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BAB II

IDENTITAS INFORMAN

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai masing-masing informan

yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Identitas mengenai informan

serta data-data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari hasil

wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap subjek penelitian.

Subjek pada penelitian yang dipilih yaitu remaja perempuan yang pernah

ataupun masih mengalami perlakuan body shaming. Latar belakang serta

pengalaman yang dimiliki setiap informan yang menjadi subjek penelitian

menjadi informasi dan data penting bagi peneliti dalam melakukan

penelitian.

Pada penelitian ini, informan yang menjadi subjek penelitian

merupakan remaja perempuan yang berada di kisaran usia 17-23 tahun serta

msih menempuh bangku pendidikan. Informan dalam penelitian ini

merupakan remaja perempuan yang pernah mengalami body shaming

secara langsung. Subjek penelitian ini terdiri dari empat remaja perempuan

dengan dua orang merupakan pelajar Sekolah Menengah Atas dan dua

orang merupakan Mahasiswi perguruan tinggi. Berikut informasi mengenai

informan peneitian :

1.1 Identitas Informan 1

Informan 1 yang menjadi subjek dalam penelitian ini merupakan seorang

remaja perempuan yang berusia 22 tahun. Informan 1 merupakan
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mahasisiwi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik

di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah.

1.2 Identitas Informan 2

Informan 2 adalah seorang remaja perempuan berusia 22 tahun. Berasal dari

Wonosobo, Jawa Tengah dan merupakan mahasiswi dari Jurusan Ilmu

Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Diponegoro Semarang.

Informan 2 merupakan anak kedua dari dua bersaudara, ia memiliki seorang

kakak perempuan. Sedari kecil informan 2 tinggal dan bersekolah di

Wonosobo kemudian menempuh perguruan tinggi di Kota Semarang.

1.3 Identitas Informan 3

Informan 3 yang menjadi subjek pada penelitian ini merupakan remaja

perempuan berusia 17 tahun. Informan berasal dari Ungaran, Jawa Tengah.

Informan 3 merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan sedang

menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Widya Praja

Ungaran dengan mengambil jurusan Tata Busana.

1.4 Identitas Informan 4

Informan 4 adalah seorang remaja berusia 18 tahun yang saat ini merupakan

pelajar kelas 3 dan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas yaitu

di SMA Muhammadiyah Wonosobo.
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Tabel 2.1 Identitas Informan

Informan Nama L/P Usia Status

1 AJW P 22 tahun mahasiswi

2 MD P 22 tahun mahasiswi

3 SNK P 17 tahun pelajar

4 JH P 18 tahun pelajar


