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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1 Fotografi 

2.1.1 Definisi Fotografi 

 Menurut peneliti fotografi adalah suatu mesin untuk mengembalikan waktu 

pada masa yang ada pada foto tersebut (mesin waktu). Ketika kita melihat foto 

apapun itu hal pertama yang di rasakan seperti pikiran kita seolah kembali pada 

suasana dari foto/ atau suatu hal yang sedang terjadi di foto itu. 

Pada penelitian ini, subjek menggunakan fotografi sebagai media untuk 

merekam/mendokumentasikan kesehariannya, yaitu berupa peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dalam bingkai fotografer Antara, dengan demikian peneliti tentu 

merasa perlu memaparkan beberapa definisi atau pengertian fotografi secara dasar 

dari para ahli terlebih dahulu.  Dalam buku Dasar-Dasar Fotografi, (Sugeng 

Winarno dan M Masrukh, 2002:1) Fotografi berasal dari bahasa Yunani yang 

terbentuk dari kata Photos yang berarti mencatat atau melukis dan Graphos yaitu 

cahaya. Sehingga fotografi berarti penggambaran dengan cahaya atau sinar. 

Fotografi ini telah lama dikenal sebelum digunakan kamera dan film fotografik 

yang peka terhadap cahaya 

 Pada kenyataanya setiap foto yang dihasilkan harus menghasilkan dua fakta 

ilmiah dasar, yang pertama bayangan yang terbentuk biasanya dihasilkan dari 

cahaya yang melalui sebuah lensa dan kedua adalah zat tertentu akan tergelapkan 

oleh cahaya. Pada fotografi sinar cahaya yang dipantulkan 

dari subjek yang di potret melalui suatu lensa munuju kotak rapat-cahaya 
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(kamera), sehingga sinar cahaya ini mengenai dan mempengaruhi benda peka 

cahaya yang ada pada film, yang ada pada bagian dalam kamera. Dengan cara 

ini bayangan direkam pada film, yang peka cahaya. Kemudian bayangan itu 

menjadi kelihatan dan dapat diproses dengan bahan kimia tertentu. bayangan 

negative, yang dihasilkan kemudian di cetak di kertas yang peka cahaya dan 

tampak sebagai bayangan positif atau sebuah foto. Sebuah foto atau karya fotografi 

sangat identic dengan sebuah aktifitas serta kegiatan ataupun moment-moment 

yang dapat membuat sebuah foto bisa lebih memunculkan makna. Melalui sebuah 

foto sebuah kegiatan, aktifitas ataupun momen bisa dianggap penting jika dalam 

foto tersebut mempunyai nilai yang dapat memunculkan kenangan dan memori 

yang dapat mengingatkan pada sebuah kejadian yang menarik yang pernah dialami 

sebelumnya (Winarno dan Masrukh, 2002: 1-2) 

Menurut Sudjojo (2010), yang peneliti kutip dari (Gani, 2013:7) 

mengemukakan bahwa pada dasarnya fotografi adalah kegiatan merekam dan 

memanipulasi cahaya untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Fotografi dapat 

dikategorikan sebagai teknik dan seni. Pada beberapa foto yang dihasilkan dalam 

buku Sinabung Kelud Calling menggambarkan defenisi tersebut dibuat dalam 

berbagai karya peristiwa bencana meletusnya gunung Sinabng dan Kelud.  

 Masih dalam buku Jurnalistik Foto: Suatu Pengantar, Gani & Kusumalestari 

(2013:7) bahwa fotografi sebagai teknik adalah mengetahui cara-cara memotret 

dengan benar, mengetahui cara-cara mengatur pencahayaan, mengetahui cara-cara 

pengolahan gambar yang benar, dan semua yang berkaitan dengan fotografi sendiri. 

Sedangkan fotografi sebagai karya seni mengandung nilai estetika yang 
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mencerminkan pikiran dan perasaan dari fotografer yang ingin menyampaikan 

pesannya melalui gambar/foto. Fotografi tidak bisa didasarkan pada berbagai teori 

tentang bagaimana memotret saja karena akan  menghasilkan gambar yang sangat 

kaku, membosankan dan tidak memiliki rasa. Fotografi harus disertai dengan seni.  

 Melalui berbagai pengertian fotografi tersebut, peneliti dapat memaknai 

bahwa ruang lingkup fotografi pada dasarnya dibedakan dari berbagai unsur yakni 

documentary, illustrative photohgrphyi. Kedua unsur tersebut mempunyai kaitan 

erat dengan komunikasi, yang banyak dipahami kalangan melalui seni memotret 

dengan teknik penyampaian informasi, sehingga hasilnya pun lebih faktual, 

terdapat beberapa artistic yang harus dipahami dan dipikirkan secara konsep 

matang sebelum memotret, dengan demikian maka benar jika fotografi sangat erat 

kaitanya dengan sebuah karya seni.  

2.2 Foto Jurnalisitik 

2.2.1 Definisi Foto Jurnalisitik 

 Menurut peneliti fotografi jurnalistik merupakan suatu media kommunikasi 

untuk menengahi antara pemerintah dengan masyarakatnya dan sifatnya yang 

netral, oleh karena itu ke netralan tersebut harus berdiri tegak dalam mengawasi 

proses pemberitaan. 

 kajian utama dalam penelitian ini menitik beratkan pada karya fotografi, 

yang notabene berada dalam lingkup jurnalistik, maka tentu juga peneliti 

memaparkan kajian tentang Fotografi jurnalisitik. Dalam bukunya, Gani & 

Kusumalestari (2013:46) mengatakan bahwa tidak ada media massa cetak (surat 

kabar, tabloid, dan majalah) di negeri ini yang tidak menyertakan foto dalam setiap 
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terbitannya. Foto seringkali menjadi daya tarik bagi pembaca sebelum membaca 

berita. Terutama foto yang dimuat pada halaman utama surat kabar yang biasanya 

berhubungan dengan headline berita itu. Gani & Kusumalestari menambahkan 

bahwa  secara umum, foto jurnalistik merupakan gambar yang dihasilkan lewat 

proses fotografi untuk menyampaikan suatu pesan, informasi, cerita suatu peristiwa 

yang menarik bagi publik dan disebarluaskan lewat media massa. 

Karya fotografer jurnalistik biasanya memiliki karakter dan ciri kuat, dalam 

buku “Foto Jurnalistik” Rita Gani (2013:48) terdapat delapan karakter yang 

mencirikan foto jurnalistik, antar lain : Pertama, foto jurnalistik bukan merupan 

ekspresi pribadi, namun komunikasi yang ditampilkan melalui foto sebagai 

gambaran sebuah ekrpresi suatu objek, sehingga memunculkan pesan tertentu. 

Kedua, foto jurnalistik memiliki media tampil yang khas yakni melalui media cetak, 

koran, majalah, ataupun melalui media internet di era new media. Ketiga,  aktivitas 

foto jurnalistik adalah kegiatan penyampian informasi melalui sebuah berita. 

Keempat, foto jurnalistik biasanya mempunyai kombinasi gambaran antara teks dan 

visual. Kelima, lebih sering foto jurnalistik mengacu pada manusia sebagai objek 

yang juga memerankan sebagai pembaca, sehingga pesan yang disampaikan lebih 

menarik. Keenam : secara garis besar foto jurnalisitik adalah bentuk dari 

komunikasi yang terjadi dengan banyak audience. Ketujuh, foto jurnalistik 

mempunyai karakter editor foto sebelum diterbitkan pada media. Kedelapan, tujuan 

foto jurnalistik adalah memenuhi kebutuhan mutlak penyampaian informasi kepada 

sesama, sesuai amendemen kebebasan berbicara dan kebebasan pers (freedom of 

speech and freedom of press).  
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  Melalui berbagai karateristik yang telah dipaparkan, dapat dipahami oleh 

peneliti bahwa foto dalam dunia jurnalisitk bukan foto yang dihasilkan melalui 

hasrat pribadi seorang fotografer melainkan harus memiliki pesan yang dapat 

dipahami oleh banyak khalayak, maka dari itu peran foto dalam jurnalistik sangat 

penting sebagai bahan verifikasi teks yang biasa ditulis dalam sebuah media berita 

atau informasi.  

2.2.2 Foto Jurnalistik dan Media Massa 

 Lebih jauh membahas tentang foto dalam dunia jurnalistik, kemudian 

peneliti mengkaitkan dengan peran media massa yang dalam pembahasan 

sebelumnya media massa adalah medium tampil dari foto jurnalistik itu sendiri, 

seperti contoh dalam tragedi meletusnya Kelud dan Sinabung yang kemudian 

dikemas dalam media dengan judul “Sinabung, Kelud Calling”. Media massa juga 

mempunyai peran penting dalam perkembangan fotografi jurnalisitik, hal ini tentu 

terjadi dikarenakan era digital yang semakin pesat. Terkait ini, peneliti mengkutip 

pendapat dari (Gani & Kusumalestari, 2013: 45) bahwa meskipun lebih lambat dari 

jurnalisitik tulis perkembangan jurnalisitik foto sangatlah cepat. Bahkan saat ini 

hampir semua media massa menyajikan karya foto jurnalistik dalam setiap 

terbitanya. Kondisi ini tidak bisa terlepas dari erafotografi digital. 

Dalam sebuah media massa, foto memiliki fungsi tidak hanya sebagai bahan 

ilustrasi sebuah berita saja, melainkan kehadiran foto dalam sebuah surat kabar 

membuat sebuah pemberitaan menjadi lebih lengkap, akurat, dan menarik. Tentu 

dikarenakan fungsi foto dan media massa sebagai peyalur ide, dapat menyalurkan 

komunikasi secara langsung kepada masyarakat, mempersuasif atau memengaruhi, 
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hingga dapat mengingatkan kenangan-kenangan yang telah terjadi. Foto dalam 

media massa tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap pesan yang ingin 

disampaikan komunikator, tapi ia merupakan pesan itu sendiri. Sebuah foto yang 

disajikan dalam surat kabar (media massa cetak) tidak lepas dari tujuan jurnalistik, 

yaitu menyebarkan berita seluas-luasnya (Alwi, 2004: 33) 

 Banyaknya pilihan peralatan fotografi berteknologi tinggi tentu 

berpangaruh pada hasil yang diciptakan. Karya foto yang dihasilkan dari piranti 

yang canggih dapat dirubah sedemikian rupa sesuai dengan kemauan fotografernya.  

Dengan kekuatan visualisasi yang otentik, sebuah foto akan sangat representatif 

dipakai sebagai perpajangan dari tujuan kegiatan jurnalistik. Perkembangan 

fotografi baik secara langsung maupun tidak, selaras dengan perkembangan bidang 

jurnalistik. Teknologi yang berkembang semakin cepat memberikan peran penting 

dan signifikan terhadap dunia fotografi jurnalistik, foto yang dihasilkan pada 

moment penting dapat disebarluaskan dengan cepat bahkan dalam hitungan detik 

yakni dengan menggunakan piranti kamera digital dan bantuan akses internet untuk 

menyebarkan. Foto jurnalistik adalah foto yang mengandung nilai berita yang 

bersifat faktual dalam suatu peristiwa atau kejadian. Faktual intinya sesuatu yang 

berdasarkan fakta (Alwi, 2004: 35) 

2.3 Konsep Kritik Pemerintahan 

Selain kajian tentang fotografi, peneliti juga memparkan tentang kritik 

pemerintahan sebagai keyword selanjutnya dalam penelitian ini. Menurut (Curtis, 

Dan B; Floyd, 1996:284) Kritik dalam pemerintahan adalah masalah penganalisaan 

dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, 
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memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan dari sebuah 

konstituen pemerintahan.  

Di Indonesia, bentuk kritik terhadap pemerintahan yang pernah terjadi dan 

menjadi contoh nyata adalah aksi besar yang dilakukan oleh massa baik itu 

mahasiswa ataupun masyarakat secara luas yang kemudian banyak disebut dengan 

era reformasi. Aksi mengkritik pemerintahan tersebut dulu menuntut agar KKN 

(korupsi, kolusi, nepolisme) di Indonesia segera dimusnahkan. Puncak dari kritik 

pemerintahan tersebut kemudian didudukinya gedung MPR/DPR dan akhirnya 

berhasil menurunkan rezim yang saat itu berkuasa. Di era digital saat ini kritik 

terhadap pemerintahan memiliki media yang sangat luas, seperti media “Sinbung 

Kelud Calling” yang menjadi bahan penelitian ini, melalui berbagai foto kritik 

terhadap pemerintahan bisa dilakukan. Bentuk Kritik terhadap pemerintahan 

semakin beragam, mulai dari mural, puisi, teaterikal, aksi protes, meme-meme 

politik, hingga komik 

Kritikus modern mencakup kaum profesi atau amatir yang secara teratur 

memberikan pendapat atau menginterpretasikan seni pentas atau karya lain (seperti 

karya seniman, ilmuwan, musisi atau aktor) dan, biasanya, menerbitkan 

pengamatan mereka, sering di jurnal ilmiah. Kaum kritikus banyak jumlahnya di 

berbagai bidang, termasuk kritikus seni, musik, film, teater atau sandiwara, rumah 

makan dan penerbitan ilmiah 

Selain mampu mengubah jalur pemerintahan, kritik yang di bangun 

bersama-sama dan di kumpulkan dari berbagai macam kritik publik dapat menjadi 

landasan atau citra suatu masyarakat, ketika kritik tersebut bersifat evaluatif maka 
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keinginan masyarakat untuk mencapai pemerintahan yang baik dapat terpancar di 

dalamnya, sebaliknya jika kritikan tersebut bersifat destruktif dan pedas, 

menunjukkan tingkat kekecewaan rakyat atas pemerintahan yang mereka kritiki. 

Bagi Pemerintah sendiri, mendengar kritikan dari masyarakat sudah merupakan 

sebuah kewajiban sebagai wakil rakyat. 

Kritik dalam pemerintahan disampaikan agar dapat mengubah perilaku atau 

menciptakan karya yang lebih baik. Kritik membangun yang santun adalah kritik 

yang disampaikan bukan untuk menyerang orang, melainkan untuk menilai suatu 

karya. Sekali lagi yang dinilai adalah karya bukan penciptanya. Gunakan bahasa 

yang tidak menyakitkan hati (kasar), tetapi tetap terkesan lugas, tegas, dan santun. 

Menurut  (Curtis, Dan B; Floyd, 1996:289) : terdapat beberapa cara agar kritik dapat 

diterima dengan baik : 1) Pengatahuan yang cukup dan luas terkait suatu kedaan 

yang akan dikeritik perlu disiapkan sebelum memberikan kritik. 2) Memahami 

karya-karya dari subjek yang akan dikritik. 3) Merangkum dan mencatat secara 

objektif terkait kelebihan dan kekurangan subjek yang akan dikritik. 4) 

Mempertimbangkan kembali jika “saya” ada diposisi subjek yang dikritik. 5) 

Menggunakan bahasa yang baik, menyatakan pernyataan dengan jujur.  

Dikutip dari  Curtis, Dan B; Floyd, James J.; Winsor, Jerryl L. (1996:312) 

dalam buku nya komunikasi bisnis dan professional, berikut adalah yang termasuk 

macam-macam kritik : 

Pertama kritik dilihat dari tujuannya yakni, 1) Kritik konstruktif, 

berhubungan dengan kritik membangun. 2) Kritik destruktif, berhubungan dengan 

kebalikan dari kostrktif, destruktif bisa dimaknai kritik yang tidak membangun.  
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Kedua, kritik dilihat dari intonasi atau nada kalimat. 1) Kritik lunak, kritik 

dengan menggunakan kata lunak dan lembut. 2) Kritik keras, yakni kritik dengan 

menggunakan kata–kata keras dan kasar. 

Ketiga, dilihat dari arah tujuanya. 1) Tanpa solusi, biasanya kritik ini di 

tujukan kepada pihak yang dapat memberikan solusi secara langsung tidak 

memberikan alternatif solusi, Yaitu kritik terhadap orang yang dianggap tidak 

mampu mencari solusi. Misalnya: Kritik terhadap pelajar/mahasiswa yang cara 

belajarnya salah 

Keempat, kritik dilihat dari misinya. 1) Kritik pencerahan dimana kritik ini 

biasanaya dilakukan pengertian kepada pemahaman yang benar tersebut 

sesungguhnya salah. 2) Kritik terkait informasi yang benar, kritik ini memiliki 

tujuan untuk menjelaskan persepsi salah akan selalu salah.  

Kelima, dilihat siapa sasaran kritiknya. 1) Pejabat/tokoh publik, Yaitu kritik 

terhadap pejabat/tokoh publik yang digaji memakai uang rakyat. Misalnya: Kritik 

terhadap presiden,mentri,anggota DPR dan siapa saja yang digaji memakai uang 

rakyat. 2) Bukan pejabat publik/bukan tokoh publik, yaitu, kritik terhadap orang-

orang terkenal yang tidak digaji memakai uang rakyat Misalnya: Kritik terhadap 

artis 

Keenam dilihat dari caranya mengritik. 1) Kritik salah, yaitu kritik yang 

tidak didukung oleh fakta/data/referensi/hasil analisa Misalnya kritik terhadap 

anggota DPR yang dijadikan terdakwa karena kasus korupsi. 2) Kritik benar, yaitu 

kritik yang didukung oleh fakta 
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2.4 Semiotika 

2.4.1  Semiotika Sebagai Pendekatan untuk Mengetahui Makna Foto 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator 

kepada komunikan. Menurut Pace dan Faules, di dalam komunikasi secara umum 

(Mulyana Dedy,2000;65) terdapat dua hal yang dilakukan, yaitu penciptaan pesan 

dan penafsiran pesan. Komunikasi juga merupakan suatu proses simbolik, yakni 

simbolisasi atau juga penggunaan lambang untuk menyampaikan maksud kepada 

orang lain. Sedangkan lambang atau simbol itu sendiri adalah sesuatu yang 

digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok 

orang yang meliputi kata-kata (verbal), perilaku nonverbal (misal lambaian tangan), 

dan objek yang maknanya disepakati bersama. Lambang adalah salah satu kategori 

tanda. Sobur menjelaskan bahwa semiotika adalah suatu Ilmu atau metode analisis 

untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya 

berusaha mencari jalan didunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama 

manusia. Little john dalam (Sobur, 2009:59), menambahkan bahwa sebuah tanda 

menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna (meaning) adalah hubungan 

antara suatu objek atau ide dan suatu tanda. 

2.4.2 Jenis Jenis Semiotika  

Pada pengertian dasarnya Semiotika peneliti fahami sebagai  sebuah ilmu 

yang sekaligus mempunyai sifat teori yang digunakan untuk memahami berbagai 

tanda-tanda, pemaknaan terhadap tanda-tanda ini dilakukan oleh subjek, dalam 

pemahaman semiology setiap orang dapat berusaha memaknai tanda yang terdapat 
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kejanggalan atau yang sulit difahami. Berdasarkan jenisnya menurut (Sobur, 

2009:59) semiotika terbagi menjadi dua yakni :  

Pertama : Semiotika komunikasi, penekanan semiotika komunikasi terdapat 

pada teori produksi tanda, yang kemudian diasumsikan terdapat enam faktor 

komunikasi, antara lain : pengirim, penerima kode, pesan, saluran, komunikasi dan 

acuan.  Teori produksi tanda dalam konteks penelitian ini tentu berhubungan 

dengan teknis pengambilan setiap foto oleh para fotografer dalam buku “Sinabung 

Kelud Calling” agar khalayak dapat memahami isi dan makna dalam setiap foto 

yang dimuat yakni tentang bencana alam di Sinabung dan Kelud 

Kedua : Semiotika signifikasi ; berbeda dengan jenis sebelumnya pada jenis 

signifikasi penekanan lebih pada teori dan pemahamannya terdapat pada satu 

konteks tertentu, sekilas pemahamannya sama dengan semiotika komunikasi. 

Namun yang diutamakan lebih pada pemahaman sebuah tanda sehingga 

membedakan adalah proses kognisinya lebih diperhatikan dari pada proses 

komunikasinya  

Seperti melalui kalimat dalam (Sobur, 2009:32), teori terkait tanda dan 

penandaan disbut dengan semiotika. Semua bentuk komunikasi yang dilakukan 

melalui tanda-tanda (sign) yang biasanya didasari oleh kode (sign sistem) bisa 

diamati atau dianalisa menggunakan pendekatan teori semiotika.  

 Lebih lanjut, masih berhubungan dengan jenis semiotika, selain jenis 

semiotika yang dipaparkan oleh Sobur diatas peneliti juga mencoba mempaparkan 

dua jenis semiotika yang dikembangkan olah dua tokoh semiotika terkenal, yakni 
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Charles Sander Peirce (1839-1914) dan Roland Barthes (1915-1980). Dalam 

semiotika Pierce, sebuah tanda bukanlah merupakan suatu entitas atau keberadaan 

tersendiri, melainkan terkait dengan objek dan penafsirnya. Jadi dalam sebuah 

tanda dapat kita bentuk sebuah segitiga. Yang pertama adalah tanda itu sendiri, yang 

kedua objek yang menjadi acuan bagi tanda, dan yang ketiga penafsir yang menjadi 

pengantara antara objek dengan tanda. Menurut Pierce, dalam (Sobur, 2009:41) 

tanda dapat dibagi menjadi sepuluh jenis :  

Tanda (representament) 

 

 

Objek   interpretant 

Gambaar 1.1, teori segitiga makna (triangle meaning) 

Sumber : Sobur (2006:115)  

1. Qualisign yakni kualitas sejauh mana yang dimiliki tanda. Kata keras 

menunjukkan kualitas tanda. 

2. Kemiripan tanda yang terlihat (Iconic Sinsign)  

3.  Tanda yang didasari experience atau pengalaman secara langsung 

membuat perhatian karna kehadirannya di sebabkan sesuatu (Rhematic 

Indexical Sinsign) 

4. Informasi tertentu dari sebuah tanda (Dicent Sinsign) 
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5. Informasi tertentu dari sebuah norma dan hokum dari sebuah tanda (Iconic 

Legisign). 

6. Acuan objek tertentu dari sebuah tanda  (Rhematic Indexical Legisign ) 

7. Makna dari sebuah tanda yang didalamnya terdapat informasi membujuk 

pada subjek informasi (Dicent Indexical Legisign) 

8. hubungan objek dan ide umum dari sebuah tanda (Rhematic 

Symbol atau Symbolic Rheme) 

9. Tanda yang dihubungkan langsung objek melalui asosiasi terdapat dalam 

objek (Dicent Symbol atau proposisi) 

10. Argument yakni tanda yang merupakan inferens seseorang terhadap sesuatu 

berdasarkan alasan tertentu. Dengan demikian argumen merupakan tanda 

yang berisi penilaian atau alasan, mengapa seseorang berkata begitu. Tentu 

saja penilaian tersebut mengandung kebenaran  

2.4.3 Semiotika Visual 

 Semiotika visual dalam penelitian ini menjadi bagian penting untuk dikaji 

karna peneliti mengambil objek penelitian adalah foto yang tentu didalamnya 

terdapat makna-makan visual untuk diamati. Secara pengertian menurut pendapat 

Tinarbuko (2009:xi) semiotika komunikasi visual adalah sebuah upaya 

memberikan sebuah intepretasi terhadap keilmuan semiotika itu sendiri, yaitu 

semiotika sebagai sebuah metode pembacaan karya komunikasi visual. Dilihat dari 

sudut pandang semiotika desain komunikasi visual adalah sistem semiotika khusus 

dengan perbendaharaan tanda (vocabulary) dan sintaks (sitagm) yang khas, yang 

berbeda dengan sistem semiotika seni.  Di dalam sistem semiotika komunikasi 
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visual melekat fungsi komunikasi yaitu tanda menyampaikan pesan (message) dari 

sebuah pengirim (sender) kepada penerima (receiver) tanda berdasarkan aturan atau 

kode-kode tertentu. Fungsi komunikasi mengharuskan ada relasi (satu atau dua 

arah) antara pengirim dan penerima pesan, yang dimediasi oleh media tertentu. 

Melalui pengertian dari Tinarbuko (2009:xi) diatas penggunaan foto sebagai kajian 

yang diamati tentang kritik pemerintahan dalam buku “Sinabung Kelud Calling” 

dapat difahami bahwa pesan tentang ktirik pemerintahan adalah sebuah karya yang 

dibuat oleh fotografer (sender) yang kemudian nantinya bisa difahami oleh 

khalayak atau masyarakat luas (receiver) bahwa dalam setiap foto tidak selalu 

menampilkan komposisi yang baik melalui warna maupu angglenya namun juga 

memiliki makna yang mendalam baik itu dari tanda dan penandanya sesuai dengan 

dimensi dari semiotika itu sendiri.  

 Tinarbuko (2003:33) menambahkan dalam jurnal berjudul “Semiotika 

Analisis Tanda Pada Karya Desain Komunikasi Visual” komunikasi visual sebagai 

suatu sistem pemenuhan kebutuhan manusia di bidang informasi visual melalui 

lambang-lambang kasat mata, dewasa ini mengalami perkembangan sangat pesat. 

Hampir di segala sektor kegiatan, lambang-lambang, atau simbol-simbol visual 

hadir dalam bentuk gambar, sistem tanda, corporate identity, sampai berbagai 

display produk di pusat pertokoan dengan aneka daya tarik. Gambar merupakan 

salah satu wujud lambang atau bahasa visual yang di dalamnya terkandung struktur 

rupa seperti: garis, warna, dan komposisi. Keberadaannya dikelompokkan dalam 

kategori bahasa komunikasi non verbal, ia dibedakan dengan bahasa verbal yang 

berwujud tulisan ataupun ucapan. Di dalam rancang grafis yang kemudian 
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berkembang menjadi desain komunikasi visual banyak memanfaatkan daya dukung 

gambar sebagai lambang visual pesan, guna mengefektifkan komunikasi. Upaya 

mendayagunakan lambang-lambang visual berangkat dari premis bahwa bahasa 

visual memiliki karakteristik yang bersifat khas bahkan sangat istimewa untuk 

menimbulkan efek tertentu pada pengamatnya. Hal demikian ada kalanya sulit 

dicapai bila diungkapkan dengan bahasa verbal. 

 Melalui pendekatan teori semiotika, diharpakan karya desain komunikai 

visual mampu diklasifikasikan berdasarkan tanda, kode, dan makna yang 

terkandung didalamnya. Dengan demikian dapat ditemukan kejelasan mengenai 

pertimbangan-pertimbangan estetik pada karya desain komunikasi visual 

dipandang dari hubungan tanda dan pesan (Tinarbuko, 2009:9). Begitupun dengan 

urgency atau kepentigan dalam penelitian ini, dengan menggunakan kajian 

semiotika yang mengarah pada semiotika visual nantinya dalam proses pencarian 

makna peneliti dapat memberikan gambaran secara mendalam tentang kritik 

pemerintahan dalam setiap foto yang dianalisa dari buku “Sinabung Kelud Calling” 

Labih lanjut, dengan pendekatan teori semiotika juga diharapkan dapat 

diketahui dasar keselarasan antara tanda verbal dengan tanda visual untuk 

mendukung kesatuan penampilan karya desain komunikasi visual serta mengetahui 

hubungan antara jumlah muatan isi pesan (verbal dan visual) dengan tingkat 

kreativitas pembuatan karya desain komunikasi visual. Selain itu, ketika karya 

desain komunikasi visual mempunyai tanda berbentuk verbal (bahasa) dan visual, 

serta merujuk bahwa teks karya desain komunikasi visual mengandung ikon 

terutama berfungsi dalam sistem-sistem nonkebahasaan untuk mendukung pesan 
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kebahasaan, maka pendekatan semiotika komunikasi visual sebagai sebuah metode 

analisis tanda guna mengupas karya desain komunikasi visual layak diterapkan dan 

disikapi secara proaktif sesuai dengan konteknya (Tinarbuko, 2009:10) 

2.4.5 Konsep Semiotika oleh Roland Barthes 

Menurut Marx, yang melatar belakangi pemikiran kritis mengatakan bahwa 

media adalah tempat di mana pertarungan ideolodi terjadi. Sementara Hebermas 

sebagai salah satu pemikir dari aliran ini menegaskan bahwa media merupakan 

sebuah realitas di mana ideologi dominan dalam hal ini kapitalisme disebarkan 

kepada khalayak dan membentuk apa yang disebutnya sebagai kesadaran palsu 

(false consciousness). Kesadaran ini merupakan kesadaran yang terbentuk atas 

dasar kepentingan kelompok dominan sehingga kepentingan mereka tetap terjaga 

(Sobur, 2009:72).  

Marcuse, seorang pemikir kritis juga mengungkapkan bahwa kondisi 

tersebut merupakan bahasan tentang manusia satu dimensi. Baginya manusia satu 

dimensi adalah manusia yang dalam kehidupannya mengalami kekaburan akan dua 

kontradiksi yang seharusnya selalu dipahami. Kontradiksi yang utama adalah 

adanya kelompok-kelompok dominan yang selalu berupaya menguasai atau 

menyubordinatkan kelompok lainnya. Di dalam kehidupan manusia satu dimensi, 

perbedaan yang ada dikaburkan begitu rupa sehingga manusia sebagai seorang 

individu tidak menyadari keberadaan dirinya dalam dua kontradiksi tersebut. Tak 

adanya kesadaran individu menjadikan mereka mudah dikuasai (tanpa perlawanan) 

karena hilangnya kesadaran mereka sebagai kelompok tertindas (Sobur, 2009:73) 

Berangkat dari gambaran tersebut, maka sesuai dengan konsep yang peneliti 
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kutip dari (Eriyanto, 2001:67) bahwa  media dan interaksinya dengan khalayak 

menjadi begitu penting untuk selalu dikritisi. Media dalam prakteknya adalah ruang 

di mana ideologi dipertarungkan untuk mendapatkan tempat dalam benak khalayak. 

Siapa yang bertarung dalam kehidupan media menjadi penting untuk dilihat 

kekuasaannya. Dengan kata lain, media tidak saja sekedar sebuah saluran 

komunikasi akan tetapi juga sebagai sebuah institusi yang telah menjadi bagian dari 

masyarakat dengan pertarungan ideologi di dalamnya 

Oleh karena itu lewat karya foto di buku Sinabung Kelud Caliing ini, 

peneliti ingin mengkaji tanda dan makna tentang kritik pemerintahan melalui 

sebuah penelitian ilmiah ini secara lebih mendalam  dengan menggunakan analisis 

semiotik karena menurut Minsakutra (2012:22) kajian media secara keilmuan 

merupakan kajian semiotik yaitu analisis tanda baik berupa tanda verbal maupun 

berupa tanda non verbal yang terlibat dalam komunikasi media. Dalam komunikasi 

media, pesan-pesan yang disampaikan kepada khlayak dapat disamarkan 

sedemikian rupa, sehingga tidak terucap secara spesifik dalam pesan verbalnya. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan analisis semiotika Roland 

Barthes  

 Fokus perhatian Barthes lebih tertuju kepada gagasan tentang signifikasi 

dua tahap. Signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier 

(penanda) dan signified (petanda) di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. 

Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. Lalu 

saat tanda bertemu dengan emosi audiens serta nilai-nilai kebudayaan disebut 

konotasi pada signifikasi tahap kedua. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang 
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digambarkan tanda terhadap sebuah objek, sedangkan konotasi adalah bagaimana 

menggambarkannya. 

Memahami uraian tersebut, maka dalam penelitian ini akan menggunakan 

metode semiotika komunikasi yang merujuk pada teori Roland Barthes, karena 

dengan menggunakan teori semiotika komunikasi maka makna komunikasi yang 

terkandung dalam suatu objek penelitian dapat diketahui. Roland Barthes lahir pada 

tahun 1915 di Cherbourg, Perancis. Dalam (Sobur, 2009:63), Barthes tidak hanya 

berbatas pada semiotika saja, tetapi juga menerapkan berbagai macam pendekatan 

untuk mengkaji beragam fenomena. Dijelaskan ST Sunardi dengan mengutip 

ucapan Barthes: 

Semiotika tidak akan menggantikan penelitian apapun disini, tetapi 

sebaliknya, semiotika akan menjadi semacam kursi roda, kartu As, 

dalam pengetahuan kontemporer sebagaimana tanda merupakan kartu 

As dalam wacana (Barthes dalam Sunardi, 2005:34) 

Barthes sendiri dikenal sebagai salah seorang pemikir strukturalis yang getol 

mempraktikkan model linguistik dan semiologi Saussurean. Pemikirannya 

merupakan serpihan gagasan yang begitu multidimensi dan mengundang berbagai 

interpretasi (Sobur, 2009:69). 

Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam studi tentang tanda 

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

membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes secara panjang 

lebar mengulas apa yang sering disebut sebagai sistem pemaknaan tataran ke-dua, 

yang dibangun di atas sistem lain yang telah ada sebelumnya. Sistem ke-dua ini 
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oleh Barthes disebut dengan konotatif, yang di dalam Mythologies-nya secara tegas 

ia bedakan dari denotatif atau sistem pemaknaan tataran pertama. Berikut peta 

Barthes tentang bagaimana tanda bekerja. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Peta Tanda Roland Barthes 

1. Signifier 

(penanda) 

2. Signified 

(petanda) 

3. Denotative sign (tanda denotatif) 

4. Connotative Signifier (Penanda 

Konotatif) 

5. Connotative Signified 

(Petanda Konotatif) 

6. Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

 Sumber: Sobur, 2009:69 

Lebih jauh, pemilihan Barthes sebagai analisis semiotika dalam penelitian 

ini dikarenakan untuk dapat lebih memahami kondisi psikologis fotografer dalam 
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karyanya, pemaknaan tanda-tanda dengan semiotika dapat memandu untuk 

memperoleh pesan/ide yang coba disampaikan fotografer, sekaligus memahami 

kondisinnya. Berikut adalah teori tentang semiotika Barthes yang lebih terkenal 

dengan fotografi.  

Barthes (1977:17) menuliskan dengan menggunakan media fotografi dalam 

semiotika bahwa dalam semua seni tiruan ini terkandung dua pesan: pesan denotasi 

yaitu analogon (Barthes menuliskan bahwa analogon adalah perwakilan dari benda 

sesungguhnya dalam gambar yang memang merujuk kepada benda itu, persepsi dari 

realita dan gambar) itu sendiri, dan pesan konotasi yaitu cara bagaimana khalayak 

pada batas tertentu mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan tentang pesan 

itu.  

Dalam semiotika Barthes, pesan pada denotasi dan konotasi dibedakan, 

menjadi bagaimana dalam fotografi pers menurut Barthes memiliki makna inotasi 

yang tidak dapat diganggu gugat, namun memiliki makna bagaimana fotografi itu 

sebagai pesan yang dialterisasi dengan budaya dari khalayak tertentu. Sementara 

denotasi adalah pesan yang mewakilkan objek realita itu sendiri, dalam konotasi 

menurut Barthes (1977:21) ada prosedurnya tersendiri untuk bagaimana pesan itu 

dibawa dalam konotasi: 

1. Trick Effects perhatian metodologis dari Trick effects adalah campur 

tangannya itu sendiri secara tiba-tiba dalam proses denotasi 

dimanfaatkan kredibilitas khusus dari gambar/imaji itu. Di sini, seperti 

yang terlihat adalah kekuatan istimewa dari denotasi – agar dapat 

dianggap hanya sebagai pesan yang dienotasikan, yang mana 
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sebenarnya dengan kuat adalah konotasi; dengan tanpa perlakuan lain 

konotasi diasumsikan sepenuhnya sebagai topeng denotasi yang 

objektif. 

2. Pose pada bagian ini, Bathes menganalogikan: Anggaplah foto pers dari 

presiden Kennedy yang tersebar luas pada saat pemilu tahun 1960: 

gambar profil setengah badan, mata mengarah ke atas, dengan 

tangannya menggenggam satu sama lain. Berikut adalah pose dari 

subjek yang bila dibaca secara konotasi adalah: kemasamudaan, 

kerohanian, kemurnian. Gambar itu secara jelas tertana karena adanya 

sikap stereotip, yang membentuk suatu arti (mata mengarah ke atas, 

tangan tergenggam) … pesan yang terumpama adalah bukan posenya 

melainkan Kenney berdoa: pembaca menerimanya sebagai denotasi 

mudah yang mana sebenarnya adalah struktur ganda denotasi-konotasi.  

3. Objects hal paling penting yang harus diperhitungkan adalah 

pemposisian benda-benda, dimana arti datang dari benda yang 

ditangkap dengan fotografi (antara karena benda-benda ini telah, jika 

fotografer memiliki kesempatan, untuk disusun secara dibuat-buat di 

depan kamera atau karena orang yang bertanggung jawab untuk lay-out 

memilihkan benda mana yang akan difoto). Perhatiannya jatuh kepada 

bilamana benda-benda di dalamnya mendukung ide fotografer (rak 

buku-kepandaian) atau, dengan secara samar, adalah penanda 

sesungguhnya.  
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4. Photogenia dalam Photogenia makna konotasinya adalah gambar itu 

sendiri, menarik secara visual/dekoratif (dimana dimaksudkannya, 

diperhalus) dengan teknik penyinaran, pencahayaan. 

 

 

 

 

 


