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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pameran adalah sebuah kegiatan yang melibatkan ruangan (galeri) serta 

menyajikan karya seni, baik seni dua dimensi maupun tiga dimensi sehingga dapat 

dikomunikasikan dan diapresiasi oleh masyarakat. Pameran juga digunakan oleh 

fotografer sebagai wadah untuk menuangkan ide, gagasan, hingga keresahan 

terhadap sesuatu yang hendak disampaikan kepada penikmat. 

 Karya seni dua dimensi dalam sebuah pameran menyajikan karya seni rupa 

pada bidang datar seperti lukisan, foto, dan seni grafis. Lalu untuk karya seni tiga 

dimensi merupakan karya seni yang memiliki volume atau kesan ruang sebenarnya. 

Dibagi menjadi dua jenis menurut dimensinya karena masing-masing karya dapat 

dinikmati dari satu arah atau berbagai arah tergantung dimensinya. Contohnya 

patung yang merupakan karya seni tiga dimensi dapat dinikmati dari berbagai arah, 

berbeda dengan foto yang hanya dapat dinikmati satu arah karena merupakan karya 

seni dua dimensi. 

 Foto adalah sebuah media yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, 

selain itu foto juga digunakan untuk mendokumentasikan sebuah objek ataupun 

peristiwa penting pada suatu waktu tertentu. Sebuah foto dapat mengubah 

perspektif seseorang dalam menilai sesuatu, bahkan foto lebih mengagumkan 

daripada kata-kata.  
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 Fotografi lebih berbahaya dari seribu kata-kata dan bahasa, karena dengan 

sebuah foto dapat menggerakan orang untuk melakukan sesuatu, entah itu 

menggerakan terhadap hal negatif yang bisa merusak tatanan kehidupan ataupun 

menggerakan kepada hal yang positif dan membuat kemaslahatan untuk orang 

banyak (Darmawan, 2009:12). Penggunaan frasa foto lebih berbahaya dari sebuah 

kata-kata adalah karena foto dapat menyampaikan makna atau pesan lebih efisien 

dan efektif dari deskripsi sebuah kata-kata. Foto dapat berbicara lebih keras dari 

sebuah kata-kata ataupun lebih menarik karena adanya kekuatan visual yang dapat 

menggiring kepada hal positif dan negatif tergantung bagaimana penikmat 

mengartikan pesan atau makna yang terdapat pada foto itu sendiri. Namun peran 

kata-kata dapat digunakan sebagai penjelas lebih dalam dari pesan atau makna 

sebuah foto. Sebagai media komunikasi, fotografi digunakan dalam pemberitaan 

untuk memperkuat kebenaran sebuah berita. 

 Sebagai seorang fotografer pastinya akan menyertakan makna dan pesan 

yang terkandung dalam fotonya, contohnya seperti pesan moral, pesan religi, pesan 

sosial dan sebagainya. Namun pesan itu akan tersampaikan tergantung bagaimana 

penikmatnya menginterpretasikan pesan yang ada di dalam sebuah foto. Maka dari 

itu dalam dunia jurnalistik, foto yang digunakan untuk memuat sebuah berita pasti 

dilengkapi kalimat penjelas oleh jurnalis, agar tidak terjadinya kesalahan dalam 

memaknainya dan pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. 

 Foto jurnalistik adalah sajian visual yang mengantarkan sebuah peristiwa 

bernilai berita dari tempat berbeda kepada pembaca, sehingga pembaca seolah 

menyaksikannya di tempat kejadian. Foto jurnalistik saat ini mewakili alat terbaik 
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yang ada untuk melaporkan peristiwa umat manusia secara ringkas dan efektif 

dengan bahasa gambar (Solihin, et al., 2018). 

 Pesan sosial adalah sebuah pemikiran yang diberikan kepada masyarakat, 

yang bisa terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berhubungan, saling 

membutuhkan dan memiliki kesadaran, bahwa antara satu dengan yang lain saling 

berperan. Di lihat dari sosial, sebagai sebuah ilmu yang memiliki obyeknya adalah 

masyarakat. (Soekanto, 1987). 

 Fotografi merupakan salah satu media dalam menyampaikan sebuah pesan 

sosial kepada masyarakat yang memiliki latar belakang dan kerangka pola berpikir 

yang berbeda setiap individunya. Penyajian karya visual memiliki peran besar 

dalam membentuk opini publik, maka dari itu tak jarang fotografer beranggapan 

bahwa fotografi dapat berperan dan memiliki tanggung jawab dalam membentuk 

kehidupan masyarakat yang ideal. 

 Mengutip pernyataan dari hasil wawancara bbc.com dengan fotografer 

kawakan, Ami Vitale, “fotografi dapat menjadi alat luar biasa untuk menciptakan 

kepedulian dan kesalingpahaman antar kebudayaan, komunitas, dan bangsa”. 

 Berbagai macam pesan sosial yang hendak disampaikan fotografer dalam 

kehidupan masyarakat yaitu seperti, pesan agama, ekonomi, keluarga, pendidikan, 

budaya hingga kepedulian lingkungan. Salah satu contoh pesan sosial yang terdapat 

pada kepedulian lingkungan adalah dengan mengurangi penggunaan plastik dalam 

kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi konsentrasi dari peneliti yang hendak 

meneliti pameran yang diselenggarakan oleh komunitas Photo’s Speak. 
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 Melalui pameran foto, Photo’s Speak mencoba untuk memvisualisasikan 

tentang pembuatan, penggunaan, dampak, dan penanggulangan dari plastik yang 

digunakan manusia dalam kesehariannya. Pameran ini bertujuan untuk 

mengedukasi masyarakat akan bahayanya penggunaan plastik dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan terselenggaranya pameran foto ini diharapkan penikmat dapat 

menginterpretasi pesan bahayanya penggunaan plastik yang berlebihan. 

 Hingga saat ini permasalahan sampah plastik di Indonesia yang diakibatkan 

oleh manusia belum dapat terselesaikan, sejalan dengan bertambahnya jumlah 

penduduk maka akan meningkatkan volume sampah yang dihasilkan oleh manusia. 

Penggunaan plastik oleh manusia secara tidak sadar, sudah menjadi ketergantungan 

di setiap kesehariannya. Penggunaan yang berlebihan ini pada akhirnya akan 

memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup. Seperti yang 

diketahui, bahwasannya plastik yang digunakan hanya sekali pakai akan menjadi 

sampah yang sulit untuk diurai. Menurut peneliti sampah plastik yang sering 

masyarakat gunakan, memerlukan waktu untuk mengurai dirinya selama 100 - 500 

tahun hingga terurai sempurna. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck dari 

University of Georgia pada tahun 2010 ada 275 juta ton sampah plastik yang 

dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,8-12,7 juta ton diantaranya terbuang dan 

mencemari laut. Indonesia menjadi produsen sampah plastik kedua terbesar setelah 

Cina, dalam satu tahun Indonesia dapat memproduksi sampah mencapai 63,9 ton 

menurut McKinsey and Co dan Ocean Conservancy. Data ini menjadi momok 

menakutkan bagi Indonesia, apalagi proses pendaur ulang sampah plastik di 
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Indonesia dapat dikatakan minim. Ditambah lagi tahun 2019 kemarin marak kasus 

masuknya sampah plastik ke Indonesia kiriman dari negara lain yang berkedok 

untuk bahan baku industri, terutama industri pembuatan kertas, padahal tidak semua 

sampah plastik dapat didaur ulang dan malah dapat merusak lingkungan.  

 Permasalahan sampah plastik tersebut bila semakin meningkat jumlahnya 

maka akan berpotensi merusak lingkungan. Menurut UU No 32 Tahun 2009, 

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

Dari pengertian lingkungan hidup dapat diartikan bahwasannya kondisi lingkungan 

akan sangat memengaruhi setiap organisme yang ada. Demikian pula sebaliknya. 

Terdapat miliaran interaksi antara tanaman, hewan, tanah, air, suhu, cahaya, 

komponen lainnya. Semua saling berkaitan, saling memengaruhi. Jadi bila 

lingkungan tercemar maka kelangsungan hidup makhluk lain juga akan terganggu. 

 Edukasi mengenai bahayanya sampah plastik harus semakin digencarkan 

oleh berbagai kalangan. Karena sampah plastik hanya 5% yang dapat didaur ulang 

dengan efektif, sementara 40% nya berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

(Karnelasatri, 2019). Dampak yang diakibatkan dari sampah plastik di Indonesia 

menyumbang besar dalam pencemaran lingkungan, oleh karena itu diperlukan 

peran aktif seluruh kalangan, tidak hanya pemerintah namun seluruh elemen 

masyarakat yang lahir, tinggal, dan menetap di Republik Indonesia. Masyarakat 

perlu memiliki kesadaran tentang dampak sampah plastik, mengurangi 

penggunaannya serta mengelolanya dengan tepat. Kesadaran tersebut diharapkan 
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dapat mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA ataupun berakhir di 

ekosistem. (Mahyudin, 2017). 

 Photo’s Speak yang merupakan sebuah komunitas foto yang berada di Kota 

Bandung ingin ikut berpartisipasi dalam edukasi tentang sampah plastik dengan 

menyajikan suguhan visual yang mengandung pesan-pesan sosial di dalamnya. 

Maka dari itu muncullah ide untuk membuat pameran foto T(h)UMAN. 

T(h)UMAN yang diambil dari kata bahasa Inggris yaitu human (manusia) dan dari 

kata bahasa Jawa yaitu tuman (kebiasaan), lalu disatukan, dan dapat diartikan 

sebagai kebiasaan manusia yang terus diulang. 

 Dengan adanya pameran T(h)UMAN ini diharapkan dapat mengedukasi 

masyarakat melalui visualisasi foto cerita yang menarik dan edukatif mulai dari 

pembuatan, penggunaan, dampak, hingga penanggulangan sampah plastik. Karena 

saat ini media foto lebih khususnya foto jurnalistik menjadi alat terbaik yang dapat 

digunakan untuk menginformasikan sebuah peristiwa secara ringkas, efektif dan 

menarik. Terlebih lagi foto dapat memberikan sebuah pesan atau makna, seperti 

pesan informatif, edukatif, bahkan inspiratif. Foto dapat berbicara dengan caranya 

sendiri. 

 Inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat tema Pesan-Pesan 

Sosial pada Pameran Foto Jurnalistik T(h)UMAN. Melalui karya foto cerita dan 

foto tunggal para fotografer Photo’s Speak akan penulis analisis dengan analisis 

semiotika melalui teori atau konsep triangle of meaning yang dikemukakan oleh 

Charles Sanders Peirce, yaitu Sign, Object, dan Interpretant. Diharapkan teori 
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tersebut dapat memunculkan pesan lingkungan tentang sampah plastik yang 

merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini dan juga pesan sosial 

lainnya. 

1.2 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sign (tanda) dalam foto cerita dan foto tunggal yang 

disajikan dalam pameran T(h)UMAN? 

2. Bagaimana object (objek) yang direpresentasikan dalam foto cerita 

dan foto tunggal yang disajikan pameran T(h)UMAN? 

3. Bagaimana interpretant (interpretasi) yang dirujuk sign (tanda) dan 

object (objek) dalam foto cerita dan foto tunggal yang disajikan 

pameran T(h)UMAN? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan adanya penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui sign (tanda) dalam foto cerita yang disajikan 

dalam pameran T(h)UMAN. 

2. Untuk mengetahui object (objek) yang direpresentasikan tanda 

dalam foto cerita yang disajikan pameran T(h)UMAN. 

3. Untuk mengetahui interpretant (interpretasi) yang dirujuk sign 

(tanda) dan object (objek) dalam foto cerita dan foto tunggal yang 

disajikan pameran T(h)UMAN. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1  Secara Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian Ilmu 

Komunikasi, terutama pada pengaruh media massa terhadap individu. Karena 

diadakannya sebuah pameran foto oleh fotografer menjadi sebuah fenomena 

penyajian informasi yang lain dari media massa. Oleh karena itu, penelitian ini 

diharapkan mampu menyediakan referensi baru mengenai pameran foto jurnalistik 

dan dampaknya, lalu dapat menjadi referensi bagi peneliti di kemudian hari. 

1.4.2 Secara Praktis 

 Hasil dari penelitian diharap dapat memberikan pemahaman mengenai 

kajian semiotika yang menggunakan tanda-tanda fotografi untuk menemukan 

makna pesan yang mendalam pada foto jurnalistik. 

1.5 Landasan Pemikiran 

 Dalam berkomunikasi, bahasa dianggap menjadi organ vital yang paling 

penting. Karena diantara simbol atau lambang yang digunakan untuk menjalin 

komunikasi, bahasa merupakan aspek yang paling sering digunakan. Bahasa dapat 

mengartikan pikiran seseorang kepada orang lain dalam bentuk ide, opini ataupun 

informasi. Baik tentang suatu hal yang konkret ataupun sesuatu yang abstrak 

(Sobur, 2003:140). 

 Penelitian ini merujuk pada cara komunikasi menggunakan bahasa visual 

atau gambar. Fotografi dapat disandingkan dengan bahasa, karena merupakan salah 

satu media untuk menyampaikan pesan atau informasi untuk disampaikan kepada 
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khalayak luas. Tak jarang fotografer menyampaikan pesan dalam fotonya dengan 

menyelenggarakan sebuah pameran. 

 Pameran fotografi diselenggarakan sebagai wadah untuk menampilkan dan 

memamerkan karya yang dihasilkan oleh fotografernya, selain itu bertujuan untuk 

mengapresiasi hasil karya dan untuk diminati oleh apresiator. Ini sejalan dengan 

yang dikatakan oleh Wartono dalam Soebandi (2008:34) yaitu fungsi utama dari 

pameran adalah untuk membangkitkan apresiasi seni kepada masyarakat, selain 

sebagai media berkomunikasi antara seniman dan penikmat. 

 Terkadang orang yang menikmat hasil seni visual dalam sebuah pameran 

atau apresiator memerlukan beberapa waktu untuk membangkitkan pengalaman 

keindahan maupun memperoleh informasi pada sebuah karya, karena akan ada 

sebuah pesan yang disisipkan oleh seniman dalam karyanya. Sama halnya dengan 

pameran foto, fotografer yang menampilkan karyanya pasti menyisipkan sebuah 

pesan dalam foto mereka. Pesan yang terkandung bisa langsung didapatkan dengan 

melihat sekilas objek apa yang terdapat dalam foto tersebut dan dapat pula diketahui 

lebih dalam dengan mengamatinya lebih teliti melalui tanda-tanda yang 

ditampilkan. 

 Namun dalam menginterpretasi sebuah pesan dalam foto akan berbeda-beda 

bagi setiap orangnya. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandang. Proses 

interpretasi dan pandangan tentang realitas pesan dalam sebuah foto dapat 

dikontruksikan melalui tanda-tanda visual yang ada.  
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 Berhubungan dengan foto yang sarat akan simbol dan tanda, maka peneliti 

dapat melakukan analisis semiotika. Karena dalam penelitian ini, analisis semiotika 

diharapkan dapat mengungkap pesan yang tersirat melalui tanda-tanda yang 

disisipkan fotografer dari foto yang dihasilkannya.   

 Semiotika secara etimologis berasal dari kata Yunani semeion yang berarti 

tanda. Tanda dapat didefinisi kan sebagai suatu dasar konvensi sosial yang telah 

terbangun sebelumnya sehingga dapat dianggap mewakili yang lain. Seperti asap 

berarti ada api, sirene pemadam kebakaran menandakan adanya kebakaran di suatu 

wilayah. Lalu secara terminologis, semiotika diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan 

tanda (Wahjuwibowo, 2018:7). 

 Salah satu konsep teori semiotika dikemukakan oleh Charles Sanders 

Peirce, ia menggagas teori triangle of meaning atau segitiga makna yang terdiri dari 

tiga aspek yaitu sign, object, interpretant. 

 Teori semiotika dari Charles Sanders Peirce sering juga disebut “Grand 

Theory” karena gagasan teorinya bersifat menyeluruh, mendeskripsikan struktural 

dari semua penandaan. Peirce hendak menggabungkan kembali komponen dalam 

struktural tunggal dan menidentifikasi partikel dasar dari tanda (Wahjuwibowo, 

2018:13). 

 Sejatinya, pesan yang terkandung dalam sebuah foto akan memengaruhi 

persepsi seseorang dalam menginterpretasikannya. Terlebih lagi deretan foto cerita 

yang melengkapi satu foto dan lainnya. Misal foto yang dihasilkan oleh Kevin 
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Carter pada tahun 1993 yang menampilkan seorang anak yang sedang kelaparan di 

Sudan dan dibelakangnya ada seekor burung bangkai menunggu anak tersebut 

menemui ajalnya. Banyak pendapat yang menafsirkan foto tersebut, seperti 

mengapa Carter tidak menolong anak itu dan malah menjadikannya objek foto. 

Hingga membuat Carter depresi dan bunuh diri 4 bulan setelah mendapatkan 

penghargaan Pulitzer Prize karena menerima kritikan pedas terhadap foto tersebut.  

 Carter dinilai tidak memiliki nilai kemanusiaan dengan tidak menolong 

anak tersebut, padahal ada aturan yang menyatakan tidak boleh ada interaksi 

berlebihan antara jurnalis dengan para korban kelaparan untuk mengurangi resiko 

tertular penyakit.  

 Foto Kevin Carter memiliki pesan sosial yang menggugah perasaan 

seseorang terhadap masalah kekeringan dan kelaparan di Sudan yang tergambarkan 

melalui tanda-tanda yang bila ditinjau lebih jauh akan tergambarkan pesan 

mengenai masalah apa yang terjadi pada saat foto itu dibuat, seperti tanah yang 

tandus dan garis-garis rusuk yang timbul di tubuh anak tersebut. Pesan yang 

disisipkan oleh Carter mungkin tersampaikan, namun perbedaan dalam 

menginterpretasikannya yang menjadi masalah. 

 Interpretasi masyarakat terhadap contoh kasus di atas dapat digiring menjadi 

pesan yang baik melalui konsep teori semiotika hasil pemikiran Charles Sanders 

Peirce dengan tiga aspek segitiga makna, yaitu sign, object, interpretant. Sign 

merupakan pemaknaan tanda yang ditangkap oleh panca indra manusia dan 

merupakan sesuatu yang mengacu pada hal lain di luar tanda tersebut dalam sebuah 
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objek foto. Lalu object sebagai referensi atau rujukan tanda yang ditangkap oleh 

panca indra. Terakhir interpretant, sign dan object akan dipahami sehingga 

menghasilkan sebuah pemaknaan tertentu.  

 Dengan menggunakan teori hasil pemikiran Peirce kasus pada foto hasil 

bidikan Carter, dapat dimaknai dengan lebih baik oleh yang melihatnya setelah 

dilakukan analisis. 

 Oleh karena itu peneliti hendak menyajikan hasil interpretasi peneliti 

mengenai pesan yang terdapat dalam foto jurnalistik pada pameran T(h)UMAN, 

dengan menganalisis tanda-tanda pada objek foto dengan menggunakan konsep 

teori semiotika Charles Sanders Peirce. 
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1.5.1 Hasil Penelitian Sejenis 

 Penelitian ini tentunya berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu 

sebagai berikut. 

 Rujukan pertama berasal dari skripsi yang berjudul Manajemen Pameran 

Fotografi Bandung Photo Show Case 2015 di Galeri Selasar Sunaryo Art Space 

yang ditulis oleh Muliadyana Bastian. Latar belakang yang dilakukan oleh peneliti 

berupa bagaimana manajemen di dalam sebuah pameran foto. Penelitian tersebut 

memiliki kesimpulan bahwa pameran foto yang baik adalah bagaimana 

menghasilkan dan memamerkan karya yang berkualitas sesuai apa yang diinginkan 

orang yang memajang karyanya. 

 Penelitian di atas relevan dengan apa yang hendak diteliti oleh penulis, 

seirama mengangkat tema pameran foto dalam penelitian yang dilakukan, namun 

terdapat perbedaan pada tujuan dalam penelitian. Bastian hendak membahas 

manajemen dalam pameran foto sedangkan penulis hendak mengungkap pesan 

sosial yang terdapat dalam pameran foto. 

 Skripsi kedua berjudul Pesan Sosial Foto Jurnalistik Pada Surat Kabar 

Harian Republika Edisi Ramadhan 1435 H, yang ditulis oleh Silvya Dina Saputri. 

Penelitian ini memiliki kesimpulan sebuah foto jurnalistik akan memuat sebuah 

pesan sosial di setiap fotonya untuk dapat memengaruhi pembacanya. Penelitian ini 

menjelaskan mengenai pesan sosial yang ingin disampaikan fotografer terkait 

kepedulian antar sesama umat muslim dalam upaya peningkatan amal shaleh di 

bulan Ramadhan. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika model Roland 
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Barthes yang menghasilkan makna denotatif, konotatif, dan mitos dari setiap 

fotonya. 

 Relevan dengan apa yang dilakukan oleh penulis, sama-sama hendak 

menampilkan pesan sosial yang ingin disampaikan fotografer dalam setiap hasil 

jepretannya. Namun ada perbedaan dalam memilih model analisis semiotika 

sebagai mata pisau dalam menganalisisnya, penulis hendak melakukan penelitian 

dengan analisis semiotika model Charles Sanders Peirce yang menghasilkan tanda, 

objek, dan interpretasi dari setiap foto. 

 Lalu rujukan skripsi yang ketiga berjudul Analisis Foto Jurnalistik 

Mengenai Kerusuhan Di Mesuji Lampung Pada Harian Kompas, yang ditulis oleh 

Dedy Isnaini Berutu. Peneliti memiliki simpulan bahwa foto jurnalistik akan 

menampilkan aktualitas gambar sesuai refleksi peristiwa yang sebenarnya. 

Kedekatan fotografer dengan objek fotonya akan menambah nilai lebih dari sebuah 

rangkaian foto jurnalistik. 

 Setiap jurnalis foto dituntut untuk mempunyai kesesuaian dan realitas dalam 

menceritakan sebuah peristiwa, agar pesan yang disisipkan dari hasil jepretan yang 

dilakukan sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Dengan begitu pembaca dapat 

menafsirkan pesan yang hendak disampaikan oleh fotografer. Dari sinilah penulis 

hendak melakukan penelitan mengenai pesan apa yang hendak disampaikan oleh 

fotografer dalam fotonya dengan menganalisis tanda dan objek yang ada 

didalamnya, sehingga menghasilkan sebuah interpretasi yang sesuai dengan realita. 

 Rujukan selanjutnya yaitu skripsi keempat berjudul Pesan Inspiratif Foto 

Jurnalistik Koran Sindo Jabar yang ditulis oleh Jamal Ramadhan. Skripsi ini lah 
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yang menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian Pesan-Pesan Sosial pada 

Pameran Foto Jurnalistik T(h)UMAN. Sama-sama menganalisis makna foto 

berdasakan pemikiran Charles Sanders Peirce. Jamal menggunakan konsep analisis 

triangle of meaning untuk menggali pesan-pesan yang tersembunyi dari foto 

tersebut. 

 Lalu rujukan skripsi kelima berjudul Makna Eksploitasi dibalik Konservasi 

Satwa Langka: Studi Semiotika Buku Foto Karya Rama Surya “YANG KUAT 

YANG KALAH” yang ditulis oleh Atika Fauziyyah. Penelitian ini menyimpulkan 

pesan yang terdapat dari foto mengenai kehidupan gajah di Pusat Latihan Gajah 

(PLG) Way Kambas dengan analisis semiotika model Roland Barthes. 

 Sama dengan apa yang hendak dilakukan penulis dan telah disebutkan dari 

rujukan-rujukan di atas yaitu ingin mengungkap pesan yang terkandung dalam 

sebuah foto dengan analisis semiotika, namun berbeda model yang digunakan. 

 Rujukan terakhir berasal dari skripsi yang berjudul Pembinaan dan 

Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah no 17 tahun 2012 tentang 

Pengurangan Penggunaan Kantung Plastik di Kota Bandung, yang ditulis oleh Doni 

Alfiansyah. Penelitian dalam skripsi ini berisi tentang proses pelaksanaan 

implementasi kebijakan publik yang mengatur tentang penggunaan kantung plastik 

di Kota Bandung.  

 Dalam skripsinya Doni menyampaikan bagaimana proses penerapan 

kebijakan publik yang mengatur penggunaan kantung plastik di Bandung. Jika ada 

sebuah kebijakan maka harus ada edukasi kepada masyarakat. Sejurus dengan 

penelitian di atas, objek penelitian yang hendak dilakukan penulis hendak 



16 

 

 

mendukung kebijakan yang telah dibuat oleh pihak terkait melalui media pameran 

foto jurnalistik bertemakan sampah plastik.  

 Dari keenam bahan rujukan di atas telah memiliki kesaamaan dengan apa 

yang penulis coba teliti dalam penelitian ini. Mulai dari pameran foto, lalu hendak 

mengangkat pesan yang terkandung pada sebuah foto yang dihasilkan fotografer 

dengan menggunakan analisis semiotika hingga mendukung kebijakan pihak terkait 

dalam penggunaan plastik. 
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Tabel 1.1 Tinjauan Penelitian Sejenis  

No  Nama Peneliti  Judul Penelitian  

Metodologi 

Penelitian  

Hasil Penelitian  Relevansi  

1  Muliadyana Bastian.  

Universitas 

Pasundan, 2018   

Manajemen Pameran 

Fotografi Bandung Photo 

Showcase 2015 Di Galeri 

Selasar Sunaryo Art 

Space 

Studi Deskriptif  Mengamati hasil 

penyelenggaraan pameran 

Bandung Photo Showcase 

2015 berdasarkan observasi 

dan pengumpulan data, 

pameran itu dapat 

menujukkan hasil yang 

sangat baik dari apresiasi 

pengunjung terhadap karya 

yang telah dihasilkan atau 

Relevansinya sama- sama  

meneliti tentang pameran 

foto. Namun 

pembahasannya berbeda 

karena skripsi ini 

membahas manajemen 

berjalannya sebuah 

pameran, sedangkan penulis 

membahas tanda-tanda 

yang dapat 



18 

 

 

disajikan oleh pameran 

Bandung Photo Showcase 

di Selasar Sunaryo Art 

Space. 

menginterpretasi sebuah 

pesan lingkungan dalam 

pameran foto. 

2  Silvya Dina Saputri.  

Universitas Islam 

Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 

2015  

Pesan Sosial Foto 

Jurnalistik Pada Surat 

Kabar Harian Republika 

Edisi Ramadhan 1435 H  

Studi Analisis Foto jurnalistik yang ada di 

surat kabar harian rakyat 

Republika edisi Ramadhan 

1435 H mampu 

menyampaikan pesan sosial 

bagi penikmatnya. 

Relevansinya sama- sama 

meneliti tentang foto 

jurnalistik dengan 

menggunakan analisis teori 

semiotika. Skripsi ini 

menggunakan teori 

semiotika Roland Barthes 

sedangkan penulis 

menggunakan teori 

semiotika gagasan Peirce. 
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3  Dedy Isnaini Berutu. 

Universitas Sumatera 

Utara, 2012  

Analisis Foto Jurnalistik 

Mengenai Kerusuhan Di 

Mesuji Lampung Pada 

Harian Kompas 

Studi Analisis  Sebuah foto jurnalistik akan 

menampilkan aktualitas 

gambar sesuai dengan 

refleksi peristiwa yang 

sebenarnya. Kedekatan 

yang dihasilkan akan 

menambah nilai lebih dari 

sebuah rangkaian foto 

jurnalistik. 

Relevansinya adalah sama-

sama meneliti tentang foto 

jurnalistik yang memiliki 

pesan lingkungan di 

dalamnya. 
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4  Jamal Ramadhan. 

Universitas Islam 

Negeri Sunan 

Gunung Djati 

Bandung, 2017 

 

Pesan Inspiratif Foto 

Jurnalistik Koran Sindo 

Jabar (Analisis Semiotika 

Foto Cerita pada Rubrik 

Frame Koran Sindo Jabar 

Edisi Januari 2017) 

Studi Analisis  Sebuah foto memiliki pesan 

yang tak dapat diungkapkan 

oleh kata-kata. Salah 

satunya pesan inspiratif.  

Relevansi dengan penelitian 

ini adalah  

sama sama mengungkapkan 

pesan apa yang terkandung 

dalam sebuah tanda pada 

foto dengan menggunakan 

teori semiotika Charles 

Sanders Peirce. 
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5  Atika Fauziyyah. 

Universitas Islam 

Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 

2019 

 

Makna Eksploitasi dibalik 

Konservasi Satwa 

Langka: Studi Semiotika 

Buku Foto Karya Rama 

Surya “YANG KUAT 

YANG KALAH” 

Studi Analisis  Penelitian ini 

menghasilkan pesan 

tentang kehidupan gajah 

di Pusat Latihan Gajah 

(PLH) Way Kambas yang 

penuh dengan 

pengorbanan dan 

penderitaan yang harus 

mereka hadapi di ruang 

publik. Foto yang ada 

akan melibatkan pikiran 

dan perasaan bagi yang 

melihat dan 

menikmatinya. 

Relevansinya adalah sama-

sama meneliti tentang foto 

jurnalistik menggunakan 

analisis teori semiotika dan 

menganalisis tentang pesan 

lingkungan yang 

terkandung dalam foto. 

Namun berbeda objek 

fotonya, skripsi ini meneliti 

tentang buku foto 

sedangkan penulis meneliti 

pameran foto.  
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6 Doni Alfiansyah. 

Universitas Katolik 

Parahyangan 

Bandung, 2017 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Implementasi Peraturan 

Daerah no 17 tahun 2012 

tentang Pengurangan 

Penggunaan Kantung 

Plastik di Kota Bandung 

Studi Kasus Penelitian ini 

menghasilkan bahwa 

terdapat program yang 

sudah cukup baik di 

jalankan oleh DLHK 

berupa sosialisai. Namun 

dilain sisi masih belum 

ada kesamaan proses 

implementasi kebijakan 

pemerintah yang 

mengatur tentang 

pengurangan penggunaan 

kantung plastik di kota 

Bandung. 

Relevansinya adalah sama-

sama membahas tentang 

penggunaan plastik. 

Namun berbeda dari segi 

penelitian. Skripsi ini 

meniliti tentang peraturan 

penggunaan sampah 

plastik, sedangkan penulis 

meneliti tentang pesan yang 

terdapat pada pameran foto 

yang mengangkat tema 

sampah plastik. 
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1.6 Langkah-langkah Penelitian 

1.6.1 Paradigma dan Pendekatan  

 Pada penelitian ini penulis menggunakan paradigma konstruktivisme 

karena dirasa paling relevan dengan apa yang akan penulis lakukan. Guba dan 

Lincoln (1994:108) melalui Dedy Nur Hidayat (2004), paradigma ini memandang 

sebuah realitas sosial menjadi sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna 

dan hubungan gejala yang bersifat interaktif. 

 Paradigma ini digunakan peneliti karena dapat menunjukkan sebuah 

kebenaran dari suatu realitas sosial yang merupakan hasil konstruksi sosial, dan 

kebenaran suatu realitas sosial itu bersifat relatif. Pada penelitian ini objek foto akan 

diteliti dan dianalisis oleh peneliti serta di konstruksi oleh pikiran peneliti, sehingga 

menghasilkan interpretasi sebuah pesan dari sebuah foto. 

 Pada paradigma ini individu-individu berusaha memaknai makna-makna 

yang beragam (Cresswell, 2014:32). Sejalan dengan penelitian yang hendak 

dilakukan penulis yaitu fotografi selalu menciptakan sebuah makna visual, karena 

menciptakan suatu makna dari apa yang dilihat dan dipelajari oleh fotografer. 

 Dalam penelitian ini, digunakan jenis pendekatan kualitatif. Kualitatif 

adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasinya 

(Sugiyono, 2009:15). 
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1.6.2 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis semiotika model Charles Sanders Peirce. Berangkat dari latar belakang 

penelitian yang ingin menginterpretasi sebuah tanda visual dalam sebuah foto 

menjadi pesan, maka dari itu penelitian ini menggunakan pendekatan analisis 

semiotika melalui model pemikiran Charles Sanders Peirce dengan konsep segitiga 

maknanya atau biasa disebut triangle of meaning. 

1.6.3 Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan arsip foto cerita dan foto tunggal pada pameran 

T(h)UMAN oleh Photo’s Speak yang mengangkat tema tentang sampah plastik. 

Terdiri dari satu rangkaian foto yang terdapat enam foto didalamnya, lalu terdapat 

enam foto tunggal yang akan di analisis oleh penulis.  

 Lalu untuk data sekunder berupa studi pustaka mengenai isu-isu sosial 

terkait dengan objek penelitian yang diteliti agar lebih peka menganalisis dan 

memunculkan interpretasi pesan sosial didalam foto. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu observasi 

dan wawancara. Observasi, dilakukan dengan mengamati tanda-tanda dalam arsip 

foto cerita dan foto tunggal pada pameran T(h)UMAN yang didapat dari panitia 

pameran tersebut. Studi Pustaka, mencari dan memperbanyak studi pustaka 

mengenai isu-isu sosial yang terkait dengan objek penelitian agar lebih peka dalam 

menganalisis foto pada pameran T(h)UMAN. 



25 

 

 

1.6.5 Teknik Keabsahan Data 

 Pada penelitian ini penulis mengunakan teknik keabsahan data yang sesuai, 

penulis menggunakan dua jenis dari teknik keabsahan data, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Ketekunan 

 Dengan meningkatkan ketekunan dalam melakukan pengamatan 

pada data primer dan sekunder yang telah didapatkan, diharapkan penulis 

dapat memahami data-data terkait foto jurnalistik. Terutama pada objek 

yang dilakukan penelitian yaitu rangkaian foto cerita dan foto tunggal pada 

pameran T(h)UMAN oleh Photo’s Speak. 

2. Menggunakan Bahan Referensi yang Cukup 

 Memperbanyak bahan referensi terkait penelitian ini sangat 

diperlukan karena dapat digunakan sebagai penguji dan pengoreksi hasil 

penelitian yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan 

mengumpulkan data-data yang relevan dari berbagai jurnal dan buku dari 

berbagai sumber bacaan.   

1.7 Teknik Analisis Data 

 Penelitian yang penulis lakukan terhadap foto cerita dan foto tunggal dalam 

pameran foto T(h)UMAN oleh Photo’s Speak pada tahun 2020 lalu ini 

menggunakan analisis teori semiotika segitiga makna Charles Sanders Peirce atau 

triangle of meaning, yaitu sign, object dan interpretant, lalu mendeskripsikan pesan 

sosial dari foto cerita dan foto tunggal.  
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 Mengumpulkan seluruh data merupakan tahap paling awal yang dilakukan 

dalam penelitian ini. Data tersebut didapatkan dari sumber data primer dan 

sekunder. Data primer dari penelitian ini berupa arsip rangkaian foto cerita dan foto 

tunggal dari pameran T(h)UMAN yang diadakan oleh Photo’s Speak yang diadakan 

pada 29 Januari – 1 Februari 2020. Kemudian data sekunder berupa studi pustaka 

dengan isu-isu sosial yang berkaitan dengan objek penelitian.  

 Setelah itu pada tahap kedua dilakukan reduksi data mengunakan analisis 

semiotika dari Peirce, yaitu triangle of meaning, (sign, object dan interpretant). 

Lalu dikolaborasikan dengan pemahaman peneliti terkait isu-isu sosial terkait 

dengan objek penelitian. 

 Selanjutnya agar penelitian ini mudah dipahami, hasil data yang telah 

direduksi disajikan dalam bentuk tabel yang merupakan gambaran mengenai 

analisis semiotika Peirce.  


