
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan hal dasar dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Keberhasilan proses komunikasi tergantung 

pada teknik penyampaian pesan dan pemilihan jenis informasi yang akan 

disampaikan. Komunikasi sangat penting guna membangun konsep diri, 

aktualisasi diri, memperoleh kebahagiaan, serta memupuk hubungan. 

Sebagai salah satu bentuk aktualisasi dalam berkomunikasi setiap manusia 

selalu mempunyai ide, kreasi dan imajinasi dalam benaknya. Dan tentunya 

mereka mempunyai cara tersendiri dalam memindahkan rangkaian imajinasi 

tersebut, termasuk ide, dan kreatifitasnya.  

Fotografi merupakan media komunikasi visual yang tercipta dari hasil 

perkembangan bentuk komunikasi. Fotografi menyampaikan sesuatu 

melalui pesan simbolik yang dimaknai masing-masing personal yang 

melihatnya. Melalui mata seorang fotografer realitas direkam dengan 

menggunakan kamera dan kemudian ditampilkan ke dalam sebuah gambar 

yang bercitra dua dimensi ini.  Ketika fotografer hendak menampilkan 

sebuah gambar/foto, secara tidak langsung mereka mempunyai keinginan 

untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Kita ambil 

contoh foto yang terdapat dalam media massa baik cetak maupun elektronik, 

atau biasa disebut sebagai foto jurnalistik. Foto jurnalistik adalah jenis foto 

yang digolongkan sebagai foto yang bertujuan dalam permotretannya karena 



keinginan bercerita kepada orang lain, memberikan informasi tentang suatu 

peristiwa dalam bentuk visual gambar (berupa hasil karya foto). Jadi foto 

jenis ini kepentingan utamanya adalah keinginan dalam menyampaikan 

pesan (massage) visual pada orang lain dengan maksut agar orang yang 

melihat melakukan suatu tindakan psikis maupun psikologis atas karya yang 

disajikan. Tak hanya berita. Tidak sedikit, sajian foto jurnalistik yang 

dimuat di sebuah media cetak misalnya, langsung mendapat respon dari 

sebuah isntitusi, lembaga pemerintahan. Misalnya foto jalan rusak, 

kubangan berbahaya, langsung mendapat respon dari Pemerintah Kota 

setelah foto-foto itu dimuat di media cetak. Memang selain sebagai alat 

komunikasi, foto jurnalistik juga dapat dijadikan sebagai alat kritik sosial. 

Menurut Robert Sobieszek, fotografi telah menanamkan pengaruh 

yang besar di dalam cara kita memandang dunia. Kemunculan fotografi 

memberikan perubahan besar dalam lalu lintas informasi (Zulverdi, 1985: 

7). Dalam konteks media komunikasi visual, foto berfungsi sebagai media 

yang digunakan untuk sarana identifikasi, informasi, presentasi dan juga 

promosi. Foto adalah sebuah media yang menggunakan elemen visual 

sebagai bahasa yang di tangkap mata. Foto merekam momen sekilas dan tak 

dapat diulang. Momen yang terekam seperti ini mempunyai daya tarik yang 

kuat karena bisa memberikan saksi mata bahwa seseorang memang eksis 

dalam satu wujud yang langgeng, paling tidak dalam sebuah ruang 

fotografis.  



Salah satu alasan mengapa foto menjadi elemen penting dalam 

menyampaikan pesan, yaitu karena foto menimbulkan efek imajinatif. 

Dengan melihat foto, pembaca dibawa hadir dalam sebuah peristiwa yang 

diberitakan dan juga seakan-akan dia sendirilah yang sedang menyaksikan 

peristiwa yang diberitakan. Tegasnya, efek imajinatif foto  tidak lain adalah 

membuat sebuah karya foto menjadi lebih nyata di hadapan penikmatnya.  

Sebuah karya fotografi tidak lepas dari sang kreator pembuatnya, 

yaitu fotografer. Banyak sekali profesi yang bisa ditekuni dalam dunia 

fotografi, salah satunya adalah profesi dalam bidang fotografi jurnalistik. 

Fotografer dalam bidang ini disebut sebagai pewarta foto, fotografer ini 

bekerja pada sebuah media, seperti: kantor berita, photo agency ataupun 

instansi yang bergerak dalam pemberitaan. Seorang pewarta foto merekam 

berbagai objek/peristiwa untuk disampaikan kembali kepada khalayak 

ramai, hal ini tentu berbeda dengan fotografer komersial (fashion, 

pernikahan, model, dll) dan fotografer seni. Seorang pewarta foto dituntut 

dalam hal kejujuran dalam mengungkapkan sebuah objek foto, disini yang 

mereka rekam adalah sebuah fakta.  Fakta dilapangan menjadi sebuah pesan 

yang diolah lagi oleh fotografer dengan sudut pandangnnya untuk 

diceritakan kembali.  

Dalam konteks media massa, fungsi foto adalah sebagai alat untuk 

memperkuat penyampaian berita. Dari fungsinya itu tergambarkan alasan 

apa yang mendasari akhirnya foto terpilih menjadi penguat berita dalam 

media massa, foto mempunyai kelebihan mampu merekam peristiwa yang 



aktual dan membentuk sebuah citra di dalamnya. Foto sebagai ungkapan 

berita sesungguhnya punya sifat yang sama dengan berita tulis. Keduanya 

harus memuat unsur apa (what), siapa (who), di mana (where), kapan 

(when), dan mengapa (why). Bedanya, dalam bentuk visual/gambar, foto 

berita punya kelebihan dalam menyampaikan unsur how-bagaimana 

kejadian tersebut berlangsung. Memang, unsur how dalam peristiwa juga 

bisa dituangkan lewat tulisan (berita tulis), namun foto bisa menjawab dan 

menguraikannya dengan lebih baik (Atok Sugiharto, 2005: 22).  

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya 

melakukan pembangunan. Untuk itu Indonesia berusaha meningkatkan 

kualitas dan taraf hidup rakyatnya, salah satunya dengan mengurangi angka 

kemiskinan masyarakatnya.  Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah 

penduduk miskin di Indonesia sebesar 27,2 juta jiwa(1990) atau mengalami 

penurunan dari sekitar 54,2 juta jiwa di tahun 1976. Meskipun mengalami 

penurunan, namun hal tersebut belum bisa dikatakan berhasil, dikarenakan 

Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang yang miskin. 

Dari sekian juta penduduk miskin tersebut, salah satunya adalah buruh 

(http://ristonakula.com). 

Buruh adalah suatu kelompok masyarakat yang nasibnya memang 

selalu digambarkan memprihatinkan, tidak punya kekuatan, tenaganya selalu 

dieksploitasi secara maksimal dan selalu menguntungkan golongan 

pengusaha. (Baqir Sharief, 2007:190). Tidak dapat dibantahkan bahwa  

kedigdayaan rezim kapitalisme mendominasi peradaban dunia global. 

http://ristonakula.com/


Hampir dalam setiap sektor kehidupan, logika dan budaya kapitalisme hadir 

menggerakkan aktivitas manusia. Soejatmoko (1980) mengatakan bahwa 

kelas/golongan masyarakat miskin terpenjarakan oleh struktur-struktur 

sosial eksploitatif yang membuat masyarakat miskin (buruh) akan selalu 

tergantung dan tidak berdaya (http://ristonakula.com).  

Raditya Mahendra Yasa pewarta foto Kompas memotret sebuah 

fenomena buruh  los tembakau  di daerah Klaten-Jawa Tengah. Foto-foto 

tentang aktifitas buruh los tersebut dikemas secara sederhana dalam sebuah 

rangkaian foto yang diberi judul “Los, Ruang Cita Rasa kelas Atas”. Kata-

kata „kelas atas‟ bisa di artikan sebagai orang dengan pendapatan ekonomi 

yang tinggi atau orang kaya. Namun, Sangat berbanding terbalik dengan 

kondisi buruh yang notabene adalah orang-orang miskin yang bekerja 

dengan upah yang tidak sebanding dengan „keringat‟ yang telah mereka 

keluarkan. Menurut peneliti hal ini merupakan sebuah kritik yang 

dilontarkan melalui sebuah karya foto Jurnalistik. Seperti kita ketahui 

hingga saat ini masalah kesejahteraan buruh di Indonesia masih belum 

terpecahkan dan perlu ditangani lebih lanjut.  

Pilihan bahasa yang digunakan oleh Raditya Mahendra memang 

berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh seorang penulis. Foto adalah 

pilihan bahasa bagi seorang pewarta foto. Meskipun pada dasarnya unsur 

berita, baik itu berita tulis maupun berita foto sama yaitu 5W+1H (What, 

Who, Where, When, Why dan How), akan tetapi foto mempunyai kelebihan 

dalam menyampaikan unsur how bagaimana kejadian tersebut berlangsung. 

http://ristonakula.com/


Memang unsur how dalam peristiwa juga bisa dituangkan lewat tulisan 

(berita tulis), namun foto bisa menjawab dan menguraikannya dengan baik, 

disisi lain dengan adanya sebuah gambar/foto pembaca tidak perlu 

berandai-andai tentang bagaimana kejadian tersebut berlangsung, karena 

hal tersebut sudah jelas terlihat pada foto. Secara langsung gambar 

menciptakan persepsi mengenai kejadian tertentu. Singkat kata, gambar 

menimbulkan respon emosional lebih cepat daripada tulisan. 

Pemaparan di atas merupakan alasan bagi peneliti untuk melakukan 

studi terhadap foto jurnalistik. Foto yang dikaji peneliti adalah foto 

dokumenter “Los, Ruang Cita Rasa Kelas Atas” karya Raditya Mahendra 

Yasa yang diterbitkan di koran KOMPAS edisi Minggu, 7 Agustus 2011. 

Peneliti ingin mengkaji makna yang terkandung didalam foto tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji makna yang ada di balik foto-

foto Raditya Mahendra Yasa, dalam rubrik Foto Pekan Ini KOMPAS edisi 

Minggu, 7 Agustus 2011 dengan menggunakan metode semiotik. 

Pertanyaaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana buruh direpresentasikan dalam foto dokumenter “Los, 

Ruang Cita Rasa Kelas Atas” karya Raditya Mahendra Yasa? 

C. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam karya foto 

dokumenter “Los Ruang Cita Rasa Kelas Atas”  karya Raditya Mahendra 



dalam rubrik Foto Pekan Ini KOMPAS edisi Minggu, 7 Agustus 2011 

D.  Manfaat Penelitian 

Secara akademis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wacana baru bagi perkembangan dan pendalaman semiotika serta wacana 

tentang studi komunikasi visual terutama dalam dunia fotografi (khususnya 

foto jurnalistik). Sedangkan manfaat secara praktis diharapkan dapat 

menambah wawasan pengetahuan dan wacana baru bagi para penikmat foto 

maupun fotografer, sehingga dalam mengaplikasikan ide-idenya serta dapat 

menghasilkan foto-foto yang representatif. 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Foto Sebagai Media Komunikasi 

E.1.1. Foto Sebagai Bentuk Komunikasi Nonverbal 

Dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi yang ditulis oleh Dedy 

Mulyana (2007),  bentuk-bentuk bahasa nonverbal diantaranya adalah 

bahasa tubuh (gerakan kepala, postur tubuh dan posisi kaki, ekspresi wajah 

dan tatapan mata), sentuhan, vocalica (nada, intensitas suara, intonasi, 

dialek, suara terputus-putus, suara yang gemetar, suitan, siulan, desahan, 

tawa, erangan, isakan, gerutuan, gumaman dan sebagainya), Penampilan 

fisik (busana, karakteristik fisik). Bau-bauan, orientasi ruang dan jarak 

pribadi (posisi duduk dan pengaturan ruangan) konsep waktu, diam, warna 

dan artefak. 

Artefak adalah benda apa saja yang dihasilkan kecerdasan manusia. 

Aspek ini merupakan perluasan lebih jauh dari pakaian dan penampilan 



seperti pada bahasan diatas. Benda-benda yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia, sering mengandung makna-makna 

tertentu. Bidang studi mengenai hal ini disebut objektika (objectics). 

Rumah, kendaraan, perabot rumah, dan modelnya (furniture, barang 

elektronik, lampu kristal), patung, lukisan, kaligrafi, foto, buku, koran dan 

majalah, botol minuman keras, bendera dan benda-benda lain dalam 

lingkungan kita adalah pesan-pesan bersifat nonverbal, sejauh dapat diberi 

makna.  

E.1.2. Foto Sebagai Bentuk Media Komunikasi Visual 

Fotografi merupakan salah satu seni dalam menggambarkan dan 

mengabadikan suatu objek, gambar, imaji melalui sebuah alat yang disebut 

kamera dan membutuhkan cahaya disekitar objek tersebut. Kekhasan 

bidang fotografi terletak pada alat Bantu utamanya yaitu kamera berikut 

dengan prosesnya. Sejak ditemukannnya kamera Obscura memang di 

harapkan untuk merekan realitas secara persis. Cikal kelahirannya antara 

lain dilatari keinginan pelukis untuk membuat gambar yang realis. Susan 

Sontag dalam In Platos’s Cave mengatakan bahwa fotografi seperti halnya 

lukisan, gambar dan tulisan adalah interpretasi dunia (Hand Out Foto 

Jurnalistik, Materi Orientasi Dasar (Ordas) Fotografi, 2009: 11). 

Foto jurnalistik dikatakan sebagai bentuk komunikasi visual, dimana 

sebuah foto dipergunakan untuk media pemberitaan. Disini apa pun objek 

yang terekam dalam sebuah foto yang kemudian dipublikasikan oleh 

media maka akan dikatakan bahwa foto berfungsi sebagai media 



penyampaian pesan. Foto sendiri berupa gambar dua dimensi, sehingga 

visualisasi sebuah foto menunjukkan bahwa foto sebagai bentuk 

komunikasi visual.  Istilah fotografi jurnalistik sendiri baru dikenal pada 

1940-an. Seorang redaktur senior majalah Life yang sangat tertarik pada 

fotografi, Wilson Hicks, mengatakan “foto jurnalistik adalah media 

komunikasi verbal dan visual yang hadir bersamaan” (penggabungan 

antara foto dan kata-kata) (Hand out foto jurnalistik, Materi Orientasi 

dasar Fotografi JUFOC 2006).  

Foto sebagai ungkapan berita sesungguhnya punya sifat yang sama 

dengan berita tulis. Keduanya harus memuat unsur 5W+1H; what; who, 

where, when dan why. Bedanya, dalam bentuk visual/gambar, foto berita 

punya kelebihan dalam menyampaikan unsur how- bagaimana kejadian 

tersebut berlangsung. Memang unsur how dalam peristiwa juga bisa 

dituangkan lewat tulisan (berita tulis), namun foto bisa menjawab dan 

menguraikannya dengan baik (Atok Sugiharto, 2005: 22). 

E.1.3. Bahasa Foto 

Dalam berkomunikasi sangat diperlukan peranan bahasa sehingga 

orang lain dapat mengerti apa yang kita komunikasikan. Demikian pula 

jika kita berkomunikasi dengan melalui media fotografi. Diperlukan 

pengetahuan mengenai bahasa fotografi. Dengan demikian kita dapat 

secara efektif dalam menyampaikna pesan ataupun dalam menerima pesan. 

Bahasa fotografi ini banyak dijumpai dalam komunikasi non verbal sebab 

salah satu aspek dalam komunikasi non verbal adalah komunikasi visual 



yang di dalamnya termasuk komunikasi gambar. Dalam komunikasi 

gambar, terdapat komunikasi fotografis yang dalam penyampaiannya 

menggunakan bahasa tersendiri, yaitu bahasa fotografi. Dilihat dari sudut 

fotonya, bahasa foto terdiri dari: 

E.1.3.1 Bahasa Penampilan 

Bahasa Penampilan diperlihatkan oleh seluruh aspek dari tubuh 

kita, meliputi: bahasa ekspresi muka, bahasa isyarat, bahasa 

penciuman, bahasa pendengaran, dan bahasa tindakan baik yang 

terlihat oleh mata maupun yang tidak terlihat mata tetapi ada kesan 

yang tersirat. 

E.1.3.2. Bahasa Komposisi 

Bahasa komposisi adalah peletakan unsur-unsur komposisi yang 

tepat sehingga menimbulkan makna tertentu. Unsur–unsur itu 

meliputi bahasa warna, bahasa tekstur, bahasa garis, bahasa sinar, 

bahasa tata letak, dan bahasa sudut pengambilan gambar 

E.1.3.3 Bahasa Objek 

Gambaran yang diperoleh dengan memasukkan sesuatu yang khas 

dari sebuah wilayah. Misalnya jika kita melihat candi Borobudur, 

maka akan menggambarkan negara Indonesia, Rumah gadang 

menggambarkan Minangkabau, Tembok Cina menggambarkan 

negara Cina, dan lain-lain. 

 

 



E.1.3.4. Bahasa Konteks 

Teknik dalam fotografi yang mengikutsertakan latar belakang 

untuk memberi kesan ruang dan waktu. Misalnya foto seorang 

ilmuwan yang dilatar belakangi ruang laboratorium, atau seorang 

seniman yang dilatar belakangi barang-barang antik. 

E.1.3.5. Bahasa Tanda 

Foto yang menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang yang 

khas sehingga hanya dengan melihat gambar, kita dapat mengerti 

maksud foto tadi. 

E.1.3.6. Bahasa Gerak 

Bahasa Gerak ditunjukkan dalam sebuah karya foto yang 

menampilkan macam-macam gerak dengan menggunakan macam-

macam tekhnik tertentu (Ferry Darmawan, 2009: 93). 

Dibawah ini adalah beberapa istilah fotografi yang 

digunakan dalam membahasakan foto: 

1. Point of view : Merupakan istilah yang dipakai dalam 

menandai objek utama dalam sebuah foto. Kamera 

fotografi sebagai alat merekam gambar dilengkapi 

dengan teknologi lensa yang mampu memisahkan suatu 

objek dengan objek lainnya yang ditampilkan dalam satu 

kesatuan visual. Teknik seperti ini dinamakan Focusing, 

sehingga tampak obyek yang paling dominan dalam  



membangun sebuah foto dibandingkan dengan obyek-

obyek pembangun lainnya (obyek pelengkap). 

2. Depht of field :  Dengan kata lainnya adalah ruang tajam, 

Teknologi pada kamera juga dilengkapi dengan adanya 

pengaturan ruang tajam. Pengaturan ruang tajam disini 

lebih dimaksudkan untuk menciptakan kesan kedalaman 

pada sebuah foto, yaitu adanya dimensi ruang sehingga 

foto tersebut menciptakan kesan tiga dimensi.  

3. Panning : Panning adalah teknik kreatif menggunakan 

kamera saat merekam gambar hingga menimpulkan efek 

gerak pada sebuah foto. Pada dasarnya kamera bekerja 

untuk membekukan objek yang direkamnya, namun 

dengan teknik kreatif ini maka efek gerak sebuah foto 

akan ditimbulkan. Teknik panning ini bisa dilakukan 

dengan menggerakkan kamera seirama dengan gerak laju 

objek yang bergerak. 

4. Motion : Motion juga menampilkan efek gerak seperti 

halnya pada teknik panning, namun disini pergerakan 

kamera tidak seperti halnya pada teknik panning, 

Kebanyakan efek motion ini terjadi karena faktor 

mininya cahaya saat terjadinya pemotretan, sehingga 

kamera beroperasi dengan low speed (Kecepatan 

merekam objek yang rendah). Objek yang terekam dalam 



kondisi pencahayaan yang minim menyebabkan objek 

akan tampak bergerak dan meninggalkan kesan motion. 

5. Shaking :  Berbeda dengan efek panning ataupun motion, 

Shaking adalah istilah yang dikenakan pada visualisasi 

foto yang terekam tidak sempurna karena guncangan 

pada kamera. Objek yang direkam akan tampak tidak 

beku, bahkan cenderung terlihat kacau. Seringkali 

kondisi shaking menyebabkan sebuah foto tidak nyaman 

untuk dilihat, namun sering juga kondisi seperti ini justru 

menunjukkan efek dramatis pada sebuah foto. 

6. Blur :  istilah fotografi dalam mengaburkan bagian 

tertentu pada sebuah foto. Bisa juga berkenaan dengan 

visualisasi foto yang tampak samar/tidak jelas. Hal ini 

sering kali dilakukan untuk memunculkan bagian 

tertentu pada foto dengan mengaburkan bagian lainnya. 

Teknik seperti ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan 

fasilitas yang ada dalam peralatan footgrafi maupun pada 

proses digital imaging (editing foto secara digital). 

7.  Eye level : Penempatan objek yang akan direkam 

sesuai dengan level mata memandang kedepan. Objek 

yang terekam akan tampak berada pada  horizontal 

didepan pandangan mata kita.  



8. High angel  : Proses merekam gambar dengan 

memposisikan kamera berada pada posisi lebih tinggi 

dari objek ketika merekamnya., sehingga efek yang 

dihasilkan objek akan tampak menjadi lebih rendah dan  

kecil. 

9. Low angel : Proses merekam gambar dengan 

memposisikan kamera berada pada posisi lebih rendah 

dari objek ketika merekamnya., sehingga efek yang 

dihasilkan objek akan tampak menjadi lebih tinggi dan  

menjulang. 

10.  Background :  Istilah dalam fotografi yang dipakai untuk 

menunjukan bagian belakang dari objek utama dalam 

sebuah foto. Background menjadi unsur yang 

mendukung kekuatan visual obyek utama dalam sebuah 

foto 

11.  Foreground  :  Istilah dalam fotografi yang dipakai 

untuk menunjukkan bagian depan dari objek utama 

dalam sebuah foto. Sama halnya pada background hanya 

saja Foreground menunjukkan  unsur-unsur pendukung 

didepan objek utama dalam sebuah foto.  

12. Siluet : teknik pemotretan untuk menampilkan gambar 

obyek dalam keadaan gelap. Teknik ini memanfaatkan 

arah sumber cahaya yang berasal dari balik obyek yang 



akan kita potret. Teknik ini membutuhkan ketepatan 

pencahayaan agar obyek yang kita rekam tetap tampil 

dengan kontur dan ketajaman yang tepat (Hand out foto 

jurnalistik, Materi Orientasi dasar Fotografi JUFOC 

2006).  

Seperti halnya bahasa yang merupakan salah satu alat 

komunikasi, foto merupakan media komunikasi visual dan dengan 

mengerti bahasa foto maka akan mudah pula dalam melakukan 

identifikasi atas foto-foto yang akan dianalisis. 

E.2. Foto Jurnalistik  

 Menurut Oscar matulloh, Foto jurnalistik merupakan suatu medium 

sajian untuk menyampaikan beragam bukti visual atas berbagai peristiwa 

pada masyarakat seluas-luasnya, bahkan hingga kerak dibalik peristiwa 

tersebut, tentu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dalam buku 

Associated Press, Photojurnalism Style Book, (Menlo Park, California, 

Addison-Wasley Pub. Co, 1990) yang disunting oleh Brian Horton, 

peristiwa disimpulkan sebagai suatu bagian dari sejarah umat manusia 

(tidak peduli peristiwa besar ataupun sepele) yang kemudian diolah untuk 

dipersembahkan pada peradaban manusia di masa mendatang (Handout 

materi Foto Jurnalistik: Orientasi Lanjutan Intensif 2001:1). 

 

 

 



E.2.1. Jenis Foto Jurnalistik 

E.2.1.1 Foto Spot News Dan General News 

Spot news adalah foto yang merekam peristiwa yang tidak 

direncanakan sebelumnya dan difoto ditempat terjadinya peristiwa 

tersebut, sehingga membutuhkan jeda waktu beberapa saat untuk 

tiba dalam lokasi kejadian. Hanya fotografer yang beruntung dan 

jeli yang bisa mendapatkan foto-foto spot dari awal kejadian. 

Misalnya kecelakaan, kebakaran, ledakan bom dan bencana alam. 

General news adalah foto yang dibuat dari peristiwa yang 

sudah direncanakan akan terjadi atau sudah diagendakan, dengan 

kata lain para wartawan sudah disediakan sebuah rangkaian 

peristiwa, misalnya peristiwa semacam konferensi pers, sidang 

pengadilan, rapat komisi DPR RI, atau even-even lain yang sudah 

direncanakan sebelumnya. 

E.2.1.2. Foto Features 

Foto-foto features bersifat timeless, informasi yang diberikan 

tidak harus aktual, dalam artian tidak akan basi meskipun dilihat 

beberapa bulan setelah foto itu dibuat. Foto kategori ini bukan 

sekedar didikte oleh peristiwanya sendiri namun ada tujuan untuk 

memberi kesan lebih mendalam tentang suatu peristiwa. Foto 

features biasanya terdiri dari foto-foto yang mengandung bobot 

universal emotion. 

 



E.2.1.3. Foto Ilustrasi 

  Foto yang menitik beratkan dan dimuat hanya untuk 

menjelaskan uraian tertulis. Foto ilustrasi lebih banyak dikaitkan 

dengan kepentingan perwajahan media surat kabar untuk menyertai 

tulisan.  

E.2.1.4. Foto Dokumenter atau Stori 

Foto dokumenter atau biasa disebut juga sebagai foto stori 

merupakan rangkaian beberapa foto yang membentuk sebuah 

cerita. Foto dokumenter atau stori seringkali digunakan dalam 

sebuah media untuk menampilkan sebuah cerita mengenai suatu 

objek yang tidak cukup diwakilkan oleh satu atau dua foto saja. 

Pada perkembangannya muncul pula istilah tentang foto essai. 

Tidak ada perbedaan yang signifikan pada istilah foto ini hanya 

saja terjadi “pengkotakan” istilah yang dilatar belakangi oleh sudut 

pandang fotografer dalam merangkaikan setiap peristiwa dalam 

fotonya. Sebenarnya essai adalah bentuk dari sebuah paparan cerita 

dalam foto stori. Deny Salman menyebutkan, “bahwa dalam setiap 

karya foto dokumenter atau stori belum tentu seorang fotogarafer 

menyertakan sudut pandangnya, atau argumennya tentang suatu 

obyek yang difotonya. Disini seorang fotografer merekonstruksi 

sebuah fakta dan memaknainya sebagai pengetahuannya tentang 

suatu obyek yang kemudian diceritakannya kembali dalam sebuah 

rangkaian foto. Foto seperti ini maka akan dikatakan sebagai foto 



essai. Dalam foto essai minimal harus mengandung 2 argumen, 

baru bisa dikatakan sebagai foto essai.  (Handout Workshop Foto 

Dokumenter: 2010).  

E.3. Fotografi Sebagai Representasi Realitas  

E.3.1. Fotografi Sebagai Representasi Objektif  

Kemampuan teknologi kamera merekam sebuah objek dan 

menghadirkannya kembali dalam sebuah gambar dua dimensi 

dipandang sebagai bentuk pengulangan waktu dan kejadian. Fotografi 

menghadirkan kembali gambar suatu obyek menyerupai obyek aslinya, 

misalkan saja ketika kita memotret sebuah benda tentu saja gambar 

yang kita hasilkan akan menyerupai sebuah benda yang kita rekam. Hal 

ini didukung oleh pernyataan Barthes, “Peristiwa yang disampaikan 

secara terus menerus oleh fotografi sebenarnya hanya terjadi satu kali: 

fotografi mengulang secara mekanis sesuatu yang tidak dapat diulang 

secara nyata. Fotografi tidak (selalu) menceritakan peristiwa yang 

sudah tidak ada, namun pastinya sesuatu yang pernah ada (Barthes 

dalam Seno, 2001: 1).  

Teknologi fotografi memang terlahirkan untuk memburu 

obyektifitas, karena kemampuannya untuk menggambarkan 

kembali realitas visual dengan tingkat presisi yang tinggi. Sejak 

masa pra-fotografi pada abad XVI, para astronom memanfaatkan 

kamera obscura untuk merekam konstelasi bintang-bintang secara 

tepat. Alat Bantu ini kemudian digunakan pula untuk bidang-

bidang kegiatan lain, termasuk seni naturalisme, dalam abad 

XVIII dan XIX, sebagai mesin gambar yang sangat berguna 

dalam merekam dan menghadirkan kembali realitas visual (Seno, 

2001: 1).  

 



Obsesi manusia membawa fotografi menghadirkan kembali 

realitas yang direpresentasikannya secara sempurna, representasi bisa 

berarti proses perubahan konsep-konsep ideologi yang abstrak dalam 

bentuk-bentuk yang kongkrit, representasi juga mewakili atau 

melambangkan, memperlihatkan sebuah citra, gambaran, dan 

penampilan dramatis. Didukung perkembangan teknologi kamera 

fotografi dewasa ini, maka gambar yang dihasilkan semakin 

memperkuat asumsi bahwa foto adalah mewakili realitas itu sendiri dan 

tidak lebih. Begitu objektifnya sebuah foto sehingga apa yang tercetak 

dalam sebuah gambar foto tiada lain adalah objek yang terekam oleh 

kamera dengan presisi yang sempurna. 

Melalui konsep dokumen (foto) sebagai representasi objektif 

kita bisa mengenali bahwa mata kamera berfungsi sebagai cermin untuk 

menangkap kondisi alamiah. Kamera dianggap sebagai alat yang netral 

untuk merekam peristiwa-peristiwa yang ada di depan mata manusia 

(mata biologi). Berbagai citra yang dihadirkan digunakan sebagai 

informasi atau bukti serta imitasi dari peristiwa atau benda-benda. 

Dalam kaitannya dengan kebudayaan, foto sebagai representasi 

objektif inilah yang memiliki relasi dengan kebudayaan sebagai jati diri 

atau kebudayaan dalam versi antropologi dominan. Dalam versi 

antropologi, kita bisa melihatnya dalam berbagai buku para antropologi 

yang menggunakan foto sebagai bukti bahwa ia “hadir di sana” (being 

there) atau untuk menampilkan unsur-unsur budaya yang ditulisnya. 



Selain itu ia juga banyak digunakan untuk menunjukkan “jati 

diri” satu (suku) bangsa. Brosur-brosur pariwisata adalah salah satu 

contoh dimana fotografi memainkan perana penting dalam penciptaan 

“jati diri”. Dalam brosur pariwisata ke Kalimantan, misalnya, “jati diri” 

manusia Dayak ditampilkan dengan kupingnya yang panjang dengan 

anting berupa gelang-gelang besi, pakaian adat dengan ciri manik-

maniknya, pasar di atas kapal yang terapung di sungai dan 

semacamnya. 

E.3.1. Fotografi Sebagai Tafsir Subyektif 

Sementara itu (foto) dokumentasi sebagai tafsir subjektif berada 

di seberang pengertian dari dokumen sebagai representasi objektif. Ia 

memiliki relasi dengan dokumen kemanusiaan. Kamera tidak lagi 

dipandang sebagai satu alat yang netral dalam merekam berbagai 

peristiwa. Menampilkan citra visual kemudian analog dengan orang 

menulis. Foto-foto essay yang belakangan ini mulai tampil di majalah 

bisa dijadikan contoh terbaiknya. Artinya berbagai citra yang 

dihadirkan tampil melalui perspektif dari  pembuatnya, sehingga 

sesungguhnya tidak lagi murni informasi tetapi juga tercampur dengan 

perasaan. Representasi yang diproduksi oleh pemotret terjalin erat 

dengan penafsiran atas peristiwa dan subjek yang dipilihnya ketika 

berada di depan lensa kameranya. Dengan demikian secara esensial 

(foto) dokumentasi adalah salah satu penafsiran (Seno, 2001:6) 



Seorang pemotret terlibat penuh dalam konstruksi -melalui 

pemilihan foto berwarna atau hitam putih, framing, pemilihan sudut 

pengambilan gambar- untuk memberitahukan, menegaskan atau 

membersihkan kesaksian-kesaksian kepada orang lain. Melalui 

konstruksi yang dibuat oleh pemotret, keberadaan peristiwa yang terjadi 

pada ruang dan waktu tertentu, subjek yang tidak bisa bersuara secara 

langsung kepada orang lain (dalam kasus ini kebakaran hutan di 

pedalaman Kalimantan dan (suku) bangsa Benuaq) mendapatkan 

kesempatan untuk disaksikan oleh para penontonnya. Implikasi dari 

proses distribusi dan publikasi dari foto-foto pemotret adalah 

mempertontonkan peristiwa yang tidak terlihat, tidak diketahui serta 

dilupakan. Para pemotret yang menjalankan pola kerja seperti para 

sejarawan, sosiolog atau antropolog. Kamera berfungsi sebagai alat 

riset karena ia mencipta ulang kenyataan secara mekanik (Rama Surya, 

2000). 

Dengan ditampilkannya foto dihadapan penonton, maka 

kemudian terjadi konstruksi ganda, sebab ia bukannya hanya 

merupakan konstruksi pemotret tetapi juga akan melibatkan konstruksi 

pembaca potretnya. Seleksi dari potret yang ditampilkan, ketajaman 

fokusnya, pilihan film hitam putih atau berwarna, penempatan potret 

dan framingnya, kaitan dengan isi temanya, caption, kesemuanya akan 

memiliki implikasi makna yang didapatkan oleh penonton atau 

pembaca potret. Dengan mempertimbangkan kehadiran penonton, maka 



perbincangan mengenai fotografi akan bergerak dari karya menuju teks. 

Dalam hal ini para penonton atau pembaca foto memiliki kemungkinan 

sebagai peserta aktif dalam melakukan penafsiran. Dengan demikian 

relasi antara pemotret dan pembaca potret adalah berada dalam 

lingkaran penafsiran (Rama Surya, 2000). 

E.4. Kebudayaan dan Masyarakat 

E.4.1. Kebudayaan Sebagai Bagian Dari Masyarakat 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama yang 

menghasilkan kebudayaan. Dengan kata lain tak ada masyarakat yang 

tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan 

tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Pengertian 

kebudayaan meliputi bidang yang luasnya seolah-olah tidak ada 

batasnya. Sukar sekali untuk mendapatkan batasan pengertian atau 

definisi yang tegas dan terperinci yang mencakup segala sesuatu yang 

seharusnya termasuk dalam pengertian tersebut. Kata “kebudayaan” 

berasal dari (bahasa Sansekerta) buddhayah yang merupakan bentuk 

jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. (Soekanto, 2006:150) 

E.B. Tylor (1871) dalam Koentjaraningrat mengatakan 

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat, dan lain kemampuan-

kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat (Soekanto, 2006:150). 

Unsur-unsur  normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan:  

a. Unsur yang menyangkut penilaian (valuational 

elements) misalnya apa yang baik dan buruk, apa yang 

menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa yang 

sesuai dengan keinginan dan apa yang tidak sesuai 

dengan keinginan. 

b. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang 



seharusnya (precriptive elements) seperti bagaimana 

orang harus berlaku 

c. Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan (cognitive 

elements) seperti mengadakan upacara adat saat 

kelahiran, pertunangan, perkawinan, dll (Soekanto, 

2006: 158). 

Masyarakat mempunyai kebudayaan berbeda antara satu 

sama lain, setiap kebudayaan mempunyai sifat dan hakikat yang 

berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat 

dan hakikat kebudayaan inilah yang kemudian menunjukkan 

bagaimana ciri setiap kebudayaan, sifat hakikat kebudayaan 

adalah sebagai berikut:  

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku 

manusia 

2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului 

lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati 

dengan habisnya generasi yang bersangkutan 

3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan 

tingkah lakunya 

4. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan 

kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima 

dan di tolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan 

tindakan-tindakan yang diizinkan (Soekanto, 2006: 

160). 

 

E.4.2. Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat 

Manusia adalah makhluk sosial, dimana untuk menjaga 

kelangsungan hidupnya membutuhkan sebuah interaksi antar satu sama 

lain. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu 

terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Misalnya, orang yang lebih banyak mempunyai kekayaan materiil akan 

memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan pihak yang lain. Gejala 

inilah yang kemudian menimbulkan sebuah tingkatan atau lapisan 

dalam masyarakat.  

Filosof Yunani Aristoteles, mengatakan di dalam suatu negara 

terdapat 3 (tiga) unsur lapisan sosial, yaitu orang yang sangat kaya, 



sedang, dan orang yang sangat miskin/melarat. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada zaman itu dan mungkin sebelumnya telah mengakui 

adanya lapisan sosial dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan 

bertingkat dari atas kebawah atau sebaliknya (Soekanto, 2006: 197).  

Pitirim A Sorokin menyatakan, bahwa stratifikasi sosial adalah 

pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara 

bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan 

kelas-kelas yang lebih rendah. Dasar dan inti lapisan masyarakat 

dikarenakan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan 

kewajiban, kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial, 

serta pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat. Lapisan 

masyarakat tersebut mempunyai bentuk-bentuk konkret. Akan tetapi, 

secara prinsip bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 

(tiga) macam kelas, yaitu yang ekonomis, politis, dan yang didasarkan 

pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Ketiga bentuk pokok 

tadi mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, 

tergantung sistem nilai yang berlaku serta berkembang dalam 

masyarakat yang bersangkutan (Soekanto, 2006: 198-199)   

 Menurut William dalam Soekanto (2006, 200), Pembedaan 

atas lapisan masyarakat merupakan gejala universal yang 

merupakan bagian sistem sosial masyarakat. Untuk meneliti 

terjadinya proses-proses lapisan masyarakat, dapat digunakan 

pedoman sebagai berikut:  

1. Sistem pertentangan yang ada dalam masyarakat, 

sistem yang demikian mempunyai arti khusus bagi 

masyarakat-masyarakat tertentu.  

2. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam ruang-ruang 

unsur, seperti: 



1) distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti 

misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan 

(kesehatan, laju kejahatan). 

2)   sistem pertanggaan yang diciptakan oleh para  

warga masyarakat (prestise dan penghargaan). 

3)  kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan 

kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat 

tertentu, milik, wewenang atau kekeuasaan. 

4) lambang-lambang kedudukan, seperti tingkah laku 

hidup,cara berpakaian, perumahan, keanggotaan 

pada suatu organisasi 

5) mudah atau sukarnya bertukar kedudukan 

6) solidaritas diantara individu-individu atau 

kelompok-kelompok yang menduduki kedudukan 

yang sama dalam sistem sosial masyarakat, 

seperti: 

a. pola-pola interaksi  

b. kesamaan atau ketidaksamaan sistem 

kepercayaan, sikap dan nilai-nilai 

c. kesadaran akan kedudukan masing-masing 

d. aktivis sebagai organ politik 

 

E.5. Buruh dan Ketenagakerjaan 

Dalam undang-undang perburuhan (buruh atau pekerja) mengakui 

bahwa individu yang menunaikan pekerjaan bagi setiap pemilik pekerjaan 

berhak menerima upah sesuai kesepakatan khusus atau umum yang 

dibuat, apakah secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan ketentuan 

tersebut, tidak setiap orang yang melaksanakan pekerjaan dapat dianggap 

sebagai buruh, kecuali bila hal-hal tersebut terpenuhi di dalamnya 

sebagaimana ditetapkan undang-undang perburuhan. Karena bila sebagian 

hal tidak terpenuhi, maka ia tidak dapat dianggap sebagai buruh 

berdasarkan undang-undang perburuhan. 

Kalangan buruh atau pekerja terdiri dari dua jenis, yaitu : 

a.  para pekerja merdeka, yaitu orang-orang yang bekerja dengan 

bayaran khusus, seperti pengelola industri kerajinan yang 

memiliki tempat khusus juga pemilik bisnis atau profesi yang 



memiliki kantor sendiri  

b.  para pekerja lapisan kedua atau orang-orang yang bekerja untuk 

memperoleh upah atau gaji tertentu, seperti buruh tani, buruh 

pabrik, dll, apakah pekerjaan itu untuk pribadi-pribadi tertentu 

(pemilik modal) atau untuk negara (Dawam Rahardjo, 1987: 39). 

 

Tanpa adanya buruh/pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu 

berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Menyadari akan 

pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat maka 

perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya 

dalam menjalankan pekerjaan. Dengan demikian perlu diusahakan 

ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang di hadapinya dalam 

pekerjaannya dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga 

kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-

pemikiran ini merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam 

praktek sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas 

dan kestabilan perusahaan. 

Mengenai konsep perlindungan tenaga kerja menurut undang-

undang perburuhan adalah bahwa seorang tenaga kerja atau buruh harus 

dilindungi dan diberikan haknya sebagai seorang tenaga kerja baik itu 

mereka yang bekerja di dalam negeri maupun mereka yang bekerja di luar 

negeri, sebab mereka adalah merupakan aset terbesar bagi negara. 

Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan 

memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan 

pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis 

serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam 

lingkungan kerja tersebut. Dengan demikian perlindungan pekerja 

ini mencakup:  

1. Norma Keselamatan Kerja: yang meliputi keselamatan kerja 

yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan 



dan proses pengerjaanya, keadaan tempat kerja dan 

lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. 

2.  Norma Kesehatan Kerja dan Heigiene Kesehatan Perusahaan 

yang meliputi : pemeliharaan dan mempertinggi derajat 

kesehatan kerja, dilakukan dengan mengatur pemberian 

obat, perawatan tenaga kerja yang sakit. 

3.   Norma Kerja yang meliputi : perlindungan terhadap tenaga 

kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem 

pengupahan, istirahat, cuti, kerja perempuan, anak, 

kesusilaan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-

masing yang diakui oleh pemerintah. 

4.   Kepada Tenaga Kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau 

menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas 

ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan 

atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak 

mendapatkan ganti rugi (Asikin, 2002 :76). 

 Sedangkan menurut Imam Soepormo yang membagi konsep 

perlindungan tenaga kerja menjadi 3 yaitu : 

a. Perlindungan Ekonomi, berkaitan dengan usaha-usaha 

untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang 

cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta 

keluarganya. 

b.  Perlindungan Sosial yaitu berkaitan dengan usaha 

kemasyarakatan, yang bertujuan memungkinkan pekerja itu 

mengenyam dan memperkembangkan prikehidupannya 

sebagai manusia pada umumnya. 

c.   Perlindungan Teknis, yaitu berkaitan dengan usaha-usaha 

untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat 

ditimbulkan oleh alat kerja  (Asikin, 2002 :77).  

 

E.5.1. Kapitalisme Industri 

Kapitalisme secara etimologis berasal dari Bahasa Latin, 

caput , yang artinya kepala, kehidupan, dan kesejahteraan. Makna modal dalam 

capital kemudian diinterpretasikan sebagai titik kesejahteraan. 

Dengan makna kesejahteraan, definisi kapital mulai dikembangkan 

dengan arti akumulasi keuntungan yang diperoleh setiap transaksi 

ekonomi. Sehingga, interpretasi awal dari kapitalisme adalah proses 

pengusahaan kesejahteraan untuk bisa memenuhi kebutuhan. Dalam 



definisi ini kapitalisme memiliki definisi yang konstruktif-humanis 

karena setiap orang pasti memiliki keinginan dasar untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya dalam hidup sehari-hari.  

Kapitalisme dapat pula diartikan sebagai susunan ekonomi 

yang berpusat pada keuntungan perseorangan. Pada paham kapitalisme 

uang atau modal memegang  peran penting dalam pelaksanaan politik 

atau kebijakan kapitalisme. Kapitalisme tidak memiliki suatu definisi 

universal yang bisa diterima secara luas. Secara umum, definisi 

kapitalisme merujuk pada satu atau beberapa hal berikut : 

2. Sebuah sistem yang mulai terinstitusi di Eropa pada masa abad 

XVI hingga abad XIX yaitu pada masa perkembangan perbankan 

komersial Eropa, di mana sekelompok individu maupun 

kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang 

dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik 

pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan tenaga 

manusia, pada sebuah pasar bebas di mana harga ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran, demi menghasilkan keuntungan di 

mana statusnya dilindungi oleh negara melalui hak pemilikan 

serta tunduk kepada hukum negara atau kepada pihak yang 

sudah terikat kontrak yang telah disusun secara jelas 

kewajibannya baik eksplisit maupun implisit serta 

tidak semata-mata tergantung pada kewajiban dan 

perlindungan yang diberikan oleh kepenguasaan feodal 
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3. Teori yang saling bersaing yang berkembang pada abad XIX dalam 

konteks Revolusi Industri, dan abad XX dalam konteks Perang 

Dingin, yang berkeinginan untuk membenarkan kepemilikan 

modal,  untuk menjelaskan pengoperasian pasar semacam itu, 

dan untuk membimbing penggunaan atau penghapusan peraturan 

pemerintah mengenai hak milik dan pasaran 

Kapitalisme walaupun tidak memiliki definisi yang universal, 

dalam perkembangan selanjutnya, terutama dalam era revolusi industri 

yang muncul pada abad XIX dan perang dunia II pada abad XX, diartikan sebagai 

paham yang mau melihat serta memahami proses pengambilan dan 

pengumpulan modal balik, yang diperoleh dari setiap transaksi 

komoditas ekonomi. Pada saat itulah kapitalisme tidak hanya sebagai 

ideologi teoretis, tetapi juga sebagai paham yang mempengaruhi 

perilaku ekonomi manusia. Ruth Mc Vey (1998) mendefinisikan 

konsep kapitalisme sebagai sebuah sistem yang menggunakan alat-alat 

produksi berada di tangan sektor swasta untuk menciptakan laba dan 

sebagian besar dari laba itu ditanamkan kembali guna memperbesar 

kemampuan menghasilkan laba. Sementara itu, Karl Marx 

mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang berprinsipkan 

hak milik pribadi dan kompetisi bebas (Adian,2005:6). 

Dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli, 

kapitalisme memiliki beberapa ciri, yakni:  
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1. Hamper sebagian besar sarana produksi dan distribusi 

dimiliki oleh individu (individual ownership) 

2. barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas (free 

market) yang bersifat kompetitif 

3. modal kapitalis (baik uang maupun kekayaan lain) di 

investasikan ke dalam berbagai usaha untuk 

menghasilkan laba (Ebenstein dan Fogelman, 1987). 

Menurut Bucher kriteria pokok dari kapitalisme adalah 

“hubungan yang ada antara produksi dengan konsumen barang-barang, 

atau lebih tepatnya sebuah proses perjalanan dari mulai proses 

pembuatan hingga sampai ke tangan konsumen. Kapitalisme  sebagai 

sistem kegiatan ekonomi yang didominasi oleh jenis motif tertentu, 

yaitu motif keuntungan, kepentingan sebagian besar orang pada setiap 

waktu yang melakukan investasi uang dengan memperoleh pendapatan, 

apakah investasi itu di dalam perdagangan, dalam riba atau dalam 

produksi, dapat diambil sebagai bukti dari keberadaan suatu unsur 

kapitalisme. Menurut Karl Marx, yang berusaha mencari inti 

kapitalisme baik dalam semangat berusaha maupun dalam penggunaan 

uang untuk membiayai sejumlah transaksi pertukaran dengan tujuan 

keuntungan, tetapi lebih khusus lagi dalam suatu cara produksi tertentu. 

Dengan cara produksi ia tidak menunjuk semata-mata pada keadaan 

teknik, yang diistilahkannya dengan keadaan kekuatan produktif, tetapi 

juga pada cara dimana alat-alat produksi dimiliki dan pada hubungan 



sosial diantara orang-orang, yang dihasilkan dari hubungan mereka 

dengan proses produksi.  

Dengan demikian, kapitalisme tidaklah sesederhana berarti 

sebuah sistem produksi bagi pasar ataupun sistem komoditi yang 

diistilahkan Marx, tetapi juga sistem yang dalam keadaan ini kekuatan 

buruh “telah menjadi komoditi” yang diperjualbelikan dipasar seperti 

objek pertukaran lainnya. Prasyarat lainnya adalah pemusatan 

pemilikan alat-alat produksi pada suatu kelas yang hanya terdiri dari 

bagian kecil masyarakat, dan kebangkitan konsekuensial suatu kelas 

miskin, yang penjualan tenaganya merupakan satu-satunya sumber 

mata pencaharian (Rahardjo, 1987: 39). 

E.5.2. Buruh Dalam Pandangan Kapitalis Marxis 

Munculnya kaum buruh merupakan salah satu akibat dari 

munculnya kapitalisme. Menurut pandangan Karl Marx, kaum buruh 

(proletar) merupakan kaum yang menduduki posisi paling bawah dan 

tertindas, teralienasi, bahkan terdiskriminasi. Namun, di sisi lain kaum 

buruh merupakan massa terbesar dalam roda kapitalisme, tanpa 

keberadaan kaum buruh maka produksi tidak akan berjalan. Dengan 

demikian, maka dapat dikatakan bahwa kaum buruh sebagai penggerak 

dalam sistem ekonomi industri dan kapitalis. Menjadi kaum buruh, 

tentu bukan pilihan mereka, melainkan tekanan dari sistem kapitalisme 

yang ada yang menuntut mereka untuk berproduksi untuk 

mempertahankan hidup. 



Paradigma ketidakadilan bagi kaum Marxis adalah eksploitasi, di 

dalam masyarakat kita, yaitu eksploitasi kaum buruh oleh kapitalis. 

Menurut teori Marxis klasik, kaum kaum kapitalis hanya 

mempekerjakan kaum buruh ketika mereka dapat memeras ‟nilai-lebih‟ 

(surplus value) ini, sehingga transfer nilai lebih yang bersifat 

eksploitatif dari buruh kepada kaum kapitalis ini dapat ditemukan 

dalam semua hubungan upah. Definisi teknis dari eksploitasi ini 

kadangkala disebut sebagai ilmiah dari pada sebagai kepentingan moral. 

Sebagai contoh, kenyataan bahwa kaum kapitalis memeras nilai-lebih 

dianggap menjelaskan bagaimana dalam sebuah ekonomi yang 

kompetitif keuntungan menjadi mungkin, dan klaim ini tidak dengan 

sendirinya mengandung makna bahwa memeras nilai-lebih adalah 

salah. Akan tetapi, sebagian besar kaum Marxis menerima pemerasan 

nilai- lebih sebagai bukti dari ketidakadilan, dan tentu saja sebagai 

paradigma ketidakadilan, tenaga buruh dibeli untuk memenuhi hasrat 

para kapitalis, yaitu dengan mempekerjakan mereka dengan jatah waktu 

kerja  berlebih akan tetapi buruh tidak mendapatkan upah penuh. Para 

kapitalis harus menjaga harga atau upah buruh serendah mungkin 

meskipun pada dasarnya kerja lembur berlaku hanya pada industri yang 

sudah menggunakan mesin, akan tetapi dalam prakteknya hal ini juga 

diberlakukan hampir dalam semua bidang bahkan yang tidak 

menggunakan mesin atau dimana cara-cara produksi yang sifatnya 

masih tradisional atau primitif masih berlaku (Sanderson, 1993: 222). 



Selain eksploitasi tenaga kerja, kaum kapitalis juga secara tidak 

langsung bisa dikatakan menguasai negara dan secara otomatis 

berimbas pada kesejahteraan buruh. Karena sudah jelas bahwa dalam 

undang-undang negara kita, masyarakat harus mendapatkan pekerjaan 

dan penghidupan yang layak. Meskipun negara dapat mempunyai 

sebuah “otonomi relatif“ tetapi fungsi-fungsinya adalah untuk 

kepentingan kapitalis jangka panjang. Fungsi penting yang yang 

dijalankan negara untuk kelas kapitalis adalah penindasan atas 

pengingkaran yang membahayakan sistem, legitimasi ideologis sistem 

kapitalis, yaitu yang secara langsung tidak langsung di dalam akumulasi 

modal (Sanderson, 1993: 336). 

Dalam hubungan ini maka secara teori dikatakan 

bahwa ada dua pebedaan dasar antara tenaga kerja laki-laki 

dan tenaga kerja perempuan berkaitan dengan derajat 

keterlibatan di pasar tenaga kerja. Pertama bahwa untuk 

separuh atau seluruh hidupnya, kum perempuan sering 

dikategorikan sebagai “pekerja rumah tangga yang tidak 

aktif secara ekonomis”. Kedua ialah bahwa pada saat 

memasuki pasar tenaga kerja, biasanya mereka terlibat 

dalam pekerjaan-pekerjaan yang dianggap kurang terampil, 

kurang stabil (mudah mengalami penusutan tenaga kerja), 

berupah relatif lebih rendah daripada kaum laki-laki, dan 

kemungkinan naik jenjang kecil (Saptari dan Holzner, 

1997:351-352). 

 

Secara sosiologis bahwa salah satu untuk menjelaskan 

mengapa terjadi segmentasi pasar tenaga kerja (labour market 

segmentation) sebagaimana dikatakan Barron dan Norris dalam 

teorinya tentang Teori pasar tenaga kerja dualistis. Bahwa pasar tenaga 

kerja pada dasarnya terbagi dalam dua segmen atau sektor, yaitu sektor 



primer yang memberi penghasilan yang relatif besar, jaminan sosial dan 

kondisi kerja cukup baik, kestabilan kerja yang lebih besar, dan 

kemungkinan untuk naik pangkat. Sektor sekunder memberi 

penghasilan yang relatif rendah, jaminan sosial dan kondisi kerja yang 

rendah, dan ketidakmungkinan untuk naik dalam jenjaang hierarki yang 

ada. Menurut barron dan Norris, dualisme ini terjadi karena pengusaha 

atau majikan membutuhkan suatu kelompok pekerja inti yang stabil dan 

mempunyai keterampilan yang tinggi. Mereka pun membutuhkan suatu 

kelompok pekerja yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan pada saat 

produksi atau pekerjaan sedang menyusut, dan diangkat kembali pada 

saat produksi atau pekerjaan sedang meningkat (Holzner, 1997:352). 

E.6. Semiotika dalam Studi Budaya 

E.6.1 Semiotika 

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda (sign), 

berfungsinya tanda, dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang 

yang menurut seseorang meiliki suatu arti yang lain. Dalam Pandangan 

Zoes, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat 

disebut tanda. Karena itu tanda tidak hanya terbatas pada benda. Adanya 

peristiwa, tidak adanya peristiwa, struktur yang ditemukan dalam 

sesuatu, suatu kebiasaan, semua ini disebut tanda. Sebuah bendera kecil, 

isyarat tangan, sebuah kata, keheningan, suatu sikap, letak bintang 

tertentu, bersudut tajam, rambut uban, kecepatan, kekhawatiran, 



semuanya itu dianggap sebagai sebuah tanda (Zoes dalam Tinarbuko, 

2008: 12). 

Semiotika merupakan suatu disiplin yang menyelidiki semua 

bentuk komunikasi yang terjadi dengan sarana tanda-tanda (signs) dan 

berdasarkan pada sign system (code), sistem tanda (Sobur, 2009:16).  

Semiotika mempunyai tiga bidang studi utama:  

1. Tanda itu sendiri. Hal ini terdiri atas studi tentang berbagai 

tanda yang berbeda, cara-cara tanda yang berbeda itu dalam 

menyampaikan makna, dan cara tanda-tanda itu terkait 

dengan manusia yang menggunakannya. Tanda adalah 

konstruksi manusia yang hanya bisa dipahami dalam artian 

manusia yang menggunakannya. 

2. Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini 

mencakup cara berbagai kode dikembangkan guna 

memenuhi kebutuhan suatu masyarakat atau budaya atau 

untuk mengeksploitasi saluran komunikasi yang tersedia 

untuk mentransmisikannya. 

3.  Kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja. Ini pada 

gilirannya bergantung pada penggunaan kode-kode dan 

tanda-tanda itu untuk keberadaan dan bentuknya sendiri 

(Fiske, 2004: 60). 

E.6.2. Tanda dan Makna dalam Semiotika 

E.6.2.1. Tanda 



Secara umum semua model makna memiliki bentuk yang 

mirip. Masing-masing memperhatikan tiga unsur yang harus ada 

dalam studi tentang makna. Ketiga unsur itu adalah: 1. Tanda , 2. 

Acuan tanda, 3. Pengguna tanda 

Tanda merupakan sesuatu yang bersifat fisik dan bisa 

dipersepsi indera kita, tanda mengacu pada sesuatu diluar tanda itu 

sendiri, dan bergantung pada pengenalan oleh penggunanya sehingga 

bisa disebut tanda (Fiske, 2007: 61).  

Pemaknaan terhadap tanda dalam semiotik tidak lepas dari dua 

nama, yaitu filosof dan ahli logika Charles Sanders Pierce serta ahli 

lingustik Ferdinand de Saussure. Pierce (dan Ogden dan Richards) 

melihat tanda, acuan dan penggunaanya sebagai tiga titik dalam 

segitiga. Masing-masing terkait erat pada dua yang lainnya, dan 

dapat dipahami hanya dalam artian pihak lain. Akan tetapi Saussure 

mempunyai pandangan yang sedikit berbeda. Saussure mengatakan 

bahwa tanda terdiri atas bentuk fisik plus konsep mental yang terkait, 

dan konsep ini merupakan pemahaman atas realitas eksternal. Tanda 

terkait pada realitas hanya melalui konsep orang yang 

menggunakannya (Fiske, 2007: 62). 

E.6.2.2. Makna 

Semiotika memandang komunikasi sebagai pembangkit makna 

dalam pesan (baik oleh penyampai maupun penerima). Makna 

bukanlah konsep yang mutlak dan statis yang bisa ditemukan dalam 



kemasan pesan. Pemaknaan merupakan proses aktif, para ahli 

semiotika menggunakan kata kerja seperti menciptakan, 

membangkitkan, atau menegosisikan untuk mengacu pada proses ini. 

Negosiasi mungkin merupakan istilah yang paling berguna, karena di 

dalamnya menunjukkan adanya sebuah keadaan memberi dan 

menerima diantara manusia dan pesan. Makna merupakan hasil dari 

interaksi dinamis antara tanda, interpretan dan objek: makna secara 

historis akan berubah seiring dengan perjalanan waktu (Fiske, 

2007:68). 

E.6.3. Semiotika Roland Barthes 

Roland Barthes (1915-1980) banyak berbicara tentang sebuah 

foto, baik dalam bukunya The Photograpic Message ataupun dalam 

teori-teorinya yang lain seperti sistem dua pemaknaan: denotasi dan 

konotasi. Barthes juga  mencontohkan pemaknaan, mitos, dan 

ideologi  misalkan pandangannya tentang gambar sampul majalah 

berbahasa perancis Paris Match yang menampilkan seorang kulit 

hitam dengan pakaian militer perancis sedang memberi hormat pada 

bendera perancis, hingga sampai sekarang sering dijadikan kutipan  

dalam teori pemaknaan. Roland Barthes dikenal sebagai salah 

seorang pemikir strukturalis yang getol mempraktikkan model 

linguistik dan semiologi Saussurean. Perhatian Barthes terletak pada 

gagasannya tentang signifikasi dua tahap (two order of signification) 



beserta elemen mitosnya dijelaskan seperti yang terlihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 1.1 

Signifikasi Dua Tahap Barthes 
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Sumber: John Fiske, Introduction to Communication Studies, 1990 dalam 

Sobur (2001: 127) 

 

 

Melalui gambar diatas Barthes, seperti yang dikutip Fiske, menjelaskan:  

signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier 

dan signified di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. 

Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna paling 

nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan 

Barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua. Hal ini 

menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu 

dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai 

kebudayaannya. Konotasi mempunyai makna yang subjektif 

atau paling tidak intersubjektif. Pemilihan kata-kata kadang 

merupakan pilihan terhadap konotasi, misalnya kata 

“penyuapan” dengan “memberi uang pelicin”. Dengan kata 

lain, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap 



sebuah objek; sedangkan konotasi adalah bagaimana 

menggambarkannya (Fiske dalam Sobur (2001:128).  

 

 

Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam studinya 

adalah peran pembaca (the reader). Konotasi, walaupun merupakan sifat 

asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. 

Barthes mengulas sistem pemaknaan tataran ke-dua, yang dibangun 

diatas system lain yang telah ada sebelumnya. Sistem ke-dua ini disebut 

dengan konotatif, yang dibedakan dengan denotatif atau sistem 

pemaknaan tataran pertama. Barthes menciptakan peta tentang 

bagaimana tanda bekerja: 

 

Gambar 1.2 

Peta Tanda Roland Barthes 
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5. Conotative signified (petanda 
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4. Conotative Signifier 5. Conotative Signified 

(Penanda Konotatif) (Petanda konotatif) 

6. Conotative Sign (Tanda Konotatif) 

Sumber: Sobur, 2003: 69 

 



Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri 

atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, 

tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Jadi dalam konsep 

Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun 

juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi 

keberadaannya. Masih menurut Barthes denotasi merupakan system 

signifikansi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat 

kedua. Dalam hal ini, denotasi justru lebih diasosiakan dengan 

ketertutupan makna. Konotasi, bagi Barthes, identik dengan operasi 

ideologi, yang disebutnya sebagai mitos, dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan 

yang berlaku dalam suatu periode tertentu. 

Pada signifikansi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda 

bekerja melalui mitos (myth). Mitos adalah bagaimana kebudayaan 

menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala 

alam.. Semiotik Roland Barthes secara khusus tertuju kepada sejenis 

tuturan (speech) yang disebut mitos. Menurut Barthes dalam Budiman 

(2003:63), bahasa membutuhkan kondisi tertentu untuk menjadi mitos, 

yaitu yang secara semiotis dicirikan oleh hadirnya sebuah tataran 

signifikasi yang disebut sebagai sistem semiologis tingkat kedua. Pada 

tataran signifikasi lapis kedua inilah mitos bercokol. 

Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, 

dan tanda, namun sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun 



olehsuatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya, atau dengan 

kata lain, mitos adalah juga suatu sistem pemaknaan tataran ke-dua. Di 

dalam mitos pula sebuah petanda dapat memiliki beberapa penanda. 

Imperialisme Inggris, misalnya, ditandai oleh beragam penanda, seperti 

teh (yang menjadi minuman wajib bangsa Inggris namun di negeri itu 

tak ada satupun pohon teh yang ditanam), bendera Union Jack yang 

lengan-lengannya menyebar ke delapan penjuru, bahasa Inggris yang 

kini telah menginternasional, dan lain-lain (Sobur, 2001: 71). Artinya 

dari segi jumlah, petanda lebih miskin jumlahnya dari pada penanda, 

sehingga dalam praktiknya terjadilah pemunculan sebuah konsep  secara 

berulang-ulang dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Mitologi 

mempelajari bentuk-bentuk tersebut karena pengulangan konsep terjadi 

dalam wujud pelbagai bentuk tersebut. 

 Mitos jika dikaitkan dengan ideologi maka, seperti yang dikatakan 

Van Zoest, “ideologi dan mitologi dalam hidup kita sama dengan kode-

kode dalam perbuatan semiotis dan komunikasi kita. Ideologi adalah 

sesuatu yang abstrak, sementara mitologi (kesatuan mitos-mitos yang 

koheren) menyajikan inkarnasi makna-makna yang mempunyai wadah 

dalam ideologi. “ideologi harus dapat diceritakan”, kata Van Zoest. 

Cerita itulah mitos. 

Mitos adalah uraian naratif atau penuturan tentang sesuatu 

yang suci (sacred), yaitu kejadian-kejadian yang luar biasa, di 

luar dan mengatasi pengalaman sehari hari. (Sobur, 2003:209) 

 



 Dari teori mitos terdapat perbedaan pendapat antara Barthes dan 

salah satu penganutnya Saussure yang lain yang bernama Levi-Strauss. 

Dalam uraian Fiske (1990:182) dituliskan bahwa hampir semua sisi, 

teoriteori mitos dari Barthes dan Levi-Strauss berlawanan. Salah satu 

perbedaannya adalah mitos menurut Levi-Struss mendasarkan 

argumennya pada struktur otak manusia. Sedangkan mitos menurut 

Barthes pada struktur masyarakat kapitalis. Namun keduanya memiliki 

persamaan dimana kedua teori itu memandang mitos sebagai bahasa, 

satu cara mengedarkan makna di masyarakat (Fiske, 1990:183). 

Metode interpretasi foto dengan pendekatan Barthes pada akhirnya 

ditujukan untuk mencari pesan-pesan simbolik atau ideologis dari foto 

itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan, semiotik mengkaji tanda dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda. Peneliti dapat membuat 

interpretasi dalam mendeskripsikan (menggambarkan) data-data yang 

ada dalam penelitian. Meskipun demikian interpretasi tersebut 

diusahakan tidak lepas jauh dari pihak komunikan itu sendiri. Karena itu 

sebagai konsekuensi logis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

melakukan pendekatan dengan dasar penafsiran/interpretatif berdasarkan 

konteks atau latar belakang sosial, dimana tanda-tanda dipergunakan 

baik secara tersurat maupun tersirat. 

E.6.4. Studium dan Punctum 

Pemahaman tentang studium dan punctum digunakan Barthes dalam 

menganalisa karya-karya foto. Adapun studium adalah suatu kesan 



keseluruhan secara umum, yang akan mendorong seorang Pemandang 

(Spectator) segera memutuskan sebuah foto bersifat politis atau historis, 

indah dan tak indah, yang sekaligus menyebabkan reaksi suka atau tidak 

suka. Semua ini terletak dalam aspek studium sebuah foto, aspek yang 

membungkus sebuah foto secara menyeluruh. 

Sebaliknya adalah punctum, yakni fakta terinci dalam sebuah foto 

yang menarik dan menuntut perhatian Pemandang, ketika memandangnya 

secara kritis, tanpa mempedulikan studium, selain memang karena 

punctum ini akan  menyeruak studium. Dalam punctum itulah terjelaskan 

mengapa seseorang terus menerus memandang atau mengingat sebuah foto 

(Barthes dalam Seno, 2001:28-29). 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah analysis semiotik dengan 

pendekatan kualitatif interpretatif. 

F.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dasar teoritis penelitian kualitatif 

interpretatif yaitu cara untuk mengemukakan gambaran dan pemahaman 

mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi 

terjadi dengan menggunakan perspektif konstruktivis. Dalam hal ini, 

penelitian diletakkan dalam hubungan subjek dengan realitas dalam 

kesadaran subjek peneliti. Perspektif konstruktivis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah untuk melihat dan menginterpretasikan bagaimana 

pesan itu disampaikan. 



F.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup penelitian ini adalah sebuah foto dokumenter 

berjudul “Los, Ruang Cita Rasa Kelas Atas” karya Raditya Mahendra 

Yasa tentang  fenomena buruh Los tembakau. Foto ini terdiri dari 6 buah 

foto yang  diterbitkan dalam rubrik Foto Pekan Ini KOMPAS edisi 

Minggu, 7 Agustus 2011 sejumlah 6 (enam) foto. 

 

F.3. Unit Analisis 

Unit Analisis dari penelitian ini adalah keseluruhan foto dokumenter 

“Los, Ruang Cita Rasa Kelas Atas” karya Raditya Mahendra Yasa yang 

terdiri dari 6  foto.  

F.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan dilakukan melalui proses dokumentasi, yaitu 

dimana peneliti menyimpan data-data foto dokumenter “Los, Ruang Cita 

Rasa Kelas Atas” sebagai data primer baik berupa hard copy (kliping dari 

koran) maupun dalam bentuk soft copy. Selanjutnya peneliti melakukan 

pengamatan terhadap foto “Los, Ruang Cita Rasa Kelas Atas”  yang terdiri 

dari 6 frame foto, serta mencatat tanda-tanda yang tertuang dalam frame-

frame tersebut sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Dan sebagai 

data sekunder, peneliti juga memanfaatkan literatur-literatur, majalah, dan 

buku untuk semakin memperkuat data penelitian. 

F.5. Teknik Analisis data 



Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

dengan model semiotika Roland Barthes dimana dalam mengkaji foto 

dengan semiotika Barthes, langkah pertama yang dilakukan adalah 

menganalogikan foto ke dalam bahasa. Dalam hal ini, pengkaji 

mendeskripsikan foto ke dalam sebuah teks. Berdasarkan deskripsi bahasa 

itu, pengkaji menginterpretasikan makna foto tersebut berdasarkan prinsip 

semiotika Barthes. Berbekal struktur denoted (denotasi) dan cannoted 

(konotasi) akan dimaknai tanda-tanda yang ditemukan. Dalam kerangka 

Barthes, konotasi bertumpuh pada mitos sebagaimana yang sudah 

dipaparkan di atas. 

Khusus foto jurnalistik, Barthes membedakan dua macam pesan, 

yaitu pesan linguistik dan pesan ikonik. Pesan linguistik tidak lain adalah 

caption yang menyertai sebuah foto jurnalistik. Fungsi caption menurut 

Barthes ada dua, yaitu fungsi membatasi (anchorage) dan fungsi 

mempercepat (relay). Fungsi caption sebagai anchorage adalah 

menghentikan signifier (gambar) yang terapung di lautan signified.  

Sedangkan fungsi caption sebagai relay dimaksudkan untuk menghindari 

ketidakjelasan makna denotatif. Sementara pesan ikonik adalah 

penampakan gambar dari foto itu sendiri. Pesan ikonik ini dibagi menjadi 

dua, yaitu pesan tanpa kode atau denotasi (harafiah) dan pesan berkode 

atau konotasi (simbolik). Pesan berkode ini didasarkan pada konteks 

budaya dan stereotype tertentu. Metode interpretasi foto jurnalistik dengan 



pendekatan Barthes pada akhirnya ditujukan untuk mencari pesan-pesan 

simbolik atau ideologis dari foto itu sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 


