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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seni fotografi dapat dikatakan menjadi media atau alat memvisualisasikan ide, 

maka fotografi pun diyakini pula telah menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan 

dalam aktivitas penyampaian gagasan dari pengalaman yang dimiliki fotografer 

kepada orang lain dengan tujuan orang lain mengikuti jalan pemikirannya. Untuk 

itu, fotografi sebagai media penyampaian gagasan atau ide, maka fotografi dibagi 

menjadi empat, yaitu fotografi seni, fotografi komersial, fotografi jurnalistik dan 

fotografi ilmiah. Fotografer pun dikelompokkan pada empat kelompok, masing 

masing adalah fotografer seni, fotografer komersial, fotografer jurnalistik dan 

fotografer ilmiah. (Ardhana, 2012 : 21). 

Fotografi memang sebuah hobi yang menyenangkan. Fotografer mengambil 

sebuah objek yang menarik dan hasilnya sesuai dengan apa yang ia harapkan, itulah 

yang membuat fotografer terpuaskan. Menjadi seorang fotografer handal dan 

profesional itu adalah hal yang tidak mudah. Banyak yang harus diperhatikan saat 

sebelum pengambilan gambar, saat pengambilan gambar, dan ada banyak yang 

harus dilakukan setelah pengambilan gambar.  

Mudahnya penggunaan kamera saat ini memungkinkan siapa saja dapat 

menjadi seorang fotografer. Saat fotografi masih menggunakan film seluloid, tidak 

semua orang dapat menggunakan kamera, diperlukannya skill dan kemampuan 

khusus untuk dapat menggunakan kamera. Tidak sembarang orang dapat menjadi 



2 
 

seorang fotografer, hanya mereka yang telah menempuh pendidikan fotografi baik 

formal maupun nonformal yang dapat menjadi seorang fotografer. Kemajuan 

teknologi dibidang fotografi dapat membuat seseorang melompati proses belajar 

fotografi untuk menjadi seorang fotografer, dengan bermodal peralatan fotografi 

yang canggih seseorang tersebut sudah dapat membuat sebuat foto dan menyebut 

dirinya seorang fotografer. 

Di Indonesia sendiri perkembangan fotografi tampak dengan banyaknya 

jumlah penggemar fotografi, tumbuhnya komunitas-komunitas fotografi, serta 

semakin banyaknya media fotografi yang digunakan sebagai alat atau sarana 

penunjang berbagai kegiatan seperti pada media massa, bidang perdagangan, ilmu 

pengetahuan, hukum, pendidikan, kedokteran, dokumentasi hiburan atau seni 

budaya dan lain-lain. Seiring perkembangan teknologi fotografi di Indonesia maka 

fotografi tidak sekedar sebagai sarana untuk mendokumentasikan kegiatan atau 

peristiwa saja, tetapi fotografi telah berkembang menjadi sarana dalam bidang seni 

sebagai alat komunikasi. 

Melihat perkembangan yang meningkat di bidang fotografi serta keterkaitan 

fotografi dengan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan seperti yang terpapar 

diatas, maka ada banyak kebutuhan dan keinginan untuk mengikuti perkembangan 

tersebut, kebutuhan-kebutuhan seperti tersedianya suatu wadah yang membuat 

masyarakat untuk mempelajari fotografi.  

Dunia fotografi sangat erat dengan media massa, maka saat ini dunia 

fotografi sangat terbantu dengan adanya media massa. Dengan adanya media massa 
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dapat berfungsi untuk menyampaikan pesan , dalam hal ini adalah menyampaikan 

gambar/foto kepada khalayak. Hal ini sejalan dengan pandangan (McLuhan , 2001: 

7) bahwa media adalah pesan (the medium is the message). McLuhan ingin 

menyatakan bahwa pesan yang disampaikan oleh media tidaklah lebih penting dari 

media atau saluran komunikasi yang digunakan pesan agar bisa sampai ke 

penerimanya. Media atau saluran komunikasi memiliki kekuatan dan memberikan 

pengaruh yang lebih besar kepada masyarakat dibandingkan dengan isi pesannya. 

Media merupakan perubahan dalam inovasi atau penemuan ide-ide baru sedangkan 

pesan atau messege adalah efek dari adanya perubahan tersebut. 

Dalam hal ini fotografer biasanya menggunakan media internet sebagai 

sarana mempublikasikan karyanya kepada khalayak banyak. Internet menjadikan 

perkembangan fotografi menjadi begitu cepat, dan memunculkan penghobi 

fotografi baru mulai dari remaja, dewasa, ibu-ibu dan bapak-bapak, bahkan anak-

anak, karena saat ini orang tua cenderung membebaskan anaknya memegang gadget 

mereka sendiri. Maka tidak jarang saat berkunjung ke tempat wisata banyak yang 

memegang kamera, gadget untuk mengabadikan sebuah foto. Foto disini selain 

berguna untuk dokumentasi pribadi, juga berguna untuk sebuah konten yang akan 

di upload di media social melalui internet.  

Dahulu konon fotografi menjadi sebuah kebenaran yang objektif, sampai-

sampai Walter Benjamin (dalam esai berjudul A Short History of Photography 

1931) menyatakan bahwa orang-orang lama itu takut melihat foto yang ada unsur 

"manusia yang menatap ke pemirsa", karena dianggap representasi yang sungguh 

nyata dari manusia. Dahulu, fotografi sangat tulus membekukan sejarah, sangat 



4 
 

peka menangkap realita dengan detail yang sempurna. Dahulu, fotografi prosesnya 

ribet minta ampun, sampai-sampai sang fotografer tidak diberi ampun dalam setiap 

prosesnya. Mulai dari kepemilikan kamera, pengambilan momen, sampai pasca 

pemotretan. Kerumitan tersebut seolah selalu menerangi fotografi dari segala mara-

bahaya-terhadapnya. 

Salah satu jenis fotografi komersial yang memiliki daya tarik serta pesona 

cukup tinggi adalah fotografi fashion atau fotografi modelling. Foto-foto fashion 

dewasa ini tidak lagi berbentuk foto-foto produk, tapi telah berkembang menjadi 

suatu aliran dalam dunia fotografi yang mengutamakan atau mengedepankan segi 

artistik atau nilai-nilai estetika yang tinggi. Fotografi modelling artinya memotret 

seorang atau grup model. Pada dasarnya, orang atau objek yang dipotret adalah 

model. (Enterprise dan Nugroho, 2012 : 60) 

Foto model merupakan jenis fotografi yang sangat diminati oleh penghobi 

fotografi saat ini. Foto model merupakan orang yang menjadi objek dalam sebuah 

foto yang menampilkan ekspresi, pakaian, gestur atau gerakan tubuh, hampir sama 

teknik dasarnya dengan memotret objek lainnya, hanya memiliki beberapa 

perbedaan khusus. Perbedaanya yakni pada objek yang kita foto, yaitu manusia baik 

itu lelaki ataupun wanita, kecil dewasa maupun tua. (Deniek, 2009 : 96) 

Foto model pada dasarnya bukan orang umum yang dijadikan model. 

Mereka mendapatkan pendidikan atau latihan khusus. Fotografer memiliki peran 

yang biasanya lebih besar daripada peran seorang model. Seorang fotografer dapat 

membentuk image seorang melalui tatanan lighting, arah angle, konsep dan lokasi 
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foto yang di tata sedemikian rupa untuk membentuk makna dari sebuah foto. 

(Enterprise dan Nugroho, 2012 : 89) 

Foto model mengacu kepada keindahan, keanggunan dan beberapa atribut 

kemenarikan kepada manusia. Trend ini sedang di gemari oleh sebagian besar 

fotografer hal ini dinyatakan dalam sebuah situs fotografi yaitu fotografer.net Tri 

haryanto memaparkan bahwa, “28% Foto pilihan editor adalah foto tentang model, 

15 % landscape, 11 % makro dan sisanya adalah foto dengan kategori lain. Foto 

Pilihan editor ini merupakan foto yang paling banyak dikomentari dan dinilai oleh 

para member Fotografer.net.” Kartika (2015)  

Disini akan ditampilkan beberapa laporan media dan wawancara perdana 

dengan para pelaku dunia fotografi, dan akan ditampilkan jawaban dari pertanyaan 

tentang pengalamannya selama berkecimpung dalam dunia fotografi.  

“Being a male model doesn't mean getting a free ride to the best parties in 

town. It takes hard work to be a male model, as well as long hours, and sometimes, 

little payoff. That being said, breaking into the modeling industry as a male is a bit 

easier than it is for women, because male models don't have to meet the same rigid 

physical requirements all the time and can work for many years -- some of them 

working well into their fifties.” Menjadi model pria tidak berarti memiliki jalan 

yang mulus untuk mencapai pihak-pihak luaran yang terbaik. Dibutuhkan kerja 

keras untuk menjadi model pria, serta jam kerja yang panjang, dan terkadang hanya 

mendapatkan hasil yang kecil. Tetapi, memasuki industri pemodelan sebagai laki-

laki sedikit lebih mudah daripada bagi perempuan, karena model laki-laki tidak 
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harus memenuhi persyaratan fisik yang sama secara kaku sepanjang waktu dan 

dapat bekerja selama bertahun-tahun - beberapa di antaranya bekerja dengan baik 

sampai usia lima puluhan. No. Name (2018) 

Rafa Angga, bercerita tentang pengalamannya menjadi seorang model di 

usia 15 tahun. “Awalnya guw masuk semifinalis salah satu majalah atau yang 

disebut dengan cover boy , kemudian akhirnya gw dikarantina dan nemuin hal2 

yang bikin janggal. guw dideketin sama si yang punya majalah terus dirayu-rayu 

intinya gw ngerasa dia suka sama gw. Dan beberapa temen sesama finalis juga 

sama. Tapi juga nggak frontal banget lah. gw g tau apa yang salah tapi gw cuek 

aja. bahkan ada malam dimana finalis dikumpulin dan santai2 terus satu satu 

dibawa ke kamar para senior. Dan mereka dikerjain sama kayak gue. Gue dibawa 

sama model ganteng cakep yang kayaknya pernah gue liat tapi lupa. Disini intinya 

dia ngelakuin hal yang aneh-aneh ke gue. Kayak berusaha nyium atau meluk 

segala. Tapi gue takut terus keluar kamar. Sekarang gue tau kalo dunia kayak gitu 

banyak banget gaynya. Tapi gue yakin banyak gay yang sopan dan bisa jaga diri. 

g identik sama yang namanya memesuman. rata2 sih biseks.  ya itulah pengalaman 

gw jadi model. sekarang gue nggak ada di dunia kayak begituan lagi.” Rafa (2012)  

Salah seorang model yang bernama Angel mengaku tidak sembarangan 

menerima tawaran. Salah satu yang ditakutkan adalah foto digunakan untuk hal 

yang tidak benar. Namun, jika sudah percaya dengan sang fotografer, Angel pun 

bersedia berfoto nude di alam terbuka. Kata bijak, hidup ini bagaikan roda 

sepertinya dirasakan juga oleh Angel. Pasalnya dia sangat senang ketika 

menceritakan pengalamannya ketika melakukan sesi foto di Tenis Indoor, Jakarta. 
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"Tapi pengalaman paling menyenangkannya waktu di Tenis Indoor Jakarta. 

Enaknya enggak usah pake baju, mau ganti baju ya di situ aja dan tempatnya 

tertutup, terus tempatnya bersih dan nyaman. Jadi seakan main-main aja," kata 

Angel. Fikri (2013) 

Kemudian ada Tamara, model seksi ini mengaku melakukan sesi foto bugil 

tapi terlihat seni hanya untuk koleksi pribadi. Wanita 20-an tahun ini tak menampik 

banyak tawaran foto tanpa busana yang kerap menghampirinya, tarifnya belasan 

hingga puluhan juta rupiah. "Dulu pernah untuk majalah khusus luar negeri 

tarifnya Rp 20 jutaan, tapi aku tolak karena kurang gede bayarannya," kata Tamara 

sambil tertawa kepada merdeka.com, Kamis (10/10). Menurut Tamara, dirinya 

sangat menyukai pose seksi di depan kamera. Dia mengatakan, selain foto seni 

tanpa busana, tak jarang tawaran kencan juga datang. Tetapi dia berusaha menolak 

kencan tersebut. "Selain foto, ada juga yang ngajak kencan, tapi aku tolak karena 

aku yakin pasti ujung-ujungnya ke situ (bercinta). Tapi kalau cuma kencan, makan 

malam sih gapapa," jelas dia. Tamara akan terus berpose di depan kamera hingga 

dirinya sudah merasa bosan dan tubuhnya sudah tak mendukung.  Herot (2013)  

Jadi model, menurut Arzeti, menjadi model itu tak semudah kelihatannya. 

Ia sering mendapat konsep pemotretan yang menantang. Satu kali, ia pernah diikat 

di langit-langit ruangan selama lebih dari satu jam. Tepat di bawahnya, menyala 

blower. “Waktu itu saya jadi model penutup dan konsepnya adalah bikin saya 

terkesan turun dari langit-langit.” Bukan itu saja, Arzeti kerap digoda, bahkan 

"ditawar" oleh pria-pria hidung belang. Tapi ia selalu teguh menampik pelecehan 
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semacam itu. "Hal paling penting dalam modeling itu relasi dan nama baik. Saya 

tidak akan pernah mau mempertaruhkan dua hal itu." Joan (2018) 

Dalam Sebuah fakta yang cukup mengejutkan dibalik hasil harya foto model 

dan anggapan harmonisnya hubungan fotografer dan modelnya : Sebuah survey 

yang dilakukan The Model Alliance pada awal tahun 2012. Model Alliance 

mengirimkan sebuah survey via online kepada 241 model, dan hanya 85 dari 

mereka yang merespon. Tapi tentunya hal tersebut tetap saja berarti. Banyak model, 

terutama di usia muda mengalami gangguan makan serta depresi. 68% dari model 

menderita depresi dan gelisah berlebih, sedangkan 50% mengaku menggunakan 

kokain (sejenis narkoba) saat bekerja. Masih ada lagi, 30% dari mereka merasa 

disentuh secara tidak pantas (berlebih-pelecehan) dalam pemotretan, kemudian 

28% mengatakan kalau mereka dipaksa berhubungan seksual oleh seseorang di 

tempat kerja. Ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan karena kebanyakan dari 

mereka masih di bawah usia 18 tahun. Wiki (2018) 

Menurut Chusnul Khairuddin, saat ditanya tentang bagaimana 

pengalamannya selama menjadi seorang fotografer adalah, “Menjadi fotografer itu 

susah-susah gampang, banyaknya berita-berita miring di luaran tentang image 

fotografer sendiri membuat saya jadi hati-hati saat akan memotret subjek, tetapi 

saya mengedepakan pentingnya komunikasi. Komunikasi memang menjadi hal 

yang penting di sini. Bagaimana kita berkomunikasi kepada seorang anak kecil, 

remaja, orang yang lebih tua, semuanya itu mempunyai cara pendekatan yang 

berbeda-beda hingga akhirnya bisa menghasilkan foto yang sesuai dengan 

karakter masing-masing. Dari pengalaman ini saya jadi belajar bahwa ternyata 
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fotografi itu tidak hanya sekedar senyum dan jepret saja. Semakin kita mendalami 

semakin banyak hal-hal yang harus kita pelajari, sebagaimana bidang-bidang ilmu 

lainnya.” Ungkapnya.  

Menurut DD, yang sehari-hari berprofesi sebagai manajer marketing di 

sebuah perusahaan di Jakarta ini, memotret hanyalah hobi saja. Bukan untuk 

mencari uang. Ia mengaku sudah “bergabung” dengan kumpulan para fotografer 

amatiran itu sejak tiga tahun lalu. “Koleksi saya sudah lumayan banyak. Dari foto 

yang biasa, sampai yang full nude,” ucapnya sambil terkekeh. Kepada 

www.matraindonesia.com , lelaki yang selalu tampil klimis ini menceritakan, 

kegiatan foto model pose vulgar sifatnya tertutup, hanya untuk orang-orang yang 

sudah dikenal.  Bisa juga orang yang sudah dikenal itu, lalu membawa orang baru 

dengan syarat orang tersebut bisa dipercaya bahwa foto-foto vulgar yang diambil 

hanya untuk keperluan koleksi pribadi.  “Cuma ini yang diperlukan, karena para 

model tidak ingin foto bugilnya nanti tersebar luas ke publik,” kata pria yang 

mengaku sudah menduda sejak dua tahun lalu ini. No. Name (2019) 

Fotografer T mengaku bahwa menjalani pekerjaan sebagai fotografer hanya 

untuk kesenangan semata, tidak dijadikan mata pencaharian tetap, ia mengaku 

bahwa sangat gemar memandangi tubuh seksi seorang model maka dari itu ia 

menjadikan hobby nya ini untuk menyegarkan pikirannya saat sedang stress 

bekerja. “kalo aku ya put hmm.. suka banget sama fotografi, aku suka foto 

pemandangan tapi paling suka fotoin mbak-mbak seksi. Aku Sukanya foto di tempat 

tertutup kayak kamar hotel sama di studio yang ada dirumahku. Selain bisa 

memandang tubuh mereka yang seksi aku juga kadang memegang dengan sengaja 

http://www.matraindonesia.com/
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bagian intimnya tapi tanpa dia sadari, aku beralasan memperlihatkan hasil fotonya 

tetapi dengan cara memangku dia dan ku tempelkan di alat fitalku”. Ujar T.  

Nurulita, wanita yang yang memiliki pekerjaan sebagai fotografer ini 

mengatakan bahwa "Ternyata fotografer yang terjun ke dunia komersil itu memang 

butuh modal besar, sampai harus menguras tabungan untuk modal. Jadi kalau 

dukanya sih itu. Di bidang mana pun pasti gede modalnya, tapi aku enggak 

nyangka fotografer komersil tuh modalnya tinggi," jelas Nurulita saat ditemui 

Wolipop di studionya yang berlokasi di Jalan Bangka, Kemang Utara, Jakarta. No. 

Name (2012) 

Tidak jarang seorang fotografer akan merasa kurang dihargai, “Apaan sih, 

mas/mbak? Mahal amat… Cuma jepretin kamera doang…”  begitu kadang suara 

dari konsumen. Menawar tarif mungkin lumrah aja bagi beberapa fotografer. Tetapi 

fotografer juga harus mengeluarkan waktu, effort, kreativitas serta kerelaan 

fotografer buat jongkok berdiri jungkir balik buat mengambil gambar. Bukan hanya 

menghasilkan sehelai kertas bergambar saja. Tetapi selain itu, “Pekerjaan menjadi 

fotografer itu akan menghasilkan banyak relasi. Jelas Siska saat ditemui di 

studionya yang berlokasi di Jakarta Utara. Yogi (2018)  

Dari beberapa penuturan model, fotografer dan laporan media diatas dapat 

diketahui bahwa pengalaman menjadi model merupakan pengalaman yang sangat 

beraneka ragam, dan pengalaman yang buruk terjadi pada model , tak hanya itu 

pekerjaan menjadi model merupakan pekerjaan yang menuntut untuk berfikir 

karena tidaklah mudah menerima perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan yang 
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akan didapat selama bekerja. Menjadi seorang fotografer juga harusnya lebih bisa 

menahan diri agar tidak melakukan hal-hal negative kepada rekan kerjanya. 

Beberapa pengalaman lain mungkin terjadi dalam dunia fotografi yang akan diteliti 

lebih dalam di penelitian ini.   

1.2 Rumusan Masalah 

Dunia Fotografi saat ini sudah tidak asing lagi, apabila dahulu hanya segelintir 

orang yang mampu menggeluti dunia ini, tetapi pada masa sekarang sudah banyak 

orang yang pandai memainkan lensa demi mendapatkan gambar yang penuh 

makna. Fotografi muncul untuk menggapai cita-cita obyektivitas, karena dipercaya 

mampu memaparkan kembali realitas visual. Berbeda dengan lukisan yang 

bergantung pada tekanan dan sapuan kuas, foto dianggap sebagai jiplakan alam 

yang nyata ke dalam medium lembar dua dimensi. Dan kamera membantu 

fotografer memindahkan imaji tersebut. 

Salah satu jenis fotografi komersial yang memiliki daya tarik serta pesona 

cukup tinggi adalah fotografi fashion atau fotografi modelling. Foto-foto fashion 

dewasa ini tidak lagi berbentuk foto-foto produk, tapi telah berkembang menjadi 

suatu aliran dalam dunia fotografi yang mengutamakan atau mengedepankan segi 

artistik atau nilai-nilai estetika yang tinggi. Fotografi modelling artinya memotret 

seorang atau grup model. Pada dasarnya, orang atau objek yang dipotret adalah 

model.  

Menjadi seorang model itu bukan hal yang mudah karena model 

memerlukan pendidikan atau latihan khusus. Perlunya Pendidikan bagi seorang 
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model adalah agar ia bisa mejaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, 

Pendidikan untuk menjadi model tentunya bukan seperti Pendidikan sekolah pada 

umumnya melainkan Pendidikan karakter yang nantinya bisa menjaga dirinya dari 

hal negative yang sudah terlihat jelas didepan mata akan ia dapatkan kelak. Model 

harus tau batasan yang harus ia pahami saat menjalankan pekerjaannya.  

Tetapi meskipun menjadi model sudah memperoleh Pendidikan yang 

diperlukan, tak jarang pula model mengalami hal-hal yang diluar kendali dia, 

seperti sentuhan di area intim, ajakan untuk berkencan, dan perlakuan yang tidak 

senonoh yang dilakukan oleh fotografer saat sedang memotretnya. Perlakuan 

seperti ini tidak hanya terjadi kepada wanita saja, melainkan model pria juga 

mengalami hal yang tidak diinginkan seperti ini. Dampak dari berbagai perlakuan 

negative yang di alami oleh model ini pun cukup berbahaya, dimana korban dapat 

mengalami gangguan makan, kemudian menderita depresi dna gelisah yang 

berlebihan, sampai akhirnya melampiaskan dengan menggunakan narkoba untuk 

menenangkan diri.  

Pekerjaan sebagai fotografer model sudah tak usah diragukan lagi, karena 

menjadi fotografer merupakan peluang usaha yang cukup menarik karena selain 

akan mendapatkan uang, fotografer juga akan mendapatkan banyak relasi atau 

rekan kerja yang luas yang bisa membantunya kelak. Tetapi selain dapat dijadikan 

sebagai ladang bisnis,  image fotografer yang kadang dianggap buruk ini malah 

dibeberkan secara gamblang dan dilakukan oleh beberapa pelakunya, fotografer 

biasa terkenal karena suka mempermainkan modelnya dengan semaunya sendiri. 

Menyuruh berpose ini itu tanpa memikirkan apakah model nya ini mau dan 
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menerima pose yang diarahkan oleh fotografer, hanya demi mendapatkan 

keuntungan.   

Dari segelintir pengalaman yang sudah disebutkan diatas tadi, maka 

permasalahan pada penilitian ini adalah bagaimana esensi pengalaman para pelaku 

dalam dunia fotografi.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menggambarkan esensi pengalaman para pelaku dunia 

fotografi.  

1.4 Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Signifikansi Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan pemikiran 

mengenai kajian ilmu komunikasi dengan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi mengenai esensi pengalaman para pelaku dunia 

fotografi. 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

Secara praktis diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini akan memberikan 

penjelasan dan pemahaman mengenai bagaimana pengalaman yang dirasakan oleh 

model dan fotografer ketika melakukan pekerjaan di dunia fotografi.  
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1.4.3 Signifikansi Sosial 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pemahaman bagi 

masyarakat tentang gambaran pekerjaan sebagai model dan fotografer melalui 

esensi pengalaman para pelakunya. 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Paradigma  

Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur 

(bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang 

di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu) (Moleong, 2016:49) 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Paradigma 

konstruktivis untuk memahami esensi pengalaman para pelaku dalam dunia 

fotografi. Paradigma konstruktivis ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas 

sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial 

bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretif 

(penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis 

dan hermeneutik. Paradigma konstruktivis dalam ilmu sosial merupakan kritik 

terhadap paradigma positivis. Menurut paradigma konstruktivis realitas sosial yang 

diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti 

yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis 

diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L.Berger bersama Thomas 

Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut 

berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial (Eriyanto, 2004:13).  
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Paradigma konstruktivis dipengaruhi oleh perspektif interaksi simbolis dan 

perspektif strukturan fungsional. Perspektif interaksi simbolis ini mengatakan 

bahwa manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan respons terhadap stimulus 

dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai 

pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Realitas sosial 

itu memiliki makna manakala realitas sosial tersebut dikonstruksikan dan 

dimaknakan secara subjektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas itu 

secara objektif.  

Paradigma Konstruktivis menolak pandangan positivisme yang 

memisahkan subjek dengan objek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivis, 

bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka 

dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan. Konstruktivis justru 

menganggap subjek (komunikan/decoder) sebagai faktor sentral dalam kegiatan 

komunikasi serta hubungan-hubungan sosial. 

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya 

dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Level 

ontologi, paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi 

realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam 

epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif karena dengan cara itu 

bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, 

paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan 

menggabungkannya dalam sebuah konsensus. (Eriyanto, 2004:13) 
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1.5.2 State Of The Art 

Peneliti mencoba meninjau berbagai penelitian serupa terkait esensi pengalaman 

para pelaku dalam dunia fotografi yang telah dilakukan untuk dijadikan sumber 

rujukan atau referensi dalam peneltian ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:  

Pertama, Komunikasi sosial dalam konstruksi perilaku foto model pada 

komunitas fotografi Indonesia wilayah madiun oleh Deddy Hudanto. Mahasiswa 

Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018. 

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui komunikasi sosial foto model 

komunitas fotografi Indonesia wilayah Madiun. Dan untuk mengetahui konstruksi 

perilaku foto model komunitas fotografi Indonesia wilayah Madiun. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan etnografi yang berguna untuk mendeskripsikan fenomena yang 

dilakukan oleh foto model wanita komunitas fotografi Indonesia wilayah Madiun, 

yang akan dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 

informan. Hasil dari penelitian tersebut adalah yang pertama, dalam melakukan 

hubungan komunikasi, para foto model komunitas fotografi Indonesia wilayah 

Madiun adanya komunikasi yang humoris, norma sopan santun, saling menghargai 

dan sikap antusias. Dan yang kedua, dalam mengkonstruksi Perilaku para foto 

model komunitas fotografi Indonesia wilayah Madiun adanya faktor internal, faktor 

eksternal, genre foto yang sering dilakukan, pengalaman dan menanggapi persepsi 

negatif dari masyarakat. 
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Kedua, Komunikasi Verbal Fotografer Dan Model Dalam Proses 

Pemotretan  (Studi Interaksi Simbolik tentang Komunikasi Verbal dalam Interaksi 

Fotografer dan Model) oleh Wiki Angga Wiksana Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Komunikasi, Universitas Islam Bandung. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan 

makna interaksi verbal fotografer dan model dalam proses pembuatan karya foto. 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pendekatan interpretatif yaitu suatu 

metode yang bertujuan untuk memaknai kasus atau subjek yang diteliti. Dalam hal 

ini, teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan wawancara mendalam, 

pengamatan, dan studi dokumentasi. Adapun uji keabsahan data yang dilakukan 

adalah teknik trianggulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan member check. Hasil 

penelitian pendekatan interpretatif ini adalah interaksi  verbal fotografer dan foto 

model dalam proses pembuatan karya foto terjadi secara bervariasi, bergantung dari 

fotografer dan model menentukan perannya. Interaksi verbal fotografer dan model 

akan berjalan harmonis, selaras, dan seimbang sesuai dengan nilai etika dan moral, 

jika kedua pihak tersebut saling menghargai profesi masing-masing dan utamanya 

tetap menjunjung tinggi unsur etika dalam berprofesi. 

Ketiga, Trend Foto Model Oleh Tubagus Alfen Rinaldi. Mahasiswa jurusan 

Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2013. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis Trend Foto Model di Komunitas Fotografi Banten Exposure, 

penelitian ini bertitik tolak pada teori dan paradigma. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa fotografi model lebih banyak diminati di komunitas Banten 

Exposure, karena fotografi model yang diminati menampilkan kecantikan dan 
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fashion foto model dengan menampilkan pakaian yang indah yang dikenakan oleh 

model dan menampilkan sisi emosional model.  

Keempat, Pengalaman Berkreasi Fotografer Model: Pendekatan 

Interpretative Phenomenological Analysis oleh Adhitya Rizki Pratama, Yohanis F. 

La Kahija Mahasiswa Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro. Penelitian ini 

bertujuan untuk memahami dunia pengalaman berkreasi fotografer model ketika 

memotret seorang model. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang 

fotografer model yang memiliki pemahaman mengenai fotografi dan sering 

memotret model. Penelitian ini mendasarkan diri pada pendekatan fenomenologis, 

khususnya Interpretative Phenomenologycal Analysis (IPA). Metode ini dipilih 

karena adanya prosedur yang terinci dalam menganalisis data. Prosedur tersebut 

menghasilkan kedalaman terhadap pengalaman, peristiwa unik, dan pemikiran yang 

dimiliki subjek melalui wawancara. Peneliti menemukan bahwa dalam pengalaman 

berkreasi subjek terdapat tiga pokok, yaitu terdiri dari: insight menjadi fotografer, 

proses berkreasi dalam memotret model dan konsekuensi positif dari memotret. 

Peneliti menemukan bahwa pengalaman berkreasi memotret tidak terpisah dari 

awal masuk menjadi fotografer, sehingga mempengaruhi proses berkreasi 

memotret yang berbeda-beda saat memotret seorang model, sehingga karya-karya 

yang dihasilkan memiliki keunikan masing-masing. Dari pengalaman berkreasi itu 

subjek memperoleh konsekuensi nilai-nilai yang positif untuk menjalani kehidupan 

Terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Persamaan tersebut ialah beberapa penelitian dan jurnal di 

atas sama-sama meneliti tentang pengalaman pekerja dunia fotografi.  
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini 

membahas tentang esensi pengalaman para pelaku dalam dunia fotografi. 

1.5.3 Fenomenologi   

Salah satu cara untuk bisa sampai pada suatu pengetahuan adalah dengan 

pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah aliran pemikiran yang 

menganggap bahwa fenomena (gejala) adalah sumber pengetahuan dan kebenaran 

(Djamal, 2015: 106). Selain itu, menurut (Kuswarno, 2009 : 1) fenomenologi adalah 

studi tentang fenomena, dimana mempelajari tentang sesuatu yang tampak dan 

bagaimana penampakannya. Sedangkan menurut (Moleong, 2002: 9) fenomenologi 

digunakan untuk memahami suatu peristiwa dan orang-orang yang terlibat dalam 

situasi tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fenomenologi itu merupakan suatu 

ilmu yang mempelajari tentang fenomena atau tentang sesuatu yang nampak untuk 

menggali dan untuk memahami makna yang terkandung didalamnya.  

Esensi pengalaman dari para pelaku dunia fotografi ini akan melibatkan 

pengalaman model dan fotografernya, dengan menggunakan fenomenologi sebagai 

teori dapat membantu bagaimana peneliti berusaha untuk menggali sedalam-

dalamnya tentang bagaimana sebenarnya pengalaman yang dirasakan saat menjadi 

model dan fotografer, karena fenomenologi itu adalah mempelajari tentang sesuatu 

yang tampak atau terlihat. Jadi disini selain meneliti sesuatu yang terlihat, peneliti 

juga harus berusaha untuk masuk dan mempelajari secara mendalam agar penelitian 

ini dapat terwujud.  
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Menurut Kuswarno (2009: 4) sebuah fenomenologi itu berasal dari 

pandangan-pandangan filsafat mengenai sebuah fenomena. Ada dua aliran yang 

mendasari pemikiran filsafat: (1) Aliran empirisme, aliran ini percaya bahwa 

pengetahuan itu berasal dari sebuah penginderaan, dimana kita dapat memahami 

dan melihat dunia apa yang sedang terjadi secara langsung. Dalam artian sumber 

dari sebuah pengetahuan yang memadahi adalah sebuah pengalaman; (2) Aliran 

rasionalisme, aliran ini percaya bahwa pengetahuan itu berasal dari sebuah 

pemikiran manusia, dimana menurut aliran ini sebuah pengalaman digunakan untuk 

menguatkan kebenaran pengetahuan yang sudah diperoleh dari sebuah akal. 

Kemudian ditengah-tengah perbedaan pandangan ini muncul pendapat baru 

menurut Immanuel Kant yang menjembatani keduanya, dimana pengetahuan 

menurutnya adalah apa yang tampak kepada kita (fenomena), dan fenomena itu 

sendiri adalah sesuatu yang muncul dengan sendirinya.  

Dengan melihat dengan panca indera, tentang pengalaman model dan 

fotografer nantinya akan timbul sebuah pengetahuan yang asalnya dari pemikiran 

peneliti, agar menguatkan dengan kebenaran yang ada. Jadi dalam fenomenologi 

ini peneliti harus benar-benar melihat, merasakan, dan mendalami profesi model 

dan fotografer agar mendapatkan apa yang dinamakan esensi pengalaman yang 

mereka rasakan.  

Menurut Moustakas (1994: 26) dalam Hasbiansyah (2005) sebuah 

fenomenologi ada konsep-konsep yang harus dipahami : (1) Fenomena, ini adalah 

apa saja yang muncul dalam sebuah kesadaran (2) Epoche, merupakan cara 

pandang lain yang baru terhadap suatu objek tertentu. Dengan menggunakan 
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epoche ini kita dapat menciptakan suatu gagasan, ide, pandangan yang baru yang 

berbeda dan dapat kita deskripsikan; (3) Konstisusi adalah suatu aktivitas kesadaran 

yang menampakkan sebuah fenomena. Dalam artian, kesadaran itu tidak 

memunculkan sebuah fenomena, tetapi dengan adanya aktivitas kesadaran inilah 

yang diperlukan untuk berlangsungnya sebuah fenomena; (4) Kesadaran adalah 

pemberian makna yang aktif. Dalam artian, kita merealisasikan diri kita sendiri 

dimana kita mempunyai pengalaman tentang diri kita sendiri, tentang kesadaran 

yang identik dengan diri sendiri; (5) Reduksi adalah kelanjutan dari ephoce. 

Dimana tugas dari reduksi ini adalah menjelaskan suatu susunan bahasa bagaimana 

objek itu terlihat. Dalam artian, reduksi ini adalah sebuah cara untuk melihat dan 

mendengar dari sebuah fenomena beserta makna-makna yang terkandung 

didalamnya. 

Beberapa konsep fenomenologi disini akan membantu peneliti saat akan 

menggambarkan esensi pengalaman pelaku dunia fotografi nantinya.  

1.5.4 Self-disclosure 

Self-disclosure theory atau juga yang bisa disebut teori pengembangan diri adalah 

proses sharing atau berbagi informasi dengan orang lain. Informasinya menyangkut 

pengalaman pribadi, perasaan, rencana masa depan, impian, dan lain-lain. Dalam 

melakukan proses self-disclosure atau penyingkapan diri seseorang haruslah 

memahami waktu, tempat, dan tingkat keakraban. Kunci dari suksesnya self-

disclosure atau penyingkapan diri itu sendiri adalah kepercayaan. 
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Corsini (1987:115) menyatakan bahwa pengungkapan diri merupakan 

proses dimana individu secara suka rela dan sengaja mengungkapkan informasi 

pribadi berkenaan dengan sikap, pendapat, dan hal-hal yang menarik minat mereka.  

Wrightsman (dalam Dayakisni dan Hudaniyah, 2006: 104) menyebutkan 

keterbukaan diri adalah suatu proses menghadirkan diri yang terwujud dalam 

kegiatan membagi informasi, perasaan, dengan orang lain.  

Burhan Bungin (2006: 262-263) mengungkapkan bahwa keterbukaan diri 

atau self-disclosure. Merupakan sebuah proses pengungkapan informasi pribadi 

individu kepada orang lain dan juga sebaliknya.  

Devito (2011: 64) menyatakan bahwa keterbukaan diri adalah jenis 

komunikasi dimana individu mengungkapkan informasi tentang dirinya yang 

biasanya disembunyikan atau tidak diceritakan kepada orang lain. Istilah 

keterbukaan diri mengacu pada pengungkapan informasi secara sadar. 

Dari beberapa pengertian Self-disclosure ,dapat ditegaskan yang dimaksud 

dengan self-disclosure adalah mengungkapkan informasi kepada orang lain. Hal 

yang diungkapkan berhubungan dengan informasi yang bersifat personal, perasaan 

,sikap, dan pendapat. 

Menurut Devito (2011:40) dimensi dalam self-disclosure ini dibagi menjadi 5 

bagian: 

a. Ukuran atau jumlah self-disclosure. Ukuran self-disclosure didapat dari 

frekuensi seseorang melakukan self-disclosure dan durasi pesan-pesan yang 

bersifat self disclosing atau waktu yang diperlukan untuk menyatakan 
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pengungkapan tersebut. Dalam hal ini self-disclosure yang dilakukan tidak 

terbatas oleh waktu, di mana model dan fotografer dapat melakukan self-

disclosure antara masing-masing saat sedang bekerja, agar sebuah komunikasi 

terjalin dengan baik demi pekerjaan keduanya berjalan dengan lancar dan tidak 

ada kendala . 

b. Valensi self-disclosure. Valensi merupakan kualitas positif dan negatif dari self-

disclosure. Individu dapat mengungkapkan diri dengan baik dan menyenangkan 

(positif), atau dengan tidak baik dan tidak menyenangkan (negatif), kualitas ini 

akan menimbulkan dampak yang berbeda, baik pada orang yang 

mengungkapkan diri maupun pada pendengarnya. Kualitas self-disclosure 

antara fotografer dan model yang terjalin tidak hanya kualitas positif saja, pasti 

didalamnya terdapat kualitas negative yang membuat dampak yang negative 

antara satu sama lain.  

c. Kecermatan dan kejujuran. Kecermatan atau ketepatan self-disclosure akan 

dibatasi oleh sejauh mana individu mengetahui atau mengenal dirinya sendiri. 

Selanjutnya self-disclosure akan berbeda tergantung pada kejujuran. Individu 

dapat secara total jujur atau dapat melebih-lebihkan, atau berbohong. Dalam hal 

ini, mengenal diri sendiri akan berkaitan dengan tinjauan konsep diri (self-

concept) seseorang. Pada penelitian ini proses pertukaran informasi atau -

sharing antara fotografer dan modelnya pasti akan ada beberapa pengalaman 

yang benar-benar jujur dari dalam hati masing-masing, atau melebih-lebihkan 

dan juga ada pula pengalaman yang didasari oleh kebohongan demi sesuatu 

yang baik atau bahkan yang buruk.  
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d. Intention, yaitu seluas apa individu mengungkapkan tentang apa yang ingin 

dikatakan, seberapa besar kesadaran individu untuk mengontrol informasi-

informasi yang akan dikatakan pada orang lain. Dalam hal ini, mengenai 

penyingkapan perasaan terkadang seseorang berpikir secara spontan, 

melibatkan emotional yang kadang kurang terkontrol. Pertukaran informasi 

baik itu informasi pribadi yang terjadi antara fotografer dan modelnya pasti 

terjadi akibat ada niatan dari individu itu untuk mengungkapkannya. Apabila 

informasi yang diucapkan timbul berlebihan hal ini dikarenakan adanya emosi 

saat menjawab pertanyaan yang mengakibatkan jawaban tidak terkontrol dan 

antara satu sama lain menjadi semakin akrab dan semakin dekat.  

e. Keintiman Individu dapat menyingkapkan hal-hal yang intim dalam hidupnya 

atau hal dianggap sebagai periferal atau impersonal atau hal yang hanya 

bohong. Setelah intention terjadi selanjutnya akan terjalin sebuah keintiman 

dimaan fotografer dan model akan berbagi informasi yang sangat pribadi. Ini 

biasanya akan mengundang hal-hal negative kedepannya karena informasi yang 

diberikan terlalu sensitive. Tetapi terkadang informasi yang disampaikan bisa 

tidak tepat atau berbohong.  

Proses yang dilakukan dalam memahami tingkat kesadaran dan 

penyingkapan diri melalui Johari Window yaitu Luft, 1969 (dalam buku terjemahan 

Tubbs & Moss, 2000:13). 
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Bagan 1.1 : Jendela Johari  

 Saya tahu  Saya tidak tahu  

Orang lain tahu  

Orang lain tidak tahu  

 Sumber: Jendela Johari (Luft, 1969)  

Gambar diatas melukiskan ketika kita berhubungan dengan manusia 

lainnya, dalam bentuk empat kuadran mirip empat kaca pada sebuah jendela. 

Ukuran setiap kuadran kaca ditentukan oleh kesadaran, diri anda dan diri orang lain, 

mengenai perilaku, perasaan, dan motivasi serta tingkat kepemilikan informasi 

bersama. Setiap orang dapat digambarkan dengan jendela Johari. 

1. Kuadran 1 yaitu kuadran terbuka  

Mencerminkan keterbukaan pada dunia secara umum, keinginan anda untuk 

diketahui. Kuadran ini mencakup semua aspek diri anda yang anda ketahui dan 

diketahui oleh orang lain. Kuadran ini adalah dasar bagi kebanyakan 

komunikasi antara dua orang.  

2. Kuadran 2 yaitu kuadran buta 

Meliputi semua hal mengenai diri anda yang dirasakan orang lain tetapi tidak 

anda rasakan. Mungkin anda cenderung memonopoli percakapan tanpa anda 

sadari, atau anda menganggap diri anda jenaka tetapi teman anda menganggap 

gurauan anda canggung. Dapat pula anda merasa percaya diri, tetapi anda 

menunjukan beberapa sikap gugup yang terlihat oleh orang lain namun tidak 

1. Terbuka 2. Buta 

3. Tersembunyi 4. Misteri  
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anda sadari. Kuadran buta dapat memuat setiap rangsangan komunikatif yang 

tidak disengaja. 

3. Kuadran 3 yaitu kuadran tersembunyi  

Kita yang menentukan kebijaksanaan. Kuadran ini dibangun oleh semua hal 

yang anda lebih suka tidak membeberkannya kepada orang lain. Mungkin 

mengenai diri anda atau orang lain. 

4. Kuadran 4 yaitu kuadran misteri 

Kuadran misteri tidak diketahui orang lain, tetapi anda mengetahuinya. Kuadran 

4 betul- betul tidak diketahui. Ini mewakili segala sesuatu tentang diri anda yang 

belum pernah ditelusuri oleh anda atau oleh orang lain.  

Pada dasarnya Luft (dalam Tubbs & Moss, 2000:14) berpendapat 

memperbesar kuadran terbuka merupakan hal yang menyenangkan dan memuaskan 

yaitu tidak saja belajar lebih mengenali diri sendiri dan memperluas wawasan tapi 

juga membeberkan informasi tentang diri anda sendiri sehingga orang lain dapat 

mengenali anda dengan baik. Juga dipercaya bahwa pengetahuan yang lebih luas 

tentang diri dalam kaitannya dengan orang lain, akan meningkatkan penghargaan 

diri dan penerimaan diri.  

1.5.5 Asumsi Penelitian  

Penelitian ini mengasumsikan bahwa , akan terdapat banyak pengalaman yang akan 

ditemui antara fotografer dan model, ada pengalaman buruk, pengalaman 

mengesankan dan pengalaman yang pasti tidak akan terlupakan saat menjadi 

seorang model dan fotografer. Pengalaman ini nantinya akan menjadikan sebuah 
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pembelajaran bagi kedua belah pihak. Bentuk pengalaman tidak menyenangkan 

akan didapatkan oleh seorang model karena menjadi model dituntut untuk berpose 

dan berpakaian yang indah, enak dipandang dan sesuai kemauan fotgrafer, disini 

diharuskannya model memiliki pendidikan karakter agar mampu untuk menjaga 

dirinya. Sebagai seorang fotografer juga harus bisa memberi batasan dan harus 

mampu menahan diri, karena fotografer harus menjaga sebuah profesionalitas nya 

agar tidak di cap sebagai fotografer yang buruk. Pentingnya komunikasi antara 

kedua belah pihak juga akan membantu terkaitnya hubungan baik antara fotografer 

dan modelnya. Selain itu sebuah pembawaan diri yang baik itu dari fotografer dan 

model juga akan membantu terciptanya sebuah kerjasama yang baik dan 

menghasilkan pengalaman yang baik pula.  

1.6 Operasional Konsep   

Operasional Konsep merupakan upaya untuk menerjemahkan suatu konsep atau 

suatu abstrak dalam bentuk yang kongkret. Penelitian ini akan berusaha memahami 

bagaimana esensi pengalaman para pelaku dalam dunia fotografi. Dalam penelitian 

ini nantinya akan menggali informasi tentang pengalaman apa saja yang dialami 

oleh para pelaku dalam dunia fotografi. Apabila membicarakan tentang pengalaman 

para pelaku dunia fotografi pasti tidak aka nada habisnya, mulai dari pengalaman 

buruk sampai pengalaman yang tidak bisa dilupakan.  

Dalam beberapa pernyataan fotografer, model dan laporan media, beberapa 

pengalaman yang disampaikan kebanyakan adalah pengalaman buruk yang dialami 

oleh model tetapi pada kenyataannya kita tidak mengetahui bagaimana pengalaman 
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sebenarnya yang terjadi dalam industry ini. Apakah hanya pengalaman buruk saja 

yang dirasakan pleh para pelakunya ataukah pengalaman yang lainnya. Untuk itu 

dibutuhkan adanya penelitian mendalam disini agar tidak terjadi kesalahpahaman 

yang dapat merugikan kedua belah pihak yang berperan didalamnya, dan agar tidak 

muncul stigma negatif dari masyarakat juga.  

Fenomenologi merupakan bagaimana seseorang secara aktif 

menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia 

dengan pengalaman pribadinya atau ilmu yang mempelajari tentang fenomena atau 

tentang sesuatu yang nampak untuk menggali dan untuk memahami makna yang 

terkandung didalamnya. Fenomenologi itu sebuah aliran pemikiran yang 

menganggap bahwa fenomena (gejala) adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. 

Disini peneliti akan memahami dan menggali sedalam-dalamnya apa saja 

pengalaman yang dialami oleh para pelaku dunia fotografi, melalui (1) Hal yang 

mendasari seseorang terjun menjadi fotografer dan model (2) pengalaman dalam 

menyikapi berbagai ajakan dan tawaran yang masuk (3) alasan melakukan dan 

solusi saat mendapatkan dan perlakuan tidak menyenangkan. (4) pengetahuan 

tentang pengalaman yang dirasakan 

Self-disclosure adalah sebuah proses sharing atau berbagi informasi dengan 

orang lain. Informasinya menyangkut pengalaman pribadi, perasaan, rencana masa 

depan, impian, dan lain-lain. Dalam melakukan proses self-disclosure atau 

penyingkapan diri seseorang haruslah memahami waktu, tempat, dan tingkat 

keakraban. Kunci dari suksesnya self-disclosure atau penyingkapan diri itu sendiri 

adalah kepercayaan. Peneliti akan mengungkapkan bagaimana kedekatan yang 
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terjalin antara fotografer dan model sehingga timbul berbagai macam pengalaman, 

melalui (1) keterlibatan dalam pengambilan keputusan (2) kedekatan, intensitas 

komunikasi dan keterbukaan yang terjalin antara fotografer dan model. 

1.7 Metode Penelitian  

1.7.1 Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif mencakup 

penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris — studi kasus, 

pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil 

pengamatan, historis, interaksional, dan visual yang menggambarkan makna 

keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang (Denzin dan Lincoln, 

2009:2).  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan fenomenologi. Secara umum, penelitian psikologis 

fenomenologis bertujuan untuk mengklarifikasi situasi yang dialami dalam 

kehidupan seseorang sehari-hari . Fenomenologis merupakan cara pembelajaran 

melalui komunikasi Interpersonal untuk mempelajari lebih banyak tentang 

pengalaman-pengalaman budaya. (Littlejohn dan Foss, 2009:57) .  

Tradisi fenomenologis berasumsi bahwa orang-orang secara aktif 

menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia 

dengan pengalaman pribadinya. Tradisi ini memperhatikan pada pengalaman 

seseorang. Interpretasi merupakan proses menentukan makna dan pengalaman. 
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Interpretasi merupakan proses aktif pikiran dan tindakan kreatif dalam 

mengklarifikasi pengalaman pribadi (Littlejohn dan Foss, 2009:57).  

Tiga prinsip dasar fenomenologi dikemukakan oleh Stanley Deetz (dalam 

Littlejohn dan Foss,2009:57) .  

1. Pengetahuan haruslah sadar Pengetahuan tidak disimpulkan dari pengalaman, 

tetapi diekspresikan dalam pengalaman sadar itu sendiri. 

2. Makna diberikan pada sesuatu atas dasar potensinya bagi tindakan seseorang. 

Bagaimana seseorang berhubungan dengan suatu ojek akan menentukan makna 

tersebut. 

3. Bahasa merupakan perantara bagi munculnya makna Kita mengalami banyak 

hal melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengunkapkan 

hal-hal tersebut. 

Fenomenologi mencoba untuk mencari pemahaman bagaimana manusia 

mengkonstruksikan makna dan konsep-konsep penting dalam kerangka 

intersubjektif. Fenomenologi ingin memahami dunia yang muncul pada orang lain, 

sehingga fenomenologi merupakan pandangan berfikir yang menekankan pada 

pengalaman – pengalaman subjektif manusia. Untuk memahami suatu fenomena , 

kita harus memiliki kesadaran terhadap fenomena yang diteliti. Menurut Denzin 

dan Lincoln (2009:336) menekankan bahwa bagaimana orang-orang yang 

berhubungan dengan objek-objek pengalaman memahami dan berinteraksi dengan 

objek tersebut sebagai benda yang terpisah dari peneliti.  
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1.7.2 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah model dan fotografer. Dengan jumlah sebanyak 2 

model perempuan , 2 model laki-laki dan 1 fotografer perempuan serta 1 fotografer 

laki-laki. Penelitian esensi pengalaman para pelaku dalam dunia fotografi ini 

mengambil lokasi di kota Semarang. Hal ini didasarkan pertimbangan yaitu karena 

peneliti bertempat tinggal di kota Semarang, maka dari itu peneliti akan mudah 

menjangkau lokasi tersebut. 

1.7.3 Jenis Data  

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa interview mendalam (in-depth 

interview). In depth dalam penelitian fenomenologi bermakna mencari sesuatu 

yang mendalam untuk mendapatkan satu pemahaman yang mendetail tentang 

fenomena sisoal dan pendidikan yang diteliti. In-depth juga bermakna menuju pada 

sesuatu yang mendalam guna mendapatkan sense dari yang nampaknya straight-

forward secara aktual secara potensial lebih complicated. Pada sisi lain peneliti juga 

harus memformulasikan kebenaran peristiwa/ kejadian dengan pewawancaraan 

mendalam ataupun interview. Smith (2009: 79-107).  

1.7.4 Sumber Data 

a. Data Primer 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer, yaitu data yang 

diperoleh dari responden secara langsung yang dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam. 
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b. Data Sekunder  

Penelitian ini juga menggunakan data yang diperoleh dari sumber tambahan 

(bukan dari subjek penelitian), yaitu melalui studi kepustakaan, jurnal, buku, 

artikel berita di media massa dan referensi lain dari internet yang dapat 

mendukung penelitian. 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa 

teknik sebagai berikut: 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186). Wawancara dalam penelitian ini akan 

dilakukan secara mendalam. Wawancara mendalam meliputi menanyakan 

pertanyaan dengan format terbuka, mendengarkan dan merekamnya, kemudian 

menindaklanjuti dengan pertanyaan tambahan yang terkait (Patton, 2009:182). 

Menurut Bungin (2010:108) wawancara mendalam merupakan proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan informan, baik dengan atau tanpa pedoman di 

mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. 

Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam 

kehidupan informan. 
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1.7.6 Analisis Interpretasi Data  

Menurut Mudjiarahardjo (dalam Sujarweni, 2014 : 34) analisis data merupakan 

suatu kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode 

atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan 

fokus atau masalah yang ingin dijawab. Pada penelitian esensi pengalaman para 

pelaku dunia fotografi, peneliti menggunakan analisis data fenomenologi. Menurut 

Van Kaam’s (1959,1966) dalam Moustakas (1994), metode analisis data dalam 

penelitian fenomenologi, yakni : 

1. Listing and Preliminary Grouping 

Mendaftar setiap ekspresi yang relevan dengan pengalaman. 

2. Reduction and Elimination 

Untuk menentukan invariant constituents, menguji setiap ekspresi dengan 

persyaratan. 

3. Clustering and Thematizing the Invariant Contituens 

Mengelompokkan invariant constituents dari pengalaman yang terkait dengan 

label tematik. Konstituen yang dikelompokkan dan yang dilabel adalah tema 

inti dari pengalaman tersebut. 

4. Final Identification of the Invariant Constituents and Themes by Application : 

Validation 

Memeriksa invariant contituents dan tema yang meyertakan catatan lengkap 

responden penelitian. 
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5. Individual Textural Description 

Dengan menggunakan invariant constituents dan tema yang relevan dan sudah 

divalidasi, peneliti dapat menyusun sebuah individual textural description dari 

pengalaman. Termasuk contoh kata demi kata dari wawancara yang 

ditranskripkan. 

6. Individual Structural Description 

Setiap peneliti membangun sebuah individual structural description dari 

pengalaman yang berdasarkan pada individual textural description dan variasi 

imajinasi.  

7. Textural-Struktural Description 

Setiap peserta penelitian membangun sebuah textural-structural description 

dari makna dan esensi dari pengalaman, penggabungan antara invariant 

constituents dan tema.  

Setelah individual textral-structural description tersusun, kemudian 

dikembangkan menjadi Composite Description dari makna dan esensi dari 

pengalaman, sehingga mewakili keseluruhan kelompok. 

1.7.7 Kualitas Data  

Dalam menentukan keabsahan penelitian, diperlukan adanya pemeriksaan yang 

didasarkan pada kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria yang digunakan (Djamal, 

2014 : 127), yaitu : 
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1. Kreadibilitas (creadibility) 

Kreadibilitas berkaitan dengan kesahihan dan keabsahan data penelitian. Istilah 

kreadibilitas digunakan untuk menjelaskan bahwa data hasil penelitian yang 

dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.  

2. Keteralihan (transferability)  

Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada 

situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relative sama. 

3. Kebergantungan (dependability) 

Kebergantungan dapat dilakukan dengan melaksanakan audit terhadap 

keseluruhan proses dan hasil penelitian, ketika hasil audit proses dan hasil audit 

produk benar maka penelitian tersebut sudah tidak diragukan lagi 

dependabilitasnya.  

4. Dapat dikonfirmasi (comfirmability) 

Uji konformitas dilakukan dengan menguji keseluruhan proses dan hasil 

penelitian sehingga diperoleh kepastian.  

 

 

 

 

 

 

 

 


