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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Di zaman sekarang ini mengabadikan sebuah momen atau 

fenomena yang ada di sekitar kita tidaklah sesusah zaman dahulu. Hal 

tersebut juga sudah umum dilakukan oleh semua orang, dilakukan agar 

memiliki kenangan untuk mengingat momen atau kejadian yang pernah 

terjadi di sekitar kita. Pengabadian suatu peristiwa dapat menggunakan 

berbagai tehnik dan alat, bisa menggunakan rekaman video, menulis 

kejadian dalam catatan, bahkan bisa dalam cerita foto yang biasa orang 

menyebutnya fotografi. Mendengar kata fotografi pasti terlintas mengenai 

suatu kegiatan yang berhubungan dengan kamera. Dan kegiatan tersebut 

mulai berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Awal mula munculnya fotografi di dunia ini tidaklah secara tiba-

tiba, berawal dari lukisan dan gambar. Yang kemudian dikembangkan 

dalam bentuk foto. Pada dasarnya fotografi berasal dari bahasa Yunani 

yang terbentuk dari kata Photos: mencatat atau melukis dan Graphos: 

matahari atau cahaya. Sehingga Fotografi berarti penggambaran dengan 

cahaya atau sinar. Fotografi ini telah lama dikenal sebelum digunakan 

kamera dan film fotografik yang peka terhadap cahaya. 

Bangsa Arab kuno menemukan bahwa di dalam suatu benda yang 

gelap dapat terbentuk gambaran terbalik obyek di luar tenda yang terkena 

sinar. Gambaran tersebut dibentuk oleh pancaran sinar yang melalui 

lubang-lubang kecil pada tenda. Asas itu digunakan dalam lubang kamera. 
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Dalam tahun 1700-an ahli-ahli seni Perancis menggunakan prinsip lubang 

kecil tersebut untuk membantu dalam penggambaran bentuk perspektif 

obyek yang terkena sinar. Selama berada di dalam suatu ruang gelap, 

mereka dapat melacak keseluruhan obyek yang diproyeksikan pada suatu 

bidang yang berhadapan dengan lubang kecil tersebut. Dalam tahun 1839 

Louis Deguerre dar Prancis mengembangkan film fotografik yang dapat 

merekam gambaran sebagai catatan permanen berdasarkan sinaar yang 

mengenainya. Dengan meletakkan film di dalam suatu kotak gelap yang 

berlubang kecil, dapat diperoleh gambar tanpa bantuan seorang ahli seni. 

Kotak tersebut digunakan dalam menggambar film fotografik, yang 

kemudian dikenal sebagai kamera. 

Dengan lahirnya foto hasil kerja kamera bersama film sebagai 

media perekam, maka dunia fotografi mengalami perkembangan yang 

pesat, baik sebagai media seni maupun informasi. Sehingga fotografi 

mempunyai hakekat. Seperti yang diungkap oleh Dr. Phill Astrid dalam 

bukunya Komunikasi dalam Teori dan Praktek: “Telah menjadi kenyataan 

bahwa dunia yang seperti disajikan oleh media massa, dinilai sebagai 

kenyataan oleh komunikan, kepercayaan itu semakin meningkat apabila 

sajian diberikan dalam bentuk yang dapat dilihat (visual)”.Foto yang baik 

mengandung pesan visual yang bermakna, yang membuat penikmatnya 

bisa menangkap dan mengartikan pesan-pesan pada gambar tersebut sesuai 

dengan visi dan penafsiran masing-masing. Dimana hakekat fotografi tidak 

lagi terletak pada alat apa yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

memotret, melainkan inovasi apa yang bisa dilakukan untuk menghasilkan 
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sebuah karya foto yang baik. Ahli-ahli kreativitas pulalah yang membuat 

manusia bisa memotret hanya dengan seperangkat kamera sederhana, 

tanpa perlu membawa segerobak penuh peralatan fotografi seperti pada 

masa lalu. 

Tujuan yang sebenarnya dari fotografi adalah komunikasi. Tidak 

banyak orang membuat gambar hanya untuk menyenangkan diri sendiri. 

Kebanyakan orang memotret sesuatu karena fotonya ingin dilihat oleh 

orang lain. Kita ingin atau terpaksa menjelaskan, mendidik, menghibur, 

mengubah, atau mengungkapkan pengalaman kita kepada orang lain. 

Gambar ialah sarana fotografer, seperti kata-kata sarana bagi seorang 

penulis untuk mengungkapkan apa yang diinginkannya.  

Sekarang ini memang banyak sekali peminat fotografi, dan 

fotografi sekarang ini tidak lah harus mempunyai kamera yang bagus 

seperti kamera DSLR. Dengan bermodalkan kamera handphone ataupun 

kamera pocket yang sekarang juga sudah berkembang sangat canggih dan 

mempunyai resolusi pixel kamera yang lumayan tinggi, orang yang suka 

fotografi atau pemula fotografi sekalipun akan mudah untuk mengambil 

momen-momen yang ada dengan mudah sekali. Tetapi kalau di 

bandingkan dengan kamera yang memang dibilang kamera professional 

seperti DSLR, memang dari segi hasil foto dan resolusi dari foto tersebut 

akan sangat kelihatan sekali bedanya. Karena dari segi fungsi sudah 

terlihat dimana handphone sendiri juga digunakan untuk hal lain yang 

bermacam-macam seperti telepon, sms, terhubung internet, dll. Dan 
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kamera DSLR sendiri memang di khususkan  untuk kegiatan memotret 

atau fotografi.  

Fotografi juga banyak yang mengatakan sebagai suatu seni, yaitu 

seni fotografi. Pengertian dari seni sendiri ialah keindahan, akan tetapi 

pengertian tersebut tidak salah dan tidak juga benar itu karena dibeberapa 

karya seni khususnya seni rupa. Seni adalah sesuatu yang diciptakan 

manusia yang mengandung unsur keindahan atau intisari dari kreativitas. 

Seni fotografi adalah proses seni melukis dengan media cahaya, maka 

setiap orang bisa melakukan fotografi jika mempunyai kamera. Seni yang 

paling utama adalah komposisi, dengan komposisi yang baik maka foto 

yang dihasilkan mempunyai makna dan cerita yang bisa disampaikan. Bila 

tidak ada dua unsur tersebut maka foto yang dihasilkan akan menjadi 

kurang menarik untuk dilihat.  

Fotografi mempunyai peranan penting untuk merekam sebuah 

peristiwa dan juga sebagai ekspresi dari seseorang. Bagaimana pun, 

fotografi adalah bagian penting dari kebudayaan manusia. Karena budaya 

sudah menjadi satu kesatuan dari setiap manusia. Yang di maksud budaya 

disini adalah budaya dimana aktifitas yang dilakukan oleh manusia sehari-

hari, contohnya makan, bekerja, sekolah, belajar dan lain-lain. Dan bisa 

juga adanya bangunan yang termasuk dalam kategori budaya. 

Banyak orang berfikir bahwa fotografi hanya sekedar foto-foto 

belaka dan mempunyai lingkup kecil, namun faktanya, fotografi 

mempunyai bermacam-macam genre fotografi yaitu toys fotografi, 

journalism fotografi, still life fotografi, portrait fotografi, commercial 
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advertising fotografi, abstrak fotografi, wedding fotografi, fashion 

fotografi, infra red fotografi, food fotografi, landscape fotografi, wildlife 

fotografi, street fotografi, underwater fotografi, macro fotografi, levitation 

fotografi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan semua itu adalah 

macam-macam genre fotografi yang ada. Fotografi memang sudah umum 

sekali tetapi orang-orang pemula atau orang yang belum tau apa itu 

fotografi masih meraba-raba untuk melakukan fotografi dan asal foto apa 

yang terlihat oleh mata kita, dan orang pemula fotografi yang memang 

berniat mendalami fotografi bisa lebih mengenal macam-macam genre 

fotografi yang ada dengan mempelajarinya. Memang cukup banyak sekali 

macam-macam genre fotografi dan seorang fotografer tidak mungkin 

menguasai macam-macam genre fotografi tersebut. Karena butuh waktu 

yang lebih untuk mempelajari satu persatu macam-macam genre fotografi 

itu. 

Fotografi sekarang ini semakin menunjukkan sisi unik dan menarik 

untuk dilihat. Contohnya untuk fotografi levitasi yang baru-baru ini sedang 

marak sekali di perbincangkan. Macam genre fotografi ini memang unik 

karena model yang di foto seakan-akan terbang tidak menggunakan apa-

apa. Fotografi levitasi sendiri mempunyai arti yaitu levitasi adalah 

melawan grafitasi, dimana benda ato model seakan-akan terbang atau 

melayang tanpa alat bantu apapun. Levitasi di populerkan oleh Natsumi 

Hayashi yang berasal dari Jepang, dia mengunggah foto-foto levitasinya di 

blognya yaitu yowayowacamera.com pada 16 September 2010 dan di 
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Indonesia sendiri dikembangkan oleh suatu komunitas yaitu Levitasi Hore 

yang dibentuk pada 25 Desember 2011.  

Peneliti memilih Levitasi Hore karena komunitas ini pertama lahir 

dan paling berkembang sangat luas, sekarang komunitas Levitasi hore ini 

sudah ada pada setiap daerah-daerah di Indonesia. Dan hal ini termasuk 

sangat banyak sekali antusias atau peminat dari orang-orang fotografer 

ataupun orang awam yang mau bergabung dengan komunitas Levitasi 

Hore ini. Karena fotografi ini memang sedikit sulit kalau tidak mengerti 

timing shooter yang tepat. Dan peneliti mencoba menggabungkan dengan 

unsur pesan budaya, yang mana termasuk dalam budaya aktifitas dan 

kebudayaan fisik (artifacts). Adanya fenomena diatas peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif karena dapat menggambarkan atau 

menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan 

(Rachmat Kriyanto 2007:57) menjabarkan hasil penelitian yang telah 

diperoleh. Dan peneliti memilih bulan Agustus karena foto yang di unggah 

pada website levitasihore.net memiliki kecenderungan mengandung pesan 

budaya. Untuk itulah timbul ketertarikan peneliti untuk melakukan 

penelitian terhadap fotografi levitasi, maka peneliti mengambil judul 

Kecenderungan Pesan Budaya Fotografi Levitasi (Analisis Isi Foto 

Levitasi pada Website Levitasihore.net pada Bulan Agustus 2014). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah : Apa saja kecenderungan pesan budaya yang 

terkandung dalam foto levitasi yang ada di website levitasihore.net? 



7 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan kecenderungan 

pesan budaya yang terkandung dalam foto levitasi yang ada di website 

levitasihore.net, dengan menjelaskan foto yang diunggah oleh 

levitasihore.net serta memaparkan pesan yang ada di dalamnya.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi 

referensi untuk Jurusan Ilmu Komunikasi terutama pada konsentrasi 

Audio Visual di bidang fotografi. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktisnya dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi 

levitasihore.net dalam memuat foto-foto yang dipublikasikan di 

website levitasihore.net. Bahwa levitasihore.net tidak hanya sekedar 

mengunggah foto levitasi, namun ada unsur pesan budaya yang 

disampaikan. 


