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ABSTRAK 

 

Foto-foto pada rubrik Rana Media Republika Juli 2020 menjadi perekam 

sejarah atas kejadian pandemi di Indonesia, terutama dalam sektor pendidikan dan 

pariwisata. Hal tersebut menjadi latar belakang peneliti untuk mengetahui pesan 

sosial pada foto-foto tersebut.    

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan sosial pada foto 

jurnalistik pada media Republika, dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi di 

sektor pendidikan dan pariwisata. Penelitian ini menelaah pesan sosial dengan 

menganalisis tanda yang terdapat pada visual foto yang dimuat di rubrik Rana 

Media Republika edisi Juli 2020. 

Penelitian ini menggunakan teori C.S Pierce yang menganalisi sign, object, 

dan interpretant. Proses semiosis dengan tahapan penerapan sign/representamen  

yang menjadi perwakilan dari tanda (melalui panca indera); mengaitkan perwakilan 

tanda tersebut dalam kognisi manusia (menafsirkan sign)  tersebut yang disebut 

object; menafsirkan sesuai sign dan object yang biasa disebut interpretant, yang 

mengandung pesan sosial. 

Metode kualitatif digunakan pada penelitian ini, peneliti menganalisis data 

menggunakan teknik kajian pustaka, observasi, dan wawancara. Penelitian ini 

mencoba mendeskripsikan dan menelaaah pesan sosial pada foto dengan proses 

semiosis C. S. Pierce dengan menggunakan data yaitu gambar, selanjutnya 

dipadukan dengan sudut pandang pewarta foto yang memotret foto tersebut.   

Hasil dari penelitian ini adalah foto-foto dalam judul "Wisuda Tanpa 

Kemeriahan" memberikan pesan sosial tentang adaptasi para wisudawan/ti yang 

mengikuti wisuda daring dengan perasaan khidmat, bahagia, dan sederhana. Foto-

foto dalam judul "Awal Tahun Ajaran Baru" memberikan pesan sosial tentang 

semangat antusiasme para pelajar yang memasuki sekolah walaupun harus 

melakukan protokol kesehatan. Foto-foto dalam judul "Pariwisata Yogya yang 

Mulai Menggeliat" memberikan pesan sosial mengenai situasi pariwisata Yogya 

yang sudah aman dengan fasilitas protokol keshatan lengkap dan imbauan ketat 

tentang pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat. 
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