontes namun ada pula foto shoot, tergantuk penulis dari foto mana 

mendapatkan pesan religius tersebut. Dan yang akan di teliti pada penelitian 

ini adalah koleksi foto putri hijab Lampung tahun 2016. 
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B. Alasan Memilih Judul 

1. Karena dalam perkembangan berpakaian muslimah yang semakin modern 

yang justru tidak sesuai dengan syariat ajaran agama islam. 

2.  Mengkaji atau memahami hasil karya foto yang bernafaskan islami yang 

sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni yaitu komunikasi penyiaran islam 

(KPI) dengan demikaian permasalah dapat di analisa lewat kajian ilmiah. 

3. Data – data, waktu dan sarana ada dan mendukung sehingga dapat menunjang 

penulis dalam skripsi ini.  

 

C. Latar Belakang 

Di zaman yang modern ini banyak masyarakat di Indonesia yang sudah 

banyak mengenal akan adanya foto, dan tidak bisa dipungkiri lagi masyarakat 

perkotaan kecil pun juga tak luput senang dengan berfoto seperti kota Bandar 

Lampung ini. Foto sudah merupakan hal wajib bagi mereka untuk di jadikan 

kenangan, atau menyimpan semua hal yang di lakukan masyarakat dengan cara 

menyimpan gambar mereka dengan sebuah foto. 

Fotograpi adalah seni dan proses pembuatan gambar (melukis dengan 

sinar) dengan film atau permukaan yang dipekakan, gambar yang dihasilkan sama 

persis dengan aslinya, hanya dalam ukuran yang jauh lebih kecil.
7
 Melalui fotolah 

                                                           
7
Atok sugiarto, Kamus Pintar Fotografer, (Penerbit Erlangga, 2009), h 206. 



5 
 

 
 

seorang fotografer menyampaikan pesan, baik itu keindahan alam maupun yang 

lainya. 

Di bawah pengetahuan seorang fotografer yang ahli, gambar – gambar 

visual dapat di jadikan perbandingan – perbandingan, untuk memahami maksud 

dari arti sebuah foto. Foto tidak hanya menyajikan sebuah fakta –fakta, ia juga 

menyajikan gagasan – gagasan serta emosi.  

Bahkan dalam sebuah foto dapat mempengaruhi seseorang atau 

menjadikan seseorang itu menjadi leih baik dari senbelumnya. Karena didalam 

foto pasti ada makna yang disampaikan, baik itu buruk maupun tidak buruk. Foto 

juga biasa disebut juga sebagai penyampaian pesan melalui sebuah foto, sama 

seperti halnya patung yang menyampaikan makna pesanya melalui ukiranya atau 

pahatanya. 

Banyaknya jenis foto, di antaranya adalah foto keluarga, foto wisuda, foto 

pernikahan, maupun foto model sekalipun. Salah satu foto model adalah untuk 

mengenalkan produk atau pun lainya yang di kenakan seorang model, atau bisa di 

sebut pemotretan orang. 

Pada pemotretan dengan obyek orang, kita harus mengetahui dari segi apa 

yang harus di tonjolkan agar bisa mendapatkan foto yang bermana.
8
Lantas apa itu 

Model? Beberapa definisi kita temukan untuk kada model ini, khususnya yang 

berkaitan dengan orang antara lain model adalah orang yang berpose untuk 

                                                           
8
M Reza Lisni, Fotografi: Sebuah Awal. Panduan Praktis Menggunakan Kamera Film dan 

Digital, (Penerbit Anika Bahagia Press, Surabaya, 2005), h 49. 
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fotografer atau pelukis atau pematung. Membuat obyek benar – benar tenang dan 

releks adalah lebih baik dari pada mengatakan cheese.
9
 Ekspresi alami adalah 

yang terbaik dalam pemotretan orang.
10

 

Diantara sekian banyak genre fotografi yang ada, model menjadi salah 

satu yang mendapat sorotan paling intens, baik yang positif maupun yang bernada 

minor (untuk tidak menyebut negatif). Memasuknya model sebagai genre 

fotografi, memang masih menjadi perdebatan di kalangan penggiat fotografi, 

ketika penulis mencari genre-genre fotografi,penulis tidak menemukan Model 

Photography. 

Dari definisi inilah pengertian model yang dianut oleh Fotografer.net 

(orang yang berpose untuk fotografer atau pelukis atau pematung) sebagaimana 

yang tercantum dalam pengertian Model secara resmi foto-foto yang 

menampilkan model foto, tanpa penekanan pada unsur fashion. Terlepas dari 

apakah model fotografi merupakan satu genre dari fotografi atau bukan, yang 

jelas Fotografer.net menyebutnya kategori foto. 

Tidak ditemukannya model fotografi sebagai sebuah genre dalam 

pengertian umum, tidak lantas penulis menjadi salah, sah-sah saja kita membuat 

istilah untuk satu bidang kajian, membuat satu mazhab, genre, aliran.  

Bahkan inilah yang disebut sebuah dinamika dan akan menjadi sebuah 

sumbangan keilmuan tersendiri bila apa yang dulunya tidak ada menjadi ada dan 

                                                           
9
Ibid, h 49. 

10
Ibid, h 49. 
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diakui oleh orang banyak.Namun fotografi model dapat diartikan sebagai 

fotografi orang. 

Fokus pembicaraan kita kali ini, bukan kepada model fotografi sebagai 

sebuah genre, tetapi kita akan melihat fenomena yang muncul dari kategori model 

ini, seperti apa model fotografi itu dan bagaimana perilaku orang-orang yang 

terlibat di dalamnya (fotografer dan penikmat fotografi).  

Seperti hal nya fotografi dengan model hijab, yang sering kali kita dapat 

lihat di media sosial, Masyarakat khususnya muslim, kebanyakan melihat foto 

model hijab dengan melihat kostum yang ia kenakan, apakah memenuhi syarat 

dari syar’inya seseorang wanita memakai hijab atau tidak, namun berbeda lagi 

menurut para fotografer. 

Dari fotografo model hijab putri hijab Lampung ini lebih mementingkan 

bagaimana si model itu berhijab, berpakaian, dan melakukan modeling, 

kemudaian berpose untuk sebuah produk pakaian hijab yang ingin di pasarkan. 

Sedangkan persyratan yang harus dipenuhi wanita agar pakaian yang di 

gunakan sah untuk di pakai ialah : 

a. Busana (jilbab) yang menutupi seluruh tubuhnya selain yang 

dikecualikan. 

b. Busana yang bukan untuk perhiasan kecantikan, atau tidak bebrbentuk 

pakaian aneh menarik perhatiandan tidak berparfum (wangi – wangian). 

c. Tidak tipis sehingga tampak bentuk tubuhnya. 

d. Tidak sempit sehingga tampak bentuk tubuhnya. 
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e. Busana yang tidak menampakkan betisnya/kakinya, dan kedua telapak 

kakinya pun harus ditutup. 

f. Tidak menampakkan rambutnya walau sedikit dan tidak pula lehernya. 

g. Busana yang tidak menyerupai pakaian lelaki, dan tidak menyerupain 

wanita – wanita kafir/yang tidak islam.
11

 

Penulis mencari tahu, bagaimana para fotografer memotret model hijab, 

yang ternyata para model termasuk ke dalam putri hijab lampung. Maka penulis 

tertarik untuk mengkoreksi bagaimana foto model hijab dari putri hijab 

lampung tersebut berbicara.  

Berdasarkan hal di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

pesan -  pesan yang di curahkan di dalam foto tersebut, dan apakah foto di 

dalam sesuai dengan ajaran islam. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

melakukan penelitian kepada beberapa foto dari foto putri hijab lampung, dan 

sedikit bantuan dari fotografer tersebut. Dengan ini peneliti, membuat skripsi 

dengan judul “Pesan Religius Kontes Fotografy Model Hijab Islami (Studi 

kasus kontes Fotografy Model Hijab di putri hijab lampung)” 

 

 

 

 

                                                           
11

Mullhandy Ibn. Haj., Kusumayadi, Amir Taufik, Enam Puluh Satu Tanya Jawab 

TentangJilbab (kerudung),(Penerbit Espe Press Bandung, 1986), h 18. 
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D. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di simpulkan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. apakah pesan religius yang terdapat pada foto model hijab, pada Putri 

Hijab Lampung? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan pokok di 

atas yaitu: untuk mengetahui apa pesan religius yang terdapat pada foto putri 

hijab lampung. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan  adanya penelitian ini adalah  

a. Manfaat Akademisi 

Penelitianinidiharapkanbisamemperkayaperbendahaaraankhasanah

ilmu di 

FakultasDakwahdanIlmuKomuniskaikhususnyajurusanKomunikasidanPen

yiaran Islam . 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini di harapkan mampu menjadi tolak 

ukur bagi para da’I khususnya ,mahasiswa FDIK dan umat Islam pada 
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umumnya dalam melak sanakan aktivitas dakwah, salah satunya melalui 

foto. 

F. Tinjauan Pustaka 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan, terkait dengan 

penelitian penulisan, sebagai berikut: 

Pertama, Arie Dwi Nugraha, jurusan pendidikan agama Islam, fakultas ilmu 

tarbiyah dan keguruan, UIN Sunan Kali jaga, Yogyakart, 2014. Dengan judul 

skrips, Analisis Motivasi Pemakaian Jilbab dan Dampaknya terhadap Perilaku 

Keagamaan Siswa Putri SMA Negeri 1 Sedayu. Tujuan penelitian ini untuk 

mendeskripsikan motivasi siswa memakai jilbab di SMA Negeri 1 Sedayu.Dan 

untuk mengetahui dampak pemakaian jilbab terhadap prilaku keagamaansiswa di 

SMA Negeri 1 Sedayu. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah ingin 

mencaritahu prilaku siswa putrid SMA Negeri 1 Sedayu. 

Kedua, Ike Puspita Sari, jurusan sosiologi agama, fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. Dengan judul skripsi 

Perspektif Jilbaber Terhadap Trend Jilbab Dikalangan Mahasiswi UIN Sunan 

Kalijaga Yoyakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai trend jilbab 

yang terjadi di kalangan mahasiswi, untuk mengetahui pandangan para jilbaber 

mengenai trend saa tni, dan untuk mengetahui pengaruh agama bagi para jilbaber 

disaat trend jilbaber yang terjadi di kalangan mahasiswi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 
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Ketiga, Eka Nanda Wulandari, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas 

Ilmu Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2016. Dengan 

judul skripsi, Popularitas Fashion Hijab Melalui Akun Instagram 

@Hijabercommunityoffocial. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 

bagaimana komunitas hijabers community dalam mempopulerkan fashion hijab 

melalui instagram. 

Maka perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti 

adalah penelitian di atas lebih banyak bertujuan untuk mencari tahu bagaimana 

trand hijab di kalangan masyarakat saat ini, dan bagaimana komunitas hijab 

menyebarkan perintah berhijab kemasyarkat. Sedangkan penelitian yang penulis 

teliti bertujuan untuk mengetahui pesan religius yang didapat dari foto model 

hijab Islami. 

 

G. Metode penelitian 

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam 

mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian berarti proses 

pencarian dan meliputi penentuan populasi, sampling, penjelasan konsep dan 

pengukuranya, cara – cara pengumpulan data dan teknik analisinya. 

 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 
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Berdasarkan tempat penelitiannya, makna penelitian ini 

digolongkan pada jenis penelitian pustaka (library research). Yaitu 

penelitian yang digali lewat kepustakaan seperti buku, ensiklopedia, 

jurnal ilmuah, koran, dan dokumen lain.
12

 Supaya penelitian ini lebih 

sempurna dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti berusaha 

menemukan dan mengumpulkan sebanyak mungkin referensi ataupun 

data yang ada kaitanya dengan penelitian ini untuk dijadikan bahan, 

seperti Foto – foto Putri Hijab Lampung, buku, dan internet.  

 

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata 

tertulis dan lisan dari orang – orang dan prilaku yang diamati.
13

 Jenis 

pendekatan yang yang dilakukan pada penelitian ini adalah semiotik. 

Semiotik adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda.
14

Semiotik dapat digunakan untuk meneliti bermacam – macam 

teks seperti berita, film, iklan, fashion, fiksi, puisi dan drama.
15

 

Foto menciptakan imaji dan system penandaan. Kedinamisan 

fotografi menarik daya tarik langsung yang sangat besar, yang sulit 

                                                           
12

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta, Bumi Aksara, 2010), h 1. 
13

Moleong, Lexy J. Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 

h 3. 
14

Alex Sobur, Semiotik Komunikasi,(Bandung: RemajaRosdakarya, 2006), h 15. 
15

Alex Sobur, Analisis Texs Media, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), h 123. 
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untuk ditafsirkan. Semiotik pada penelitian ini terfokus untuk meneliti 

teknik penyampaian pesan religius melalui foto model hijab Islami 

“Putri Hijab Lampung” ini akan dianalisis dengan teori tanda Roland 

Barthes. Teori ini memudahkan penulis untuk memahami pesan – 

pesan dakwah dengan tepat dan bias menggambarkan secara sistematis, 

factual dan actual dari fototersebut. 

 

2. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang yang didapatkan 

untuk kepentingan penelitian yang merupakan data utama yaitu 5file foto 

Putri Hijab Lampung dan profile dari Putri Hijab Lampung. 

 

b. Sumber dan sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang 

sifatnya melengkapi sumber data yang sudah ada. Sumber data ini 

diperoleh dari hasil wawancara dengan fotografer, buku – buku referensi, 

majalah, internet, dan berbagai artikel – artikel dari website dan situs – 

situs lainyayang terkait dalam penelitian ini. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu langkah dalam suatu aktifitas, sebab 

kegiatan ini sangan  menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena 

kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambilan data atau alat 

pengukurnya.
16

 

 

a. Metode dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pengumpulan data 

dengan penyelidikan benda – benda, buku, majalah, surat kabar, laporan 

program, notulen, rapat dan sebagainya.
17

 Dengan mengacu pada 

pengertian tersebut maka dalam penelitian ini penlis akan mencari data 

yang berkaitan dengan foto Putri Hijab Lampung, berupa foto – foto, 

buku dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan penerangan 

dan keterangan mengenai yang akan diteliti. 

 

b. Metode wawancara 

Metode wawancara adalah salah satu metode pengumpulan yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

                                                           
16

Sumardi Surybrata, Metodelogi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 1983), h 38. 
17

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2010), h 79. 
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menggnakan pernyataan – peryataan pada para respoden.
18

 Namun dalam 

penenlitian ini, peneliti menggunakan jenis interview membawa 

pertanyaan – pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana 

pertanyaan – pertanyaan itu diajukan dan interview sama sekali 

diserahkan kepada interviewer.
19

 

Metode interview sebagai metode pembantu yang dipakai penulis 

dengan alasan pencari data – data mengenai perubahan pendapat dan 

datanya lebih valid dengan bertanya langsung sehingga kemungkinan 

adanya manipulasi data bisa diperkecil. Maka dengan metode ini 

penelitian ini akan mewancarai Owner dari Putri Hijab Lampung san satu 

anggota dari Putri Hijab lampung. 

 

4. Analisis data 

Analisi data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkip wawancara, catatan lapangan, dan materi – materi lain yang telah 

dikumpulkan.
20

 Teknik analisis pada penelitian ini adalah analisis semiotika. 

Semiotika adalah suatu ilmu atau suatu metode analisis untuk mengkaji 

tanda.
21

 

                                                           
18

P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2015), h 39. 
19

Sutrisno Hadi, Metodelogi Risearch, (Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983),  jilid 1  

h 80. 
20

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisi Data, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 

h 85. 
21

Alex Sobur, Op.Cit., h 15. 
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Dari 9 macam jenis penelitian semiotik, peneliti menggunakan analisis 

semiotik analitik, yakni semiotik yang menganalisis sistem tanda yang 

menjadi ide, objek dan makna ide dikatakan lambang sedangkan makna 

adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek 

tertentu. 

Beberapa permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah akan 

dipecahkan dengan menggunakan analisis semiotik dari teori Roland Barthes. 

Rolan Barthes membuat sebuah model sistematis dalam menganalisis 

maknadari tanda – tanda melalui analisis semiotik ini.  

Peneliti dan pembaca tidak hanya mengetahui bagaimana isi pesan yang 

hendak disampaikan, melainkan juga bagaimana pesan dibuat, simbol – 

simbol apa saja yang digunakan untuk untuk mewakili pesan – pesan melalui 

foto yang disusun pada saat disampaikan kepada khalayak. 

Triangulasi merupakan persoalan penting lainya, dan juga sering bersifat 

krusial, dalam upaya pengumpulan data dalam konteks penelitian kualitatif. 

Triangulasi dalam penelitian komunikasi bukan terletak pada upaya menguji 

data mana yang lebih benar diantara data yang diperoleh ketika data yang 

didapat ternyata berbeda atau bahkan mungkin bertolak belakang satu dengan 

lainya.
22

Teori triangulasi menunjuk pada penggunaan perspektif teori yang 

bervariasi dalam menginterpretasi data yang sama.  

 

                                                           
22

Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta:  LkiS Yogyakarta 2007),  h 98. 


