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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian mengenai konstruksi makna fashion dalam pembentukan identitas 

sangatlah penting. Sebab, ada asumsi di masyarakat bahwa fashion dapat 

mengungkapkan banyak hal mengenai identitas, tidak hanya identitas penampilan 

yang bersifat personal. Lebih jauh, fashion dapat mengungkapkan identitas sosial, 

gender, ekonomi secara beriringan. Identitas yang diungkapkan fashion akan 

menyatukan individu-individu menjadi kelompok, atau malah memisahkan 

individu dengan individu lainnya, karena anggapan bahwa “mereka bukan kita” 

(Roach dan Eicher, 1992, hlm.5). 

Umberto Eco menyatakan “I speak throught my clothes” (Barnard, 2011, 

hlm.39). Artinya, fashion merupakan salah satu bentuk komunikasi non-verbal 

yang menyampaikan pesan artifaktual yang sarat akan makna-makna. Pernyataan 

Umberto Eco sulit untuk dipahami, sebab individu sukar untuk menyadari bahwa 

terdapat pesan non-verbal yang bermakna bagi individu lainnya. Namun, 

pandangan John Fiske mengenai dua mazhab komunikasi akan membantu kita 

memahami fashion dan komunikasi. Menurut Fiske, komunikasi merupakan suatu 

proses di mana seseorang menyampaikan pesan pada orang lain menggunakan 

medium lebih dari satu (Fiske, 1990, hlm. 2). Dari sini, fashion menjadi medium 

atau saluran yang dipergunakan individu untuk melakukan interaksi dengan orang 

lain di dunia luarnya (Barnard 2011, hlm. 42). 

Fungsi fashion sebagai komunikasi yang efektif ialah terciptanya interaksi 

sosial. Hal ini dapat mempengaruhi individu dalam mengkonstruksi identitasnya, 

baik dari diri mereka sendiri atau orang lain. Interaksi sosial yang terjadi 

melibatkan simbol-simbol (Sklar dan DeLong, 2012, hlm.297). Simbol-simbol 

yang terlibat dalam fashion merupakan tindakan yang menunjuk pada suatu hal 

atau kegiatan dan sistem di mana tanda diorganisasikan dan dihubungkan dengan 

yang lain (Roach dan Eicher, 1992, hlm.5). 
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Douglas menyatakan jika fashion digunakan untuk memahami dunia simbol 

dan manusia di dalamnya berusaha untuk memaknainya. Hal tersebut 

memungkinkan individu untuk memaknai dan mengonstruksi identitasnya dengan 

menggunakan fashion sebagai mediumnya. Sebab, fashion dapat menjadi sarana 

di mana individu mengirim pesan kepada orang lain mengenai dirinya sendiri. 

Dalam hal ini, fashion dan identitas erat kaitannya dengan penampilan yang 

mekankan perannya dalam proses realisasi diri dan presentasi. Butler (1992) pun 

memaparkan jika fashion sebagai identitas memiliki keuntungan bagi orang lain 

untuk menangkap pesan pertama dari luar dirinya. Dengan begitu, orang lain akan 

menangkap pesan dari individu melalui benda-benda yang dipakainya. Fashion 

dapat membantu individu mengekspresikan identitasnya kepada orang lain (Roach 

dan Eicher, 1992, hlm.5). 

Malcolm Bernard menambahkan jika fashion tidak hanya merupakan 

fenomena komunikatif dan konstruksi identitas, namun juga merupakan fenomena 

kultural. Seperti paparan di atas, fashion digunakan individu atau suatu kelompok 

untuk mengkomunikasikan dan mengkontruksi identitasnya. Penilaian dari 

masyarakat terhadap individu atau kelompok pun hadir. Lebih lanjut, Malcolm 

mengungkapkan fashion akan mengkomunikasikan atau mengkontruksi identitas 

dapat disajikan sebagai rangkaian sesuatu yang baru, gaya yang mengejutkan, 

fenomena yang sulit diterima masyarakat umum, seperti fashion Punk (Barnard, 

2011, hlm. 54-61). 

Punk sendiri  menjadi bagian dari salah satu gerakan perlawanan di mana 

terdapat pola-pola aksi pemakaian simbol, seperti penggunaan objek-objek 

pakaian seragam militer, aksesoris yang sudah mapan, untuk menghasilkan makna 

dan identitas bersifat ironis. Melalui pencurian makna dan simbol, Punk 

menempatkan dirinya sebagai satu bentuk subversi, paling tidak secara simbolik 

menyampaikan sikap politis terhadap orde yang mapan. Punk merupakan suatu 

fenomena budaya yang bersifat sub-altern yang memberikan suatu identitas baru 

bagi sekelompok kaum muda. Mereka berusaha membangun sebuah wadah yang 

dapat menampung segala aktivitas dan ekspresi dalam rangka mencari jati diri, 

sekaligus sebagai media perlawanan terhadap berbagai aturan dan norma-norma 

yang berlaku di masyarakat, yang dianggap kaku dan membatasi ruang ekspresi. 
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Pandangan hidup dan ideologi mereka dituangkan dalam bentuk fashion (Berek, 

2014, hlm.57).  

Fashion Punk dapat dengan mudah dipahami sebagai fenomena ideologis 

eksplisit. Fenomena tersebut dapat terlihat dari simbol-simbol perlawanan, 

misalnya munculnya fashion Punk yang mengadopsi simbol mapan dan 

merusaknya (Yani, 2016, hlm.102). Ini dapat dilihat dari rantai ataupun perhiasan 

yang digunakan. Misalnya, mengganti logam dan mineral mulia seperti emas, 

perak dan berlian dengan barang kurang berharga (PVC, plastik, lurex, dan 

sebagainya) untuk dijadikan perhiasan (Barnard, 2011, hlm.186). Hebdige 

menyatakan bahwa fashion Punk merupakan pengungkapan yang berlawanan 

dengan kelas dominan (Hebdige, 1979, hlm.114). 

Perlawanan hadir dari rasa tidak puas, marah, dan benci pada sesuatu yang 

tidak pada tempatnya (sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan agama) terutama 

terhadap penindasan yang dilakukan oleh kelas dominan. Sehingga, fashion Punk 

kerap dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Sesuai 

dengan pernyataan Moran “punk as a subculture goes much further than rebellion 

and fashion as punks generally seek an alternative lifestyle divergent from the 

norms of society” (Moran, 2011, hlm.58). 

Fashion Punk sebagai medium yang mengomunikasikan dan 

mengkonstruksi identitasnya tidak akan dengan mudah dipahami, karena identitas 

tidak dapat diciptakan secara otonom, terdapat beberapa faktor yang saling 

mengikat. Gardiner dan Kosmitzki menilai identitas akan membedakan individu 

terpisah dan berbeda dengan individu lainnya, yang meliputi aspek perilaku, 

keyakinan, dan sikap (Priandono, 2014, hlm.95). Sebab, identitas berkaitan erat 

dengan pemahaman diri yang dipengaruhi oleh pengalaman.  

Di Indonesia sendiri, fashion Punk dianggap sebagai sesuatu yang 

menyimpang dan tidak sesuai dengan norma, moral dan nilai di masyarakat. 

Seperti yang terjadi pada komunitas Punk di Aceh yang mendapatkan penilaian 

negatif dan dianggap meresahkan masyarakat. Keresahan masyarakat direspon 

dengan cepat oleh aparat kepolisian dengan melakukan penangkapan terhadap 

puluhan anggota komunitas Punk Aceh. Kejadian tersebut, menarik perhatian 
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media massa, salah satunya BBC Indonesia dengan headline “Polisi Aceh 

Tangkap Anak Punk”1. Pihak Kepolisian melakukan penangkapan atas laporan 

masyarakat yang merasa tenganggu dengan kegiatan komunitas di Aceh.  

Peristiwa tersebut menjadi perbincangan publik, hingga Duta Besar Jerman 

dan Prancis mengikuti perkembangan peristiwa tersebut, dengan mengkonfirmasi 

kepada pihak kepolisian2. Pandangan negatif dan keresahan masyarakat muncul 

bukan karena perilaku komunitas Punk melainkan dari apa yang dikenakannya, 

seperti sepatu boots, potongan rambut mohawk ala suku Indian, diwarnai dengan 

warna yang terang, rantai, spike, jaket kulit, celana jeans ketat dan baju yang 

lusuh, anti sosial, anti kemapanan, yang dianggap sebagai perusuh, kriminal kelas 

rendah, pemabuk dan berbahaya (Marshall, 2005, hlm.28). 

Keadaan tersebut akan mudah dipahami dengan mengacu pada konteks 

komunikasi yang dijelaskan sebagai pesan. Pesan yang dimaksudkan ialah pesan 

yang ditransmisikan oleh fashion dalam proses komunikasi. Dengan terciptanya 

interaksi sosial akan membantu individu untuk memahami dirinya dan 

membentuk identitas dirinya melalui fashion. Artinya, pesan yang terdapat dalam 

fashion kemudian akan dikontruksi oleh individu sebagai identitasnya. Proses 

kontruksi ini melibatkan pemaknaan dan pengalaman individu  (Barnard, 2011, 

hlm.44).  

Hal senada dikemukakan oleh Berger dan Luckmann, menurut mereka 

identitas dibentuk oleh proses sosial, begitu memeroleh wujudnya, ia dipelihara, 

dimodifikasi atau dibentuk ulang oleh hubungan sosial. Dalam hal ini individu 

menjadi penentu untuk mengkonstruksi identitasnya sendiri berdasarkan 

kehendaknya (Berger dan Luckmann, 2013, hlm.83). Konstruksi identitas sangat 

bergantung kepada masing-masing individu dalam memahami realitas sosial. 

Berger dan Luckmann memaparkan terdapat interaksi yang dilakukan diri dengan 

tubuh dan juga interaksi antara diri dengan sosio-budaya. Interaksi ini hadir dalam 

kehidupan sehari-hari individu yang sangat memengaruhi pembentukan identitas 

                                                           
1 “Polisi Aceh Tangkap Anak Punk” sumber www.bbc.com diakses pada 15 September 2016 
 
2 “Tangkap Anak Punk, Kapolda Aceh Ditelpon Dubes” sumber www.tempo.co diakses pada 15 
September 2016 

http://www.bbc.com/
http://www.tempo.co/
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(Simpson dan Carrol, 2008, hlm.34). Martin dan Nakayama mengungkapkan 

bahwa identitas terbentuk sebagian dari diri sendiri dan sebagian dikaitkan dengan 

keanggotaan suatu komunitas kelompok (Priandono, 2014, hlm.99). Suatu 

identitas sering mengalami penafsiran yang berbeda. Perbedaan penafsiran 

termanifestasikan dalam bentuk tindakan dan sikap yang berbeda. Dalam hal ini 

dapat memungkinkan individu Punk mengkonstruksi identitasnya melalui fashion 

akan berbeda. Karena, terdapat pemahaman dan pengalaman individu yang 

berbeda pula. 

Penelitian fashion dengan perspektif ilmu sosial sendiri dimulai  pada tahun 

1960-an sampai 1970-an, Roach dan Eicher berasumsi bahwa penelitian gaun, 

garmen dan fashion tidak cukup hanya dikaji dalam sudut pandang estetika 

semata. Sebab, gaun, garmen dan fashion memiliki makna sosial, di mana terdapat 

banyak pesan yang dapat menentukan identitas individu (Roach dan Eicher, 1992, 

hlm.3-4). Puncaknya tahun 1982 perkumpulan peneliti gaun, garmen dan fashion 

meluncurkan Clothing and Textiles Reasearch Journal (CTRJ). 

Setelah terbitnya jurnal CTRJ, banyak penelitian yang dilakukan untuk 

membahas konsep fashion dan identitas. Diantaranya penelitian yang dilakukan 

oleh Mary Ellen Roach-Higgins dan Joanne B. Eicher (1992) di Amerika Serikat, 

penelitian ini menunjukkan jika fashion digunakan oleh individu untuk 

mengkomunikasi identitas dirinya. Selain itu, hubungan kekerabatan menjadi 

posisi yang ingin dicapai. Individu akan mengatakan “dirinya adalah orang lain, 

atau dirinya adalah kelompoknya” dari apa yang dikenakannya. Identitas yang 

dikomunikasi oleh fashion memiliki sifat yang unik, di mana fashion akan 

menentukan posisi dan peran sosial.  

Melalui fashion, individu dapat menyatakan identitas usia, jenis kelamin, 

kelas sosial, afiliasi sekolah, atau agama. Akhirnya, makna yang dikomunikasikan 

bergantung pada interpretasi subjektif masing-masing orang. Lalu, makna yang 

diinterpretasikan  didasarkan pada pengalaman dan budaya. Penelitian ini 

menemukan jika makna yang dikomunikasi fashion berasal dari jenis dasar atau 

salah satu sifat fashion, semisal, warna dan bentuk, atau gabungan dari jenis 
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komponen dan properti. Sehingga warna menjadi indikator yang lebih penting 

dari identitasnya daripada ensemble.  

Penelitan lain mengenai kontruksi identitas anggota Punk dilakukan oleh Ian 

P Moran (2011) di Amerika Serikat. Penelitian ini menemukan bahwa 

pergerakkan yang dilakukan anggota Punk didasari oleh pengalaman individu 

masing-masing. Pemahaman mengenai ideologi Punk “Do-It-Yourself” 

dipengaruhi oleh pemahaman dan pengalaman individu saat memutuskan untuk 

bergabung menjadi Punkers. Individu memiliki Kemampuan untuk membuat 

identitas sendiri dan berada dalam sebuah jaringan antar orang yang memiliki 

pemikiran serupa dapat memberikan sebuah rasa puas. 

Moran (2011) menemukan jika ketertarikan awal dan exposure pada Punk 

menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi perbedaan konstruksi identitas 

masing-masing individu. Musik, gaya hidup dan nilai-nilai yang tertanam dalam 

Punk menjadi daya tarik awal bagi individu untuk menjadi anggota komunitas 

Punk. Selain itu, pandangan terkait afiliasi politik sangat mempengaruhi 

bagaimana individu memahami dan mengkonstruksi identitas sebagai anggota 

Punk. Terakhir, pergerakkan yang dilakukan masing-masing anggota Punk, akan 

membedakan individu dengan individu lainnya di dalam Punk.  

Moran (2011) menemukan jika semua responden sepakat jika nilai paling 

utama dari “D.I.Y. Ethic” ialah kemampuan untuk memproduksi dan 

mendistribusikan ide dan seni tanpa gangguan dari label perusahaan besar seperti 

menjadi nilai utama dalam Punk. Selain itu, Kebebasan dalam berekspresi sangat 

penting tapi demi keberlangsungan gerakan punk, perlu adanya partisipasi secara 

aktif dan menagambil peran spesifik di komunitas punk. Lalu, Semua peserta 

dalam penelitian yang dilakukan Moran (2011) melihat keputusan mereka dalam 

menjadi terlibat dalam D.I.Y. Punk sebagai pengubah hidup. Konsep D.I.Y. 

menyediakan pada orang-orang kesadaran dari apa yang bisa manusia lakukan 

dengan usahanya sendiri dan juga dengan usaha orang lain. 

Penelitian selanjutnya mengenai fashion sebagai komunikasi identitas Punk 

dilakukan di Indonesia oleh Dominikus Isak Petrus Berek (2014), bahwa dari 

bermunculnya berbagai macam komunitas Punk dengan ada yang melanjutkan 

cita-cita para pendahulunya yang tetap membawa semangat ideologi Punk. Akan 
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tetapi, Berek menemukan beberapa komunitas yang tidak mengetahui makna 

ataupun arti dari ideologi Punk dan fashion digunakan sebagai medium untuk 

tampil di muka umum. Penemuan ini menghantarkan pandangan Berek (2014) 

terkait kondisi yang rancu, di mana kondisi ini sudah menjauhkan definisi Punk 

sesungguhnya dan menghasilkan dampat yang membentuk pemaknaan negatif 

oleh masyarakat.  

Keadaan Street Punk di Semarang mulai mengalami stagnasi yang diakui 

serta dipahami oleh remaja di Semarang. Street Punk di Semarang 

bermetamorfosis pada usaha dalam bidang fashion. Hal ini menunjukkan jika 

Street Punk Semarang tidak dipandang atau diasosiasikan sebagai anak jalanan 

yang mengklaim kelompok atau individu sebagai Punk yang tidak mengetahui arti 

Punk sesungguhnya, melainkan Punk dari masyarakat kelas menengah yang 

dibentuk sebagai gaya hidup dan kreativitas individual yang dikolaborasikan 

secara kolektif. Steet Punk Semarang menjadikan fashion sebagai media untuk 

menyampaikan pesan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Street Punk Semarang ada 

dalam ruang konseptual atau berada diantara begitu banyak hal yang berlawanan 

yang menarik untuk dijelaskan. Street Punk Semarang mengklaim fashion sebagai 

emage “anti kemapanan” dan “anti penindasan”. 

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada bagaimana anggota komunitas 

PurnaRoots memaknai fashion dalam pembentukan identitasnya. Sebab, di 

Indonesia fashion Punk sendiri masih dipandangan negatif oleh masyarakat1. 

Pandangan negatif ini ditenggarai oleh anggapan masyarakat bahwa sepatu boots, 

potongan rambut mohawk ala suku Indian, diwarnai dengan warna yang terang, 

rantai, spike, jaket kulit, celana jeans ketat dan baju yang lusuh, anti sosial, anti 

kemapanan, yang dianggap sebagai perusuh, kriminal kelas rendah, pemabuk dan 

berbahaya (Marshall, 2005, hlm.28). 

Berdasarkan hasil wawancara (dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Oktober 

2014 di Baranangsiang, Kel. Kebon Pisan. Kec. Sumur Bandung) dengan C’Priet, 

salah satu tokoh Street Punk di Kota Bandung menyatakan bahwa Punk adalah 

pilihan hidup. Memilih hidup di jalanan merupakan perwujudan dari ideologi 

Punk“Do-It-Yourself”. Selain itu, nilai kebersamaan “Equality” dalam Punk 

diejawatahkan dalam bentuk perkumpulan. Berbeda dengan Phaerly, individu 



8 

 

Okky Ardiansyah, 2017 
KONSTRUKSI MAKNA FASHION DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

yang tergabung dalam Punk dan juga seorang pengusaha (wawancara 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 November 2014, di Distro Parental Baby 

Advisory) yang memaknai Punk sebagai pergerakan di mana “Do-It-Yourself” 

dan “Equality” dimanifestasikan dengan kegiatan sosial yang dilakukannya, guna 

membantu orang yang membutuhkan bantuan. 

Perbedaan pandangan dan pemahaman mengenai nilai utama Punk menjadi 

pematik bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Kontruksi Makna 

Fashion dalam Pembentukan Identitas anggota komunitas PurnaRoots Bandung. 

Sebab, pengalaman anggota PurnaRoots, lingkungan dan peran akan 

mempengaruhi bagaimana ia mengkonstruksi makna fashion dalam pembentukan 

identitasnya. Guna mencapai tujuan dalam penelitian ini, digunakan perspektif 

kualitatif dengan metodologi fenomenologi, untuk memahami bagaimana 

pengetahuan dan pengalaman individu mengenai fashion dalam mengkonstruksi 

identitas dirinya.  

Sebagai panduan membedah fashion dan konstruksi identitas anggota 

komunitas PurnaRoots Bandung, digunakan teori Interaksionisme Simbolik dari 

George Herbert Mead dan Herbert Blumer. Teori Interaksi Simbolik 

memfokuskan perhatiannya pada interaksi dan simbol, di mana interaksi yang 

berlangsung dipengaruhi oleh simbol-simbol. Inilah yang akan menjadi panduan 

dalam meneliti bagaimana anggota komunitas PurnaRoots mengkonstruksi makna 

fashion dalam pembentukan identitasnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini fokus pada bagaimana individu yang 

tergabung dalam Punk di Kota Bandung mengkonstruksi makna fashion dalam 

pembentukan identitasnya. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Kontruksi Makna Fashion dalam Pembentukan Identitas pada 

Anggota Komunitas PurnaRoots Bandung? 

1.3  Identifikasi Masalah   

Adapun beberapa identifikasi masalah yang telah diuraikan dari rumusan masalah 

dari peneltian ini: 

1. Bagaimana anggota komunitas PurnaRoots Bandung memaknai fashion? 
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2. Bagaimana konsep diri anggota komunitas PurnaRoots Bandung dalam 

pembentukan identitas? 

3. Bagaimana hubungan anggota komunitas PurnaRoots Bandung dengan 

lingkungan sosial dalam pembentukan identitas? 

4. Bagaimana proses pembentukan identitas anggota komunitas PurnaRoots 

Bandung ? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui bagaimana kontruksi makna fashion dalam pembentukan 

identitas pada anggota komunitas PurnaRoots Bandung. 

Adapun beberapa tujuan yang spesifik dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui makna fashion bagi anggota komunitas PurnaRoots 

Bandung. 

2. Mengetahui konsep diri anggota komunitas PurnaRoots Bandung dalam 

pembentukan identitas. 

3. Mengetahui pengaruh hubungan anggota komunitas PurnaRoots 

Bandung dengan lingkungan sosial dalam pembentukan identitas. 

4. Mengetahui proses pemebentukan identitas Punk anggota komunitas 

PurnaRoots Bandung. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1  Segi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif mengenai 

kajian teori Ilmu Komunikasi mengenai komunikasi non-verbal di mana fashion 

menjadi medium untuk menyampaikan pesan dan mengkonstruksi identitas Punk 

di Kota Bandung. 

1.5.2  Segi Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang khususnya bagi 

Dinas Sosial Kota Bandung dalam memahami identitas Punk. Sebab, Dinas Sosial 
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Kota Bandung kerap mendapatkan banyak laporan dari masyarakat yang resah 

karena individu yang mengenakan fashion Punk yang dianggap sebagai 

gelandangan atau anak jalanan. 

1.5.3  Segi Praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana mengenai Punk, di 

mana keberadaannya yang belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat.  

1.5.4  Segi Isu Serta Aksi Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas kepada 

masyarakat mengenai Punk. Pemahaman ini diharapkan dapat mengubah 

pandangan negatif masyarakat terhadap komunitas Punk, khususnya di Kota 

Bandung. 

1.6 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi 

Struktur organisasi penulisan skripsi penting dipaparkan agar dapat 

menjelaskan secara rinci prosedur yang akan dilakukan juga sebagai syarat untuk 

memenuhi aturan penulisan karya ilmiah. Adapun uraian susunan penelitian yaitu 

sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan latar belakang mengenai alasan pentingnya dilakukan 

penelitian ini, hal-hal menarik yang untuk dilakukan penelitian. Adapun susunan 

yang terdapat pada bab I ini berisi latar belakang masalah penelitian, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

penelitian dan struktur organisasi penulisan skripsi. 

Bab II : Kajian Pustaka 

Bab II berisi mengenai teori-teori, konsep-konsep yang dianggap relevan 

dengan penelitian yang aikan dilakukan, juga berisi penelitian terdahulu yang 

relevan dengan topik penelitian, terakhir berisi kerangka pemikiran yang 

mendeskripsikan  teori, konsep dan hasil yang akan didapatkan dari penelitian ini. 

Bab III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini dipaparkan metode yang cocok dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu mulai dari desain penelitian yang berisi pendekatan penelitian, 
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metode penelitian, jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data dan uji kebsahan data. 

Bab IV : Temuan  dan Pembahasan 

Pada bab ini menjabarkan hasil temuan dan pembahsan mengenai kontruksi 

makna fashion dalam pembentukan identitas pada komunitas PurnaRoots. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

berdasarkan pemikiran peneliti, menjabarkan hal-hal penting yang didapatkan dari 

hasil penelitian, memberikan saran terkiat hasil penelitian dan rekomendasi. 

 


