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ABSTRAKSI 

Foto Jurnalistik merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah surat 
kabar. Ibarat sebuah karya seni, foto jurnalistik memiliki sejuta makna yang 
terpendam. Foto ialah gambar hasil kerja kamera, sedangkan jurnalistik 
mempunyai arti hal yang berhubungan dengan pesurat kabaran, ilmu 
kewartawanan, ilmu komunikasi massa. Jika disimpulkan foto jurnalistik 
mempunyai maksud foto yang berhubungan dengan pesurat kabaran. 

Salah satu foto jurnalistik yang menarik adalah foto perayaan upacara 
Grebeg Maulid Nabi 2013 yang ditampilkan oleh beberapa surat kabar harian di 
Yogyakarta, seperti Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja, Tribun Jogja, dan Radar 
Jogja. Beberapa surat kabar harian tersebut menampilkan informasi tentang objek 
foto yang sama, namun dalam kemasan yang berbeda, sehingga menarik perhatian 
penulis untuk melakukan penelitian, yang mana pada skripsi ini penulis 
memfokuskan pembahasan tentang bagaimanakah teknik fotografi pada foto 
jurnalistik perayaan maulid nabi 2013 di surat kabar yogyakarta. Yang 
membedakan pembahasan pada skripsi ini dengan skripsi yang ada sebelumnya 
adalah pada skripsi ini penulis memaparkan secara rinci teknik fotografi yang 
diterapkan oleh fotografer jurnalistik sebagaimana teori fotografi yang dipelajari 
oleh fotografer-fotografer profesional, sementara pada skripsi-skripsi sebelumnya 
lebih menekankan pada simbol-simbol semiotik sebuah foto. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan 
teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi dan 
wawancara, setelah itu dilakukan proses analisis data kualitatif. Setelah tahapan 
demi tahapan penelitian terlaksana, maka diperoleh hasil bahwa dalam 
menghasilkan foto jurnalistik yang baik, penerapan teknik fotografi antara 
fotografer satu dan yang lain tidak sama. Kepekaan rasa dan nilai artistik dalam 
diri fotografer mempengaruhi hasil gambar/foto jepretannya, sehingga dengan 
penelitian yang mendalam dapat ditemukan perbedaan-perbedaan yang mungkin 
tidak disadari oleh pembaca dan penikmat foto jurnalistik media surat kabar pada 
umumnya. 

 

Kata Kunci : Teknik Fotografi, Foto Jurnalistik, Perayaan Grebeg Maulud. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul  

Agar memperoleh pengertian yang jelas tentang judul skripsi ini yaitu : 

“Teknik Fotografi  Dalam Foto Jurnalistik Perayaan Maulid Nabi 2013 Di 

Surat Kabar Yogyakarta“ dan untuk menghindari kesalahpahaman istilah-

istilah tersebut, maka judul di atas perlu diberikan penegasan dan 

penjelasan dengan baik sebagaimana yang diharapkan penulis, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Teknik Fotografi  

Kata “Teknik” berarti metode atau suatu cara mengerjakan atau 

membuat sesuatu, sedangkan “Fotografi” (dari bahasa Inggris: 

photography, yang berasal dari kata Yunani yaitu "photos" yang 

berarti cahaya dan "Grafos" : melukis/menulis.) adalah proses 

melukis/menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah 

umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan 

gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya 

yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat 

paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa 

cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. Prinsip fotografi adalah 

memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu 
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membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah dibakar 

dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghailkan 

bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan 

(selanjutnya disebut lensa).1 

2. Foto Jurnalistik  

Menurut Guru Besar Universitas Missouri , AS, Cliff  Edom yang 

dikutip oleh Audy Mirza Alwi, menyebutkan bahwa foto jurnalistik  

adalah paduan kata words dan picture. Sementara menurut editor foto 

Majalah Life dari 1937 – 1950, Wilson Hicks, foto jurnalistik adalah  

kombinasi dari kata dan gambar yang menghasilkan satu kesatuan 

komunikasi saat ada kesamaan antara latar belakang pendidikan dan 

sosial pembacanya.2  

3. Perayaan Maulid Nabi 2013  

Perayaan adalah pesta keramaian dan sebagainya untuk 

merayakan suatu peristiwa.3 Maulid secara bahasa berarti adalah hari 

kelahiran, adapun maulid yang biasa kita kenal adalah suatu 

perayaan/peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang di 

selenggarakan secara berjamaah.4 

                                                            
1 http://www.wikipedia.com/pengertianfotografi, diunduh pada 15 juli 2013 pukul 10.00  
2 Audy Mirza Alwi, Metode Memotret Dan Mengirim Foto Ke Media Massa, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), hlm. 3  
3 Lukman Junaidi, Upacara Ritual di Kraton Yogyakarta, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), hlm. 17  
4 Ibid., Lukman Junaidi, hlm 19 
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4. Surat kabar di Yogyakarta  

Pada awalnya surat kabar sering kali diidentikkan dengan pers, 

namun karena pengertian pers sudah luas, dimana media elektronik 

sekarang ini sudah dikategorikan dengan media juga. Untuk itu 

pengertian pers dalam arti sempit, pers hanya meliputi media cetak 

saja, salah satunya adalah surat kabar.5 

Menurut Onong Uchjana Effendy, “Surat kabar adalah lembaran 

tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-

ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual 

mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui 

pembaca”.6 

Arti penting surat kabar terletak pada kemampuannya untuk 

menyajikan berita-berita dan gagasan-gagasan tentang perkembangan 

masyarakat pada umumnya, yang dapat mempengaruhi kehidupan 

modern seperti sekarang ini. Selain itu surat kabar mampu 

menyampaikan sesuatu setiap saat kepada pembacanya melalui surat 

kabar pendidikan, informasi dan interpretasi mengenai beberapa hal, 

sehingga hampir sebagian besar dari masyarakat menggantungkan 

dirinya kepada pers untuk memperoleh informasi.7 

                                                            
5 http://www.allabouttheory.com, pengertian surat khabar. Diunduh pada tgl 25 juli 2013 

pada pukul 10.05 wib  
6 6 http://www.allabouttheory.com, pengertian surat khabar. Diunduh pada tgl 25 juli 2013 

pada pukul 10.10 wib 
7 Ibid  
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 Surat kabar di Yogyakarta sekarang ini sudah semakin pesat dan 

maju. Penulis memilih surat kabar yang ada di Yogyakarta karena memang 

perayaan Grebeg Maulid Nabi Muhammad di rayakan salah satunya di 

Yogyakarta. Perayaan grebeg maulid Nabi juga merupakan agenda 

tahunan yang ada di kota Yogyakarta, maka dari itu setiap surat kabar 

menyajikan berita atau informasi yang berbeda. Hal ini menjadi menarik, 

karena setiap surat kabar pasti mempunyai karakter dan penyajian yang 

berbeda dalam menginformasikan perayaan Grebeg Maulid Nabi 2013. 

Surat kabar yang menjadi penelitian ialah. SKH Kedaulatan Rakyat, SKH 

Tribun Yogya, SKH Harian Jogja, dan SKH Radar Jogja.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat penulis tegaskan maksud dari 

judul skripsi: “Teknik Fotografi  Dalam Foto Jurnalistik Perayaan Maulid 

Nabi 2013 Di Surat Kabar Yogyakarta” yang menjadi objek penelitian 

penulis adalah metode atau cara untuk menghasilkan gambar atau foto 

jurnalistik perayaan Maulid Nabi yaitu peristiwa yang terjadi pada 

masyarakat Yogyakarta dalam  hal ini kondisi dan situasi perayan maulid 

nabi yang di muat oleh surat kabar yang ada di Yogyakarta edisi jumat 25  

Januari  2013. 

B. Latar Belakang Masalah  

Di zaman yang serba teknologi dan sudah maju saat ini masyarakat 

dituntut untuk selalu  meng update informasi yang ada di sekitarnya, baik 

melalui media massa elektronik maupun cetak. Sehingga para pelaku di 
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media massa harus memiliki cara agar masyarakat mengikuti 

perkembangan zaman yang semakin maju ini, Media massa juga harus 

memiliki kemampuan dalam hal teknologi yang cepat, saat ini persaingan 

di media massa baik elektronik maupun cetak sangatlah ketat sekali, 

sehingga setiap media massa harus jeli dan kreatif dalam menjaga citranya 

di pasar masyarakat.  

 Foto Jurnalistik melalui media massa cetak merupakan salah satu 

aspek penting dalam mengkomunikasikan keunggulan media massa cetak 

tersebut kepada masyarakat, komunikasi massa melalui foto jurnalistik 

harus memperhatikan strategi pesan yang tercemin pada visual, agar pesan 

dipahami oleh masyarakat. Untuk menciptakan strategi kreatif dalam 

menciptakan foto jurnalistik yang efektif bagi masyarakat, harus 

diperhatikan tanda-tanda, symbol, dan keunikan, dan makna yang biasa 

dipahami oleh masyarakat, karena bersangkutan dengan audiens yang 

bersangkutan. Selain  itu, para fotografer juga mempunyai ciri macam 

macam dalam mengambil foto, setiap fotografer mempunyai penilaian 

penilain sendiri tentang foto yang mereka ambil, setiap foto yang mereka 

ambil, mereka mempunyai makna sendiri dalam foto tersebut, bisa sesuai 

dengan tema foto tersebut, bisa juga mengenai pesan apa yang akan di 

kemukaan oleh si fotografer.  

 Sebuah foto harus memiliki kekuatan untuk menarik perhatian 

pengamatnya, karena teks pendukung hanyalah tambahan untuk 

mempertahankan minat pengamat, sebuah foto harus dapat 
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mengkomunikasikan pesan dengan baik untuk menjelaskan pesan dan 

tujuanya.8 Foto jurnalistik mempunyai peranan sangat penting. Ibarat 

sebuah karya seni seperti lukisan ataupun yang lainya memiliki sejuta 

maksana yang terpendam dan terbenak dalam ingatan. Foto ialah gambar 

hasil kerja kamera, sedangkan jurnalistik mempunyai arti hal yang 

berhubungan dengan pesurat kabaran, ilmu kewartawanan, ilmu 

komunikasi massa. Jika disimpulkan foto jurnalistik mempunyai maksud 

foto yang berhubungan dengan pesurat kabaran. Dengan adanya foto 

jurnalistik dalam sebuah berita maka semakin jelas dan mudahlah 

informasi atau pesan yang akan desampaikan kepada para pembaca.  

Teknik Fotografi menentukan suatu foto menjadi menarik, karena foto 

tidak memakai teknik fotografi hasil yang didapat tidak maksimal. Foto 

tidak menjadi indah dan sesuai apa yang diharapkan oleh fotografer. Foto 

atau gambar adalah hasil kerja dari kamera foto. Dalam pengendalian 

kamera foto, fotografer harusnya menguasai dan memahami betul kamera 

foto tersebut. Selain itu fotografer juga harus paham mengenai ilmu 

fotografi dan teknik teknik dalam fotografi. Peran teknik dalam foto sangat 

penting, untuk membuat foto lebih baik dan indah lagi perlu menggunakan 

teknik fotografi yang pas.  

Surat Kabar di Yogyakarta mempunyai ciri khas masing masing dan 

mempunyai ideologi dan karakter yang berbeda beda. Hal ini menjadi 

menarik karena setiap surat kabar menyajikan informasi yang berbeda 
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beda. Dari informasi berita dan informasi yang disajikan, dan dari segi foto 

jurnalistiknya. Surat kabar menyajikan foto jurnalistik yang berbeda bea 

dengan makna dan pesan yang berbeda pula, setiap surat kabar menyajikan 

informasi mengenai perayaan Maulid Nabi Muhammad yang menarik agar 

setiap pembaca paham mengenai perayaan Maulid Nabi yang 

diselenggarakan di Yogyakarta.  

 Fotografi tidak bisa lepas dari faktor teknis, Karena fotografi 

sendiri selalu berhubungan dengan peralatan penunjang, baik sebelum 

maupun sesudah pemotretan, Peralatan tersebut meliputi kamera, lampu, 

komputer, dan peralatan cetak fotografinya. Selain itu, dalam perwujudan 

karya fotografi studio di era digital saat ini, sering menerapkan berbagai 

teknik fotografi yang beraariasi untuk menyempurnakan karya dan 

meningkatkan daya tariknya. 

 Berbicara mengenai fotografi, si fotografer harusnya sudah 

memahami akan teknik teknik atau tata cara pengambilan gambar agar 

menghasilkan foto yang berkualitas, tentu dalam menciptakan foto foto 

yang berkualitas harus ada teknik atau cara caranya, tidak hanya ahli 

dalam menggunakan alat, tetapi juga harus ahli bagaimana menciptakan 

teknik dalam berfotografi.  

 Fotografi jurnalistik merupakan salah satu bagian dari penerapan 

ilmu fotografi yang mengkhususkan diri pada perwujudan karya cipta yang 

memiliki nilai berita dengan tujuan tertentu dan ditampilkan kepada 
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khalayak melalui media massa. Dalam sebuah karya fotografi jurnalistik 

sangat dibutuhkan kepribadian dan pengalaman dalam mengolah rasa 

sehingga karya yang dicapai benar benar bisa tampil sebagai foto berita 

yang informatif dan bisa merangkum dari segala peristiwa yang terjadi 9 

Disamping rasa jurnalistik kemampuan secara teknik juga sangat 

diperlukan. Fotografi jurnalistik akan dikatakan berhasil apabila mampu 

menahan pandangan dari pembaca untuk memperhatikan gambar yang 

tersaji, namun tidak sebatas itu setelah mereka menaruh perhatian terhadap 

objek gambar yang tersaji maka dari perhatian itu muncul kemauan untuk 

menguraikan arti atau isi yang terkandung di dalamnya. Setelah itu akan 

memunculkan/mengugah rasa emosional dari penikmat atau pemerhati 

karya foto.10 

 Fotografi jurnalistik selain harus tampil secara informatif, edukatif, 

dan inspriratif, juga harus tampil berdasarkan fakta yang sebenarnya ( 

bukan hasil rekayasa ). Sehingga di dalam foto jurnalistik harus ada cerita 

yang ingin diinformasikan yang berdasarkan fakta, dan disajikan secara 

isual serta bisa menimbulkan kesan yang mendalam . dalam hal ini foto 

jurnalistik bisa tampil sendiri tetapi menjelaskan keselurukan peristiwa dan 

juga bisa tampil sendiri tetapi menjelaskan keseluruhan peristiwa dan juga 

bisa tampil secara berseri yang mencakup keragaman dan kompleksitas 

dari subjek secara adil dan efektif .  

                                                            
9 Lee payne, foto yang berkisah, dajara prize, tahun 1993,hal 76  
10 H. Khodyat, perentjanaan dalam foto berita, foto indonesia, 1971, hal 49  
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 Di dalam fotografi jurnalistik yang terpenting adalah bagaimana 

bisa menampilkan nilai dari sebuah berita yang terkandung di dalamnya itu 

tampil dengan jelas dan informatif sebagai fotografer jurnalistik 

dibutuhkan kejelian dan teknik yang memadai untuk menampiklan karya 

yang baik. Sebab selain teknik pengambilan moment dengan benar dan 

tepat karya itu juga harus menampilkan komposisi yang menarik sehingga 

mampu menjadi daya tarik bagi yang melihatnya.  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang terurai maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penulisan ini adalah Bagaimana teknik fotografi (Angle 

kamera, ukuran subjek pada frame, komposisi)  dalam foto jurnalistik 

Perayaan Maulid Nabi yang dimuat di Surat Kabar Yogyakarta ?  

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

tujuan penelitian ini ini adalah menjelaskan tentang Teknik Fotografi  

dalam  foto jurnalistik Perayaan Maulid Nabi yang dimuat di Surat Kabar 

Yogyakarta.  

E. Kegunaan Penelitian  

1. Untuk menjadi masukan bagi para praktisi, fotografer dan sebagai 

pedoman untuk para jurnalis media massa khususnya surat kabar yang 

tentunya berhubungan dengan foto jurnalistik sehingga sebelum 
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mengambil gambar dan foto yang dihasilkan dapat memberikan 

informasi yang menarik dan dapat dipahami oleh masyarakat.  

2. Agar Masyarakat Paham dan mengerti seperti apa foto jurnalistik itu 

dan bagaimana seorang fotografer menampilkan fotografi jurnalistik 

tersebut.  

F. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada 

sebelumnya, maka penulis mengadakan peninjauan terhadap penelitian-

penelitian yang telah ada sebelumnya di antaranya sebagai berikut : 

1. Penelitian  yang berjudul Pesan Religi Foto Jurnalistik Grebeg Besar 

2011 Pada Koran Harian Jogja Dan Merapi “oleh Agung 

Khabiburohman Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas 

Dakwah UIN sunan kalijaga Yogyakarta.  Metode penelitian yang 

digunakan dengan metode kualitatif. Dalam skripsi ini, pesan yang 

ditonjolkan adalah lewat pesan religi yang terdapat dalam foto 

jurnalistik di 2 dua surat kabar di Yogyakarta, hal yang ditonjolkan 

adalah lebih ke pesan religi yang menggambarkan tentang prosesi 

grebeg besar yang ada di kraton yogyakarta. Namun yang 

membedakan adalah terletak pada kefokusan dalam meneliti yang akan 

diteliti menggunakan teori semiotik dari pemikiran roland barthes,  

2. Penelitian dengan judul Foto Jurnalistik sebagai Media Dakwah ( 

analisis deskriftif berita foto di tabloid dialog Jumat Harian Umum 
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Republika edisi bulan Muharram . yang dilakukan oleh Fathur Rijal 

Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi ini membahas 

tentang foto jurnalistik sebagai media dakwah, yang lebih meneliti 

tentang bagaimana foto jurnalistik itu dijadikan sebagai media dalam 

berdakwah, di harian umum republika, pendekatan yang dipakai untuk 

menganalisa pesan dakwah yang ada pada foto – foto yang menjai 

objek penelitian ini adalah teori analisis roland barthes, yang beda 

dengan penelitian saya adalah, kalau penelitian ini objeknya tentang 

media dakwah dalam foto jurnalistik, sedangkan yang akan saya teliti 

itu mengenai teknik teknik fotografi dalam foto jurnalistiknya.  

3. Penelitian Rikhandaru yang berjudul Aksi Massa dalam Foto 

Jurnalistik Tahun 2011 Mahasiswa Jurusan fotografi  fakultas Seni 

media rekan Institut Seni Yogyakarta, Skripsi ini membahas tentang 

bagaimana sebuah aksi massa dipandang dalam segi  fotografi 

jurnalistik. Pada skripsi ini menampilkan foto foto karya aksi massa 

yang diteliti dari segi jurnalistiknya, aksi-aksi mahasiswa ataupun aksi- 

aksi massa yang terjadi di Jakarta, maupun di Yogyakarta merupakan 

peristiwa yang menarik untuk bisa diangkat ke dalam karya foto 

jurnalistik. Tujuannya adalah agar karya-karya tersebut dapat 

dinikmati oleh khalayak umum dan masyarakat dapat mengambil 

hikmah dari rekaman peristiwa peristiwa tersebut. Perbedaan dengan 

penelitian penulis adalah, penelitian ini membahas tentang foto 
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jurnalistik tentang aksi-aksi masa, sedangkan yang penulis teliti adalah 

tentang teknik fotografi pada foto jurnalistik Perayaan Maulid Nabi di 

surat kabar Yogyakarta tahun 2013.  

G. Kerangka Teoritik 

1. Tinjauan Teknik Fotografi  

a. Pengertian teknik Fotografi  

Teknik merupakan metode atau suatu cara mengerjakan atau 

membuat sesuatu, pada dasarnya fotografi merupakan karya seni, 

menurut kamus besar bahasa Indonesia, fotografi merupakan seni 

dan proses penghasilkan gambar melalui cahaya pada film atau 

permukaan yang dipekakan. Artinya fotografi adalah teknik 

melukis menggunakan cahaya, untuk menghasilkan suatu karya 

tanpa adanya cahaya, karya seni fotografi tidak akan tercipta. 

Andreas Feininger menyatakan bahwa kamera hanyalah alat untuk 

menghasilkan sebuah karya seni. Nilai lebihnya tergantung pada 

tangan yang mengoperasikan alat tersebut. Teknik fotografi 

sederhana mulai terungkap sekitar abad ke-10, saat itu ilmuwan 

Arab bernama Alhazen menjelaskan cara melihat gerhana matahari 

menggunakan ruangan gelap . Ruangan tersebut dilengkapi dengan 

sebuah lubang kecil (pinhole) yang menghadap ke arah matahari. 

Untuk pertama kalinya prinsip kerja Alhazen berhasil ditemukan 

oleh Reinerus Gemma Frisius, seorang ahli fisika dan matematika 
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dari Belanda. Kamera obscura adalah kamera pertama yang 

menggebrak dunia fotografi. Bagian utama kamera ini adalah 

sebuah kamar gelap tertutup yang hanya memiliki lubang kecil 

(pinhole). Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini dunia 

fotografi sudah semakin maju, dengan adanya fotografi digital 

dalam ghal ini kamera digital menggunakan chip yang disebut 

Charge couple device (CCD) untuk merekam gambar.11 

b. Unsur unsur dalam Teknik Fotografi  

1) Komposisi  

Komposisi berarti “ Susunan “ Komposisi dalam pengertian 

seni rupa adalah susunan gambar dalam batasan satu ruang. 

Komposisi baru mempunyai arti dan dapat dinilai baik atau 

kurang baik, enak atau kurang enak, jika dibatasi oleh ruang 

tertentu. Komposisi dalam foto, dapat disimpulkan sebagai 

susunan, garis, nada, kontras dan tekstur , yang diatur dalam 

suatu format.12 Dengan komposisi yang baik, foto akan lebih 

efektif menampilkan pesan pembuatnya dan menimbulkan 

dampak yang lebih kuat.  Jadi komposisi foto merupakan salah 

satu cara bagaimana fotografer mengekspresikan dirinya.13  

                                                            
11 Griand Giwanda, Panduan Praktis Belajar Fotografi, (Jakarta: Puspa Swara , 2001), hlm. 

2-3  
12  

13 Griand Giwanda, Menciptakan Foto Yang Menarik, (Jakarta: Puspa Swara,tt), hlm. 39  
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Tidak ada panduan baku yang dapat digunakan untuk 

mengatur komposisi sebuah foto karena setiap fotografer bisa 

mengatur komposisi gambar menurut pandangan terbaiknya. 14 

oleh karena itu dalam hubungan dengan gambar, dapat 

dikatakan bahwa komposisi tergantung pada batasan gambar, 

panjang lawan lebar, tegasnya format. Susunan gambar dapat 

baik dalam format tertentu, tetapi tidak sesuai dalam format lain. 

Maka format adalah syarat mutlak dari hadirnya komposisi. 

Tanpa format, tidak ada komposisi. Umumnya dapat dikatakan 

bahwa format mendatar cocok untuk pemandangan dan 

kelompok orang orang. Format meninggi ( vertikal ) cocok 

untuk potrait manusia dan sekali tempo juga pemandangan. 15 

Berikut adalah satuan satuan diagram diagram dalam komposisi  

 

 

                                                            
14  Ibid  

15 Prof.Dr. R.M Soelarko, Komposisi Fotografi edisi 3 ( Jakarta: Balai Pustaka) hlm 19 - 25  
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Gambar diatas adalah keterangan diagram aturan sepertiga . 

titik A dan B adalah letak posisi garis horizon, Titik C dan D 

adalah letak posisi subjek utama gambar foto. Penempatan 

subjek tidak di tengah gambar ( off center ) akan membuat 

penampilan gambar menjadi lebih dinamis. Diagram seperti ini 

dapat dipergunakan saat akan memotret pemandangan alam  

 

Gambar diatas adalah diagram irisan emas, diagram ini 

menunjukan bagaimana suatu irisan emas dibentuk. Mula mula 

dibuat bujur sangkar, kemudian dari bujur sangkar tersebut 

ditarik garis tengah yang memotong sisi- sisinya pada titik A 

dan B.  

Dari salah satu titik ( misalnya A ), dibuat lingkaran dengan 

garis AC, memotong sisi bujur sangkar pada D. Selanjutnya, 

dibuat segiempat dengan perluasan bujur sangkar sampai titik D 
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tersebut. Titik C-C adalah irisan emas dan merupakan posisi 

subjek.  

 

Gambar diatas adalah diagram susunan diagonal, Titik A 

dan B adalah garis diagonal ( atau susunan subjek-subjek secara 

diagonal ). Titik C atau D adalah posisi untuk menempatkan 

subjek utama. Jika dihadapkan dengan suatu kelompok subjek, 

sering kali fotografer tidak bisa memilih satu subjek sebagai 

sasaran bidik ( menjadi subjek utama ). Dalam keadaan seperti 

ini, sulit menyusun komposisi menutur aturan sepertiga atau 

irisan emas. Untuk mengatasi kesulitan yang akan dihadapi, 

komposisi disusun menurut susunan diagonal. Perlu 

diperhatikan bahwa untuk mendapatkan susunan diagonal yang 

menarik, fotografer harus berada pada posisi lebih tinggi dari 

subjek.  
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2) Fokus  

Fokus adalah kegiatan mengatur ketajaman objek foto yang 

telah dijadikan point of interest pada saat komposisi. Point of 

interest adalah hal atau sesuatu yang paling menonjol pada foto, 

yang membuat orang langsung melihat kepadanya bisa disebut 

juga pusat perhatian. Mencari point of interest bisa dilakukan 

dengan cara memutar ring fokus pada lensa sehingga terlihat 

pada kaca pembidik.  objek yang tadinya tidak tajam dan tidak 

jelas, menjadi fokus dan tajam serta jelas bentuk dan 

tampilanya. Fokus dapat dilakukan dengan cara memperkirakan 

jarak antara objek foto dengan kamera. Misalnya jarak sekian 

maka sesuaikan jarak objek tersebut dengan angka pada lensa. 

Akan diperoleh hasil yang sama antara memfokus dengan 

membidik melalui kaca pembidik dengan memfokus melalui 

mengira – ngira jarak objek fokus.16  

                                                            
16 Audy Mirza Alwi, Metode Memotret dan Mengirim Foto ke Media Massa, (Jakarta: 

Bumi Aksara, tt), hlm. 48 
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3) Kecepatan (Speed)  

Kecepatan adalah gerakan tirai yang membuka – menutup 

sesuai angka yang dipilih pada tombol kecepatan, tirai ada pada 
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bagian belakang dalam kamera. Kecepatan diibaratkan kelopak 

mata manusia. Kalau kelopak mata manusia membuka berarti 

manusia bisa melihat karena cahaya masuk, begitu sebaliknya 

kalau kelopak mata menutup.17 

4) Diafragma (Aperture) 

Sama dengan kecepatan, diafragma juga diibaratkan bola 

mata manusia. Kalau bola mata membesar, berarti cahaya yang 

bisa masuk ke dalam mata manusia banyak, terutama kalau 

manusia berada pada tempat yang gelap, sehingga manusia bisa 

melihat di dalam kegelapan. Sebaliknya, kalau bola mata 

manusia mengecil, berarti cahaya yang bisa masuk ke dalam 

mata manusia sedikit, hal ini terutama kalau manusia berada di 

tempat yang terang dimana manusia mengerdip sehingga bola 

mata pun mengecil dan cahaya yang bisa masuk ke dalam mata 

manusia pun juga sedikit. Teori diafgrama yaitu “makin besar 

diafragma (ditunjukan dengan angka yang kecil), makin banyak 

cahaya yang bisa lolos ke kamera melalui lensa, sebaliknya 

makin kecil diafragma (ditunjukan dengan angka yang besar), 

maka semakin sedikit cahaya yang bisa lolos dalam lensa”, di 

samping mengatur besar kecilnya cahaya, diafragma juga 

mengatur besar kecilnya atau luas sempitnya ruang ketajaman 

objek foto yang disebut depth of field . Depth of field dilihat saat 

                                                            
17 ibid 
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melihat hasil foto bukan saat membidik. Tetapi Depth of field 

bisa diatur dengan memilih diafragma yang cocok.18 

2. Tinjauan Tentang Foto Jurnalistik   

a. Pengertian foto jurnalistik  

Foto jurnalistik menurut Guru Besar Universitas Missouri, AS, 

Cliff Edom adalah paduan kata words dan picture. Sementara 

menurut editor foto majalah life dari 1937 – 1950, Wilson Hicks, 

adalah kombinasi dari kata dan gambar yang menghasilkan satu 

kesatuan komuikasi saat ada kesamaan antara latar belakang 

pendidikan dan sosial pembacanya.19 Foto jurnalistik juga biasanya 

didukung dengan kata kata yang terangkum dalam kalimat yang 

disebut teks foto, dengan tujuan menjelaskan gambar dan 

mengungkapakn pesan atau berita yang akan disampaikan ke 

publik, selain itu juga informasi atau karya foto dari berbagai 

peristiwa yang disampaikan kepada masyarakat seluas-luasnya 

dengan tempo dan waktu yang cepat.20 

Definisi foto jurnalistik dapat diketahui dengan menyimpulkan 

ciri-ciri yang melekat pada foto yang dihasilkan, adapun ciri-ciri 

foto jurnalistik adalah :  

                                                            
18 ibid 
19 Audy Mirza Alwi, Metode Memotret Dan Mengirim Foto Ke Media Massa, (Jakarta, 

Bumi Aksara,tt), hlm. 4 – 5  
20http://tipsfotografi.net,  diunduh 17 juli 2013 jam 11.54 
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1) Memiliki nilai berita atau menjadi berita itu sendiri.  

2) Melengkapi suatu berita atau artikel  

3) Dimuat dalam suatu media  

Jadi, foto jurnalistik adalah foto yang memiliki nilai berita 

untuk melengkapi suatu berita atau artikel yang dimuat di media, 

dalam hal ini media massa, yaitu surat kabar. Nilai suatu foto 

jurnalistik ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu aktualitas, 

berhubungan dengan berita, kejadian luar biasa, prpmosi, 

kepentingan, human interest dan universal.21 

b. Karateristik Foto Jurnalistik  

Foto didalam surat kabar atau majalah dapat dibedakan 

fungsinya, sebagai iklan, penunjang berita (ilustrasi) atau berita. 

Secara khusus sebenarnya ada perbedaan mendasar antara foto 

pada majalah yang terbit mingguan, dua mingguan atau bulanan. 

Ada 8 karakter foto jurnalistik menurut Frank P. Hoy, dari sekolah 

jurnalistik dan telekomunikasi Walter Cronkite, Universitas 

Arizona, pada bukunya yang berjudul Photojournalism the Visual 

Approach adalah sebagai berikut22 : 

 

                                                            
21 Audy Mirza Alwi , Metode Memotret Dan Mengirim Foto Ke Media Massa, (Jakarta: 

Bumi Aksara).  
22 Ibid  
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1.) Foto jurnalistik adalah komunikasi melalui foto                          

(communication photography). Komunikasi yang dilakukan 

akan mengekspresikan pandangan wartwatan foto terhadap 

suatu objek, tetapi pesan yang disampaikan bukan merupakan 

ekspresi pribadi.  

2.) Medium foto jurnalistik adalah media cetak koran atau Majalah.  

3.) Kegiatan foto jurnalistik adalah paduan dari foto dan teks foto.  

4.) Foto jurnalistik adalah paduan dari foto dan teks foto.  

5.) Foto jurnalistik mengacu pada manusia. Manusia adalah objek, 

sekaligus pembaca foto jurnalistik.  

6.) Foto jurnalistik adalah komunikasi dengan orang banyak (mass 

audiences) . ini berarti pesan yang disampaikan harus singkat 

dan harus segera diterima orang yang beraneka ragam.  

7.) Foto jurnalistik juga merupakan hasil kerja editor photo.  

8.) Tujuan Foto Jurnalistik adalah memenuhi kebutuhan mutlak 

penyampaikan informasi kepada sesama, sesuai amendemen 

kebebasab berbicara dan kebebasan pers (freedom of speech and 

freedom of press) 
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c. Teks Foto  

Teks Foto adalah kata kata yang menjelaskan foto. Teks foto 

diperlukan untuk melengkapi suatu foto. Kalau tanpa teks foto 

maka sebuah foto hanyalah gambar yang bisa dilihat tanpa bisa 

diketahui apa informasi dibaliknya. Syarat–syarat teks foto adalah 

sebagai berikut : 

1.) Teks foto harus dibuat minimal dua kalimat.  

2.) Kalimat pertama menjelaskan gambar. Kalimat kedua dan 

seterusnya menjelaskan data yang dimiliki.  

3.) Teks foto harus mengandung minimal unsur 5W + 1H , yaitu 

who, what, where, when, why, how.  

4.) Teks foto dibuat dengan kalimat aktif sederhana (simple tense)  

5.) Teks foto diawali dengan keterangan tempat foto disiarkan, lalu 

tanggal penyiaran dan judul, serta diakhiri dengan tahun foto 

disiarkan serta nama pembuat dan editor foto.  

d. Type Shoot  

Teknik fotografi dalam pengambilan gambar atau dalam 

bahasa inggrisnya disebut type shoot. Teknik dalam pengambilan 

gambar akan menentukan besar kecilnya objek utama pada sebuah 

foto. Pada tema tema tertentu type shoot digunakan untuk 
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membangun sebuah cerita pada suatu foto. 23 Ukuran framing lebih 

merujuk pada seberapa besar ukuran objek mengisi komposisi 

ruang frame camera. Ukuran framing dibagi menjadi beberapa 

ukuran standart berdasarkan jauh dekatnya objek. Untuk teknis 

pengambilan gambar, bahwa komposisi framing tidak boleh 

memotong sendi subyek, karena hal ini kurang estetis untuk dilihat 

24 

1) Big Close Up atau Extreme Close Up 

Ukuran Close up dengan framing lebih memusat / detaile pada 

salah satu bagian tubuh  

2) Close Up  

Framing pengambilan gambar, dimana camera berada dekat atau 

terlihat dekat dengan subyek, sehingga gambar yang dihasilkan, 

subjek memenuhi ruang frame. Disebut juga dengan close Shot.  

3) Medium Close Up  

Pengambilan gambar dengan komposisi framing subyek lebih 

jauh dari close up namun lebih dekat dari medium shot. Untuk 

pengambilan gambar ini harap diperhatikan sendi subjek.  

 

                                                            
23 http / www.lensafotografi.com diunduh tgl 22 september 2013 pukul 10.30 

24 Winaswan Gora S, Bikin Sendiri Film Kamu, (Yogyakarta: Pd Anindya), hal 55  
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4) Medium Shot  

Medium shot secara sederhana merekam gambar subjek kurang 

lebih setengah badan atau sepinggah manusia.  

5) Knee Shot  

Pengambilan gambar dengan memberi batasan framing tokoh 

sampai kira kira 3/4 ukuran tubuh. Pengambilan gambar 

semacam ini memungkinkan penonton untuk mendapatkan 

informasi sambungan peristiwa.  

6) Full shot  

Pengambilan gambar dengan subyek secara utuh dari kepala 

hingga kaki, secara teknis batasan atas diberi sedikit ruang untuk 

head room.  

7) Long Shoot 

Luas ruang pandanganya lebih lebar dari full shot, hal ini 

berfungsi untuk memberi gambaran tentang suasana di sekitar 

objek.  

8) Extreeme Long Shot  

Pengambilan gambar dimana artist / Objek  tampak jauh hampir 

tak terlihat, pengambilan gambar yang lebih luas dibanding long 

shoot. Tipe shoot ini membuat objek tampak berada di kejauhan 
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sehingga mampu memberikan interaksi subjek dengan ruang 

yang sekaligus mempertegas atau membantu imajinasi peristiwa 

kepada penikmat fotonya.  

 

e. Camera angle,  

Camera angle diterjemahkan sebagai teknis pengambilan gambar 

dari sudut pandang tertentu.  Ada tiga dasar dari angle, yaitu : 25 

1) High angle atau top angle, pengambilan gambar dari sudut atas 

objek sehingga objek terlihat terekspos dari bagian atas 

                                                            
25 ibid 
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sehingga mampu memperlihatkan sejumlah orang juga 

bermaksud menekan atau merendahkan.  

 

 

2) Low angle atau frog eye level, pengambilan gambar dari sudut 

bawah objek sehingga objek terlihat terekspos dari bagian 

bawah. Sedangkan frog eye level letak kamera berada lebih di 
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bawah paha. Ini membuat objek memiliki kesan lebih besar dan 

memiliki posisi.  

 

 

3) Eye level, standar pengambilan gambar dengan ketinggian 

relatif sedang, kurang lebih sejajar dengan tinggi badan 

manusia sehingga membuat objek terlihat apa adanya.  
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f. Jenis jenis foto jurnalistik di bagi   menjadi sembilan bagian, 

Menurut  Badan Foto Jurnalistik Dunia ( world press photo 

foundation ) yaitu 26 

1) Spot Photo  

Foto spot adalah foto yang dibuat dari peristiwa yang tidak 

terjadwal atau tidak terduga yang diambil oleh si fotografer 

langsung di lokasi kejadian. Misalnya, foto peristiwa 

kecelakan, kebakaran, perkelahian dan perang.  

 

 

                                                            
26 Audy Mirza alwi , metode memotret dan mengirim foto ke media massa , ( Jakarta, bumi 
aksara) hal 7 – 8  
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2) General News Photo  

General News Photo adalah foto foto yang diabadikan dari 

peristiwa yang terjadwal, rutin, dan biasa. Temanya bisa 

bermacam macam, yaitu politik, ekonomi, dan humor.  

3) People in the news photo  

People in the news photo adalah foto tentang orang atau 

masyarakat dalam suatu berita. Yang ditampilkan adalah 

pribadi atau sosok orang yang menjadi berita itu. Bisa 

kelucuannya, nasib, dan sebagainya.  

4) Daily life photo  

Daily life photo adalah foto tentang kehidupan sehari hari 

manusia dipandang dari segi kemanusiawinya ( human 

interest). Misalnya, foto tentang pedagang atau tentang 

aktivitas manusia yang lainya.  

5) Potrait  

Potrait adalah foto yang menampilkan wajah seseorang secara 

close up dan “ mejeng “ Ditampilkan karena adanya kekhasan 

pada wajah yang dimiliki atau kekhasan lainya.  
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6) Sport news 

Sport news adalah foto yang dibuat dari peristiwa olahraga. 

Karena olahraga berlangsung pada jarak tertentu antara atlet 

dengan penonton dan fotografer.  

7) Science and technology photo  

Science and technology photo adalah foto yang diambil dari 

peristiwa peristiwa yang ada kaitanya dengan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Misalnya , foto penemuan mikro chip komputer 

baru, foto proses pengkloningan domba dll.  

8) Art and Culture photo  

Art and Culture photo adalah foto yang dibuat dari peristiwa 

seni dan budaya. Misalnya pertunjukan musisi di panggung, 

kegiatan artis di belakang panggung dan sebagainya.  

9) Social and environment  

Social and environment adalah foto foto tenang kehidupan 

sosial masyarakat serta lingkungan hidupnya. Contoh , foto 

penduduk di sekitar kali manggarai yang sedang mencuci 

piring, foto asap buangan kendaraan di jalan, dan sebagainya.  
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g. Fungsi foto dalam jurnalisme  

Barthes membagi fungsi foto dalam jurnalisme ke dalam lima 

fungsi27,yaitu 

1) To inform, yakni menyangkut kecenderungan media cetak 

terhadap kekuatan teks berita yang lebih kuatdalam sebuah 

foto. Foto menginformasikan apa yang tertangkap dalam 

gambar. Komposisi, simbol dan ikon yang terdapat dalam 

fotografi berfungsi menginformasikan sesuatu yang sejalan 

dengan teks berita, jadi foto yang menguatkan berita.  

2) To signify, berarti fotografi terhadap sesuatu hal menandakan 

tentang realitas yang terdapat dalam fotografi tersebu. Fungsi 

ini mempertegas fotografi sebagai representasi dari realitas 

yang ada.  

3) To paint, Fotografi sebagai media untuk mengembangkan teks 

berita dari kemungkinan lemahnya kekuatan teks tersebut.  

4) To surprise, maksudnya foto dapat mengagetkan pembaca 

dengan pesan yang ditampilkan. Fotografi mengagetkan 

pembaca engan komposisi yang ditampilkan oleh foto, dalam 

hal ini teks hanya pelengkap saja.  

                                                            
27 Sunardi, semiotik negativa ( Yogyakarta, kanal, 2002,) hlm 144  
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5) To waken desire, fotografi dapat menimbulkan gairah dan efek 

akibat melihatnya.     

H. Metodelogi Penelitian  

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskripsi berupa kata 

kata atau lisan dari orang orang atau perilaku yang diamati.28 

Sedangkan tipe penelitian menggunakan tipe deskripsi kualitatif, 

dimana peneliti mendeskripsikan atau mengkonstruksi dari teori yang 

ada secara mendalam terhadap subjek penelitian. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sebagai penentu sumber data, artinya dari 

mana data itu diperoleh .29 Subjek Peneliti adalah Subjek yang dituju 

oleh peneliti untuk diteliti . 30 Yang menjadi subjek untuk penelitian ini 

yakni wartawan foto/fotografer bersangkutan di surat kabar yang 

memuat foto perayaan Maulid Nabi di Yogyakarta, Yang meliputi :  

- SKH Kedaulatan  Rakyat 

- SKH Tribun Yogyakarta  

- SKH Harian Jogja 

                                                            
28 Lexy J Meleon, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Rosda, 1995), hlm. 13 
 
29 Suharsimi Ari kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta : Binika cipta, 
1991) hlm 32.    
30 Ibid hlm 113  
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- SKH Radar Jogja 

3. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Teknik Fotografi 

Jurnalistik Perayaan Maulid Nabi Di Yogyakarta meliputi : 

 Type Shot  

 Komposisi Gambar  

 Fokus  

 Penempatan kamera ( angle ) 

4. Sumber Data  

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang 

berupa Foto-foto Jurnalistik yang terkait dengan acara Perayaan 

Maulid Nabi pada Surat Kabar yang ada di Yogyakarta  pada edisi 25 

Januari 2013 dan hasil wawancara dengan fotografer atau redaktur dari 

surat kabar tersebut.   
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi  

Berupa data tertulis yang terkandung keterangan dan penjelas serta 

pemikiran fenomena tentang fenomena yang aktual 31 Dalam hal ini 

berupa dokumen, arsip, catatan, surat yang terdapat di surat kabar yang 

ada di jogja.  

b. Wawancara 

Wawancara atau interview berupa teknik pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung 

antara seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. 32 Dalam 

wawancara ini peneliti akan mewanwancarai wartawan / fotografer di 

SKH Kedaulatan Rakyat, SKH Tribun Jogja, SKH Harian Jogja, SKH 

Radar Jogja yang mempunyai peran aktif dalam pengambilan foto 

ataupun yang berurusan dengan foto jurnalistik tersebut.  

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca, interprestasikan, dan diklasifikasikan. 

Dalam penelitian ini diperoleh data kualitatif dan dianalisis dengan 

metode analisis data deskriptif  kualitatif .  Untuk memperoleh data 

                                                            
31 Suharsimi Ari kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta : Binika cipta, 
1991) hlm 77. 
32 Wardu Bachtiar, Metodologi penelitian ilmu Dakwah, ( Jakarta : Logos, 1997 ) hlm 71.  
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kualitatif berupa kata-kata tertulis dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode analisis data penggunaan bahan visual. Bahan 

visual akhir-akhir ini bermanfaat bagi pengembangan suatu alat 

analisis data kualitatif. Analisis visual ini digunakan untuk 

menganalisis proses pembuatan bahan visual dan motif pembuatan 

bahan visual.33 Analisis bahan visual ini digunakan oleh penulis untuk 

menelusuri teknik teknik fotografi dalam foto jurnalistik perayaan 

maulid nabi di surat kabar yogyakarta 34 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan penyusunan skripsi ini, peneliti membagi pembahasan 

kedalam beberapa bab, yang masing-masing memuat sub-sub bab sebagai 

berikut : 

Bab I.  Merupakan pendahuluan dalam penelitian yang  membahas 

pokok-pokok permasalahan yang meliputi: penegasan judul, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

tinjauan pustaka, kerangka  teoritis, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

Bab II. Membahas Tentang Profil profil dari surat kabar yang ada 

di yogyakarta, antara lain Kedaulatan Rakyat, Tribun Yogyakarta, Harian 

Jogja, dan Radar Jogja.  

                                                            
33 Ibid, hlm. 247‐248 
 
34 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm 247 – 248  
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Bab III. Merupakan Inti dalam  pembahasan skripsi ini, dalam bab 

ini akan membahas  tentang teks foto, komposisi gambar, fokus dan 

penempatan kamera ( angle ) di surat kabar yang ada di Yogyakarta, antara 

lain Kedaulatan rakyat, Tribun Yogyakarta, Harian Jogja, dan Radar Jogja 

Bab IV. Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-

saran dan kata penutup. 
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BAB IV 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “ Teknik 

Fotografi pada Foto Jurnalistik perayaan Maulid Nabi 2013 di surat kabar 

Yogyakarta. Penulis dapat menyimpulkan bahwa Setiap Surat kabar mempunyai 

karakter dan ideologi yang berbeda- beda, maka dari itu mereka juga berbeda 

dalam menampilkan foto jurnalistiknya. Setiap fotografer juga mempunyai ide 

yang berbeda beda dalam mengambil objek foto yang ditampilkan,  konsepnya 

pun berbeda. Dari segi teknik fotografi yang digunakan untuk mengambil suatu 

objek foto jurnalistik, dari empat koran yang penulis teliti, tiap-tiap surat kabar 

mempunyai konsep dalam menampilkan informasi dan foto secara berbeda, 

karena memang tiap surat kabar mempunyai karakter dan ideologi yang berbeda, 

namun fotografer dari keempat surat kabar yang penulis teliti, tetap menggunakan 

teknik fotografi yang sesuai dengan teori yang sudah ada.  

Foto tentang acara Grebeg Maulud pada keempat surat kabar yang antara 

lain SKH Kedaulatan Rakyat, SKH Tribun Jogja, SKH Harian Jogja, dan SKH 

Radar Jogja merupakan foto yang tepat dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

keempat surat kabar tersebut, yaitu to inform atau menginformasikan kepada 

masyarakat Yogyakarta mengenai adanya perayaan upacara Grebeg Maulud. Hal 

tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud dengan foto jurnalistik. Tetapi 
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meskipun foto-foto yang ditampilkan adalah mengenai sesuatu yang sama, namun 

pesan yang ingin disampaikan secara mendalam dari tiap foto berbeda. Pada SKH 

Kedaulatan Rakyat, lebih menonjolkan pada antusiasme masyarakat dalam 

mengikuti upacara Grebeg Maulud dan menunjukkan betapa masyarakat 

Yogyakarta masih sangat mempercayai kepercayaan leluhur bahwa uba rampe 

yang diperoleh dapat mendatangkan berkah bagi mereka. Terkait teknik fotografi, 

penulis melihat teknik yang digunakan si Fotografer tidak sepenuhnya diterapkan, 

karena komposisi secara keseluruhan dari foto tersebut tidak sesuai dengan teori 

yang ada. 

Foto pada SKH Tribun Jogja halaman 9 menunjukkan prosesi dimulainya 

upacara Grebeg Maulud, yaitu arak-arakan gunungan yang mengambil start dari 

Keraton Yogyakarta. sementara pada halaman 12 menunjukkan euphoria 

kegembiraan masyarakat saat berebut uba rampe. Hal yang ditonjolkan dalam 

foto ini adalah mengenai antusiasme masyarkat Yogyakarta dalam mengikuti 

acara perayaan Grebeg Maulid Nabi yang dilakukan oleh Kraton Yogyakarta. 

Secara teknik fotografi, pada ke dua foto milik SKH Tribun Jogja mengambil 

gambar dengan komposisi center. Yang berbeda adalah angle foto pertama yaitu 

high angle dan foto kedua low angle. 

Foto selanjutnya, milik SKH Harian Jogja merupakan foto yang menurut 

penulis pribadi adalah foto yang bagus dan pas. Sebagai foto jurnalistik, foto 

tersebut menginformasikan secara jelas keramaian yang terjadi di lokasi upacara 

Grebeg Maulud, dari foto yang ditampilkan, terlihat bahwa masyrakat Yogyakarta 

masih senang dengan budaya yang sepeti ini, terlihat dari foto yang ditampilkan, 
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ada ribuan orang yang rela berdesak desakan dan berpanas panasan hanya nuntuk 

melihat kirab gunungan dalam rangka memperingati perayaan Maulid Nabi 

Muhammad SAW . dan secara teknik, fotografer sudah menerapkan secara baik 

dan benar teknik fotografinya. 

Kemudian untuk foto SKH Radar Jogja, secara garis besar konsep foto 

jurnalistik yang ditampilkan hampir sama seperti SKH Tribun Jogja, foto pertama 

mengekspos gunungan dan keramaian acara, foto ke dua lebih kepada antusiasme 

masyarakat yang memperebutkan uba rampe, begitupun secara teknik, hampir 

sama juga.  

Untuk moment seperti upacara Grebeg Maulud, fokus objek foto 

jurnalistik memang cenderung sulit untuk dieksplorasi, selain karena acaranya 

yang pakem, juga informasi yang disampaikan memang terbatas pada seberapa 

ramai dan seberapa antusiasnya masyarakat mengikuti acara tersebut. Mengenai 

hasil foto yang didapat oleh wartawan foto adalah tergantung pada posisi mereka 

mengambil gambar dan kejelian mereka menangkap moment.  

Dari ke empat surat kabar tersebut, type shot yang menjadi favorit 

fotografer adalah long shot dengan angle yang dipilih adalah high angle. Terkait 

nilai estetika foto adalah bergantung pada sense of art masing-masing fotografer 

dan redaksi yang menentukan foto mana yang layak dimuat menjadi berita. Dan 

bagaimanapun gambarnya, apabila foto telah dapat memberikan informasi dan 

dapat dimengerti pesannya oleh pembaca, maka foto tersebut sudah merupakan 

foto jurnalistik. 
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B. Saran 

Adapun saran yang diberikan penulis sebagai bahan pertimbangan fotografer untuk 

meningkatkan kualitas foto jurnalistik adalah sebagai berikut : 

1. Diperlukan pemahaman mendalam seputar acara dan konsepnya agar dapat 

menentukan dan merencanakan dengan baik angle foto yang akan diambil dan dari 

sisi mana akan memotret. 

2. Penguasaan teknik dan jam terbang yang tinggi juga berpengaruh pada hasil foto 

yang diambil, terutama untuk moment yang sangat ramai seperti upacara Grebeg 

Maulud. 

3. Agar dapat mengabadikan moment, sebaiknya fotografer datang ke lokasi lebih awal 

untuk melakukan persiapan yang matang, dan dapat memilih tempat yang pas untuk 

memotret moment. 

4. Maksimalkan penerapan strategi dan teknik fotografi yang dikuasai. 
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