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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya zaman, globalisasi tidak bisa dihindari 

(mediaindonesia.com, 2019). Dengan adanya hal tersebut, banyak perubahan yang 

terjadi dalam kehidupan manusia. Begitupun juga dengan komunikasi, selalu 

berevolusi dalam kehidupan manusia. Berbagai jenis pertukaran informasi dapat 

\dilakukan dengan cepat, mudah, kapanpun, dan dimanapun. Kemudahan dalam 

mengakses informasi membawa banyak dampak positif bagi kehidupan manusia.  

Pada saat ini, kehidupan manusia sudah semakin modern, alat-alat yang 

digunakan sebagai media berkomunikasi juga semakin canggih (liputan6.com, 

2013). Komunikasi di era modern tidak memiliki batas waktu dan tempat karena 

bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Semakin canggihnya teknologi, banyak 

orang menggunakan kesempatan itu sebagai peluang bisnis. Berbagai bisnis 

berkembang di Indonesia terus mengalami peningkatan, salah satunya adalah di 

industri fotografi, yang menjadi salah satu subsektor dari sektor ekonomi kreatif. 

Di Indonesia, sektor ekonomi kreatif telah berkembang pesat sejak 2017 

(money.kompas.com, 2019). Pertumbuhan ekonomi di sektor ini menyumbang Rp 

990 triliun dengan tenaga kerja sebanyak 17,4 persen dan tahun ini diproyeksikan 

akan naik menjadi 18,2 persen. Sejak 2016-2018, sektor ini sudah bertumbuh 

sebanyak 5 persen. Ada tiga subsektor utama yang menopang ekonomi kreatif di 

Indonesia yaitu kuliner, fashion, dan kriya. Selain itu, subsektor ekonomi kreatif 
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yang sedang bertumbuh antara lain film animasi dan video, desain komunikasi 

visual, dan pengembangan aplikasi game.  

Industri fotografi menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif di Indonesia 

yang terus mengalami peningkatan (hot.detik.com, 2018). Apalagi, di era teknologi 

fotografi digital ini semuanya menjadi serba mudah dan praktis. Ini menjadi alasan 

industri fotografi masih terus berkembang hingga sekarang ini. Diyakini bahwa 

seiring berkembangnya teknologi dan dunia periklanan, industri fotografi ini masih 

akan menjadi ladang yang menjanjikan hingga tahun-tahun kedepan 

(lifestyle.bisnis.com, 2019).  

Berkembangnya industri ekonomi kreatif di bidang fotografi di Indonesia 

memunculkan berbagai peluang bisnis seperti Fotografi Pernikahan, Fotografi 

Komersil, Jurnalis Foto, jual beli kamera, hingga sekolah fotografi (kumparan.com, 

2019). Berbagai sekolah fotografi di buka di Ibukota, Jakarta pada era 2000-an 

awal. Adapun sekolah khusus fotografi di Jakarta seperti LaSalle Collage, John 

Photo School, Jakarta School of Photography, Canon School of Photography, dan 

Darwis Triadi School of Photography.  

Darwis Triadi School of Photography merupakan salah satu sekolah 

fotografi yang telah berdiri sejak tahun 2003, didirikan oleh fotografer ternama di 

Indonesia yaitu Darwis Triadi. Darwis Triadi sendiri terkenal dengan karya-

karyanya yang pernah mendapat penghargaan dan dipamerkan diluar negeri 

(merdeka.com, 2016).  Sekolah ini bertempat di Jl. Kemang Raya No.69A Bangka 

Jakarta Selatan. Misi dari Darwis Triadi School of Photography pun untuk 

memajukan dunia fotografi di Indonesia, membantu pemerintah mencerdaskan 
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anak bangsa melalui pendidikan informal yaitu fotografi, serta mewujudkan 

generasi muda yang kreatif dan memiliki keahlian.  Darwis Triadi School of 

Photography menjadi sarana dimana anak-anak bangsa Indonesia bisa 

mengembangkan bakat dan potensinya. Darwis Triadi School of Photography telah 

menghasilkan fotografer dan model pemula menjadi profesional. Fotografi model 

saat ini menjadi hal yang sangat menarik. Pada awalnya, orang-orang yang tidak 

mempunyai latarbelakang pengetahuan model bisa terjun dan menjadi bagian dari 

dunia fotografi, yaitu fotografi model.  

Komunikasi selalu digunakan sehari-hari karena sangat penting bagi aspek 

kehidupan manusia. Guna memproduksi foto, komunikasi diperlukan oleh 

fotografer dan model pemula. Rakhmat (1998) mengatakan bahwa komunikasi 

adalah suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan 

manusia. Secara tidak langsung hal ini berarti bahwa komunikasi telah menjadi 

bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Komunikasi dilakukan di dalam 

berbagai macam situasi, yaitu intrapribadi, antarpribadi, kelompok dan massa. 

Khususnya dalam komunikasi antarpribadi, terjadi pertukaran pesan dan informasi 

antara dua orang atau lebih individu menurut Devito (dalam Effendy, 2003, h. 59). 

Pertukaran pesan dan informasi tersebut membuat terciptanya interaksi antara 

fotografer dan model pemula. 

Menurut Wiranto (2004) menjaga komunikasi itu penting agar komunikasi 

menjadi efektif dan dapat mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. 

Adapun berbagai bentuk-bentuk komunikasi yaitu komunikasi intrapribadi, 

antarpribadi, kelompok, organisasi, dan massa. Diantara fotografer dan model 
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pemula terjadi komunikasi antarpribadi yakni komunikasi antara dua orang atau 

lebih. Menurut Joseph A. Devito dalam buku Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, 

komunikasi antarpribadi adalah proses pengiriman dan pemenerimaan pesan-pesan 

antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa 

efek dan beberapa umpan balik seketika (the process of sending and receiving 

messages between two persons, or among a small group of persons, with some 

effect and some immediate feedback) (Effendy, 2003, h. 59). Adanya interaksi 

antara fotografer dan model pemula termasuk dengan bentuk komunikasi 

antarpribadi.  

Di dalam suatu proses komunikasi terdapat unsur-unsur (komponen) 

komunikasi yaitu komunikator (communicator), pesan (message), media (channel), 

komunikan (communicant) dan efek (effect) (Effendy, 2002, h. 6). Masing-masing 

memiliki peranan yang penting dalam komunikasi. Fotografer sebagai komunikator 

yang menyampaikan pesan memiliki fungsi sebagai encoding, yakni orang yang 

mengemas pesan kemudian disampaikan kepada model pemula sebagai 

komunikan. Di dalam model komunikasi transaksional, baik fotografer dan model 

pemula berperan sebagai komunikator dan komunikan secara bersamaan. Mereka 

berperan secara proaktif dalam mencapai maksud pesan yang akan disampaikan 

dengan menggunakan media atau saluran. Sehingga pesan yang disampaikan dapat 

menimbulkan efek atau dampak mengenai hasil komunikasi tersebut.  

Di dalam proses komunikasi antarpribadi antara fotografer dan model 

pemula ini cenderung terjadi model komunikasi transaksional, yaitu komunikasi 

yang terjadi berlangsung secara terus menerus, penerima dan pengirim pesan sama-
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sama memiliki tanggung jawab terhadap dampak efektivitas komunikasi yang 

terjadi (West, Turner, 2007, h. 13). 

Guna menciptakan dan memproduksi suatu karya foto yang baik dan 

maksimal, fotografer dan model pemula perlu bekerja sama. Mereka memiliki 

peranan yang penting dalam berkomunikasi karena dari kedua belah pihak baik 

fotografer maupun model pemula sama-sama memiliki satu tujuan dengan 

kepentingan yang berbeda-beda. Seorang fotografer akan memproduksi foto guna 

untuk menghasilkan karya, sedangkan model pemula memproduksi foto untuk 

portofolionya. Hal tersebut tentunya tidak akan terjadi jika komunikator tidak 

mengenal komunikannya. Sama halnya dengan fotografer yang tidak mengenal 

model pemula. Kurangnya informasi tentang lawan bicara akan mengakibatkan 

banyak masalah, salah satunya adalah ketika bekerja dalam satu tim, maka mereka 

akan menemui kendala di mana mereka tidak bisa menghasilkan atau memproduksi 

karena tidak saling mengenal satu sama lain. 

Guna mencapai komunikasi yang efektif, fotografer dan model pemula 

dituntut untuk saling mengenal agar bisa mendapatkan hasil komunikasi yang 

maksimal. Semakin overlapping daerah individu satu dan lainnya, maka semakin 

efektif pula komunikasinya (Rakhmat, 2016, h.78).  

Oleh karena itu, guna menciptakan proses pemotretan dalam memproduksi 

foto yang maksimal, lebih terfokus dan efektif, seorang fotografer dituntut agar bisa 

membangun relasi sebaik mungkin dengan model pemula. Ketika kedua belah 

pihak belum mengenal, tentu akan mengalami ketidakpastian. Ketidakpastian akan 

membuat situasi antara fotografer dan model pemula menjadi tidak nyaman. 
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Dengan demikian, peneliti akan meneliti bagaimana proses komunikasi 

antarpribadi antara fotografer dan model pemula dalam memproduksi foto ditinjau 

dari Uncertainty Reduction Theory di Darwis Triadi School of Photography. 

Dengan tujuan itu, dituntut fotografer dan model pemula harus saling mengenal dan 

menemukan cara untuk mengurangi ketidakpastian guna membuat komunikasi 

efektif dalam memproduksi foto.  

Penelitian ini dibuat untuk mengembangkan penelitian sebelumnya, yaitu 

Cherlen dengan judul penelitian “Proses Komunikasi Interpersonal Personal 

Trainer dan Member dalam Menjaga Komunikasi di Fitness First St. Moritz” pada 

tahun 2018, Universitas Pelita Harapan. 

 

I.2 Identifikasi Masalah  

Ketika fotografer dan model pemula bertemu pada pertama kali, kedua 

pihak adalah asing bagi yang lain. Kedua pihak baik fotografer maupun model 

pemula pada pertemuan pertama tentunya sama-sama mengalami ketidakpastian. 

Namun, keduanya perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dua orang asing 

tentunya harus saling mengenal agar bisa bekerja sama. Untuk itu dibutuhkan upaya 

untuk mencapai suatu kerja sama dalam sebuah tim. Fotografer dan model sama-

sama perlu melakukan pengurangan ketidakpastian karena fotografer dan model 

sama-sama memiliki tujuan yang sama dengan kepentingan yang berbeda. 

Tujuannya untuk memproduksi foto yang maksimal dengan kepentingan yang 

berbeda. Kalau dari pihak fotografer sendiri, foto tersebut digunakan sebagai hasil 

karyanya dan juga bisa dijadikan untuk promosi sekolah Darwis Triadi School, bisa 
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juga untuk portofolio. Sedangkan dari pihak model, untuk dijadikan portofolio dan 

mendapat pengalaman dan ilmu serta pengembangan diri bagi model pemula. Jadi 

kedua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan masing-masing, sehingga di 

dalam proses komunikasi mereka berupaya untuk mengurangi ketidakpastian demi 

tercapainya target mereka. Kedua pihak bisa melakukan pengurangan 

ketidakpastian jika melakukan pencarian informasi satu sama lain. 

Di dalam proses komunikasi antara fotografer dan model terdapat 

hambatan-hambatan komunikasi yang dapat mengganggu proses memproduksi 

foto. Menurut Effendy (2002, h.11) ada empat faktor penghambat komunikasi. 

Yang pertama adalah hambatan sosio-antro-psikologis, yang terdapat pada 

komunikan. Tidak mengetahui latar belakang seperti budaya, ras, suku, agama, 

tingkat pendidikan, status sosial dan bahkan emosi pada komunikan akan menjadi 

hambatan dalam komunikasi tersebut. Kedua, hambatan semantis yang terdapat 

pada komunikator, seperti pemilihan penggunaan bahasa dan istilah-istilah 

fotografi yang sulit oleh fotografer, tentu menjadi kendala bagi model pemula yang 

tidak mengerti istilah tersebut. Yang ketiga adalah hambatan mekanis yang terdapat 

pada media yang digunakan selama proses komunikasi. Dalam menyampaikan 

pesan kepada model, fotografer menggunakan alat peraga yang disebut dengan 

mood board. Mood board merupakan sebuah papan yang berisi dengan foto-foto 

yang dipakai fotografer sebagai referensi agar model bisa mengikuti foto referensi 

tersebut. Hambatan mekanis bisa berasal dari mood board yang digunakan sebagai 

arahan konsep dalam memproduksi foto. Yang keempat adalah hambatan ekologis, 

yang disebabkan oleh lingkungan, misalkan terjadinya kegaduhan seperti suara 



 8 

petir pada saat fotografer sedang berkomunikasi dengan model pemula. Hambatan-

hambatan tersebut, membuat komunikasi menjadi tidak efektif. Adapun dampak-

dampak yang bisa ditimbulkan dari hambatan komunikasi tersebut, seperti bisa 

terjadi perbedaan pemahaman makna ketika tidak mengetahui latar belakang 

masing-masing individu satu sama lain. Hal ini akan membuat satu pihak merasa 

tersinggung dan akan membuat komunikasinya tersendat. Selain itu, bahasa yang 

digunakan adalah bahasa yang sulit, seperti bahasa teknis di industri fotografi yang 

tidak dipahami oleh model pemula bisa merusak hasil foto tersebut. Jika pesan yang 

dimaksud oleh fotografer tidak dimengerti oleh model, model tidak bisa berpose 

sesuai ide yang dituangkan fotografer, maka hal ini akan terus berlanjut hingga pada 

hasil sebuah foto. Untuk itu membutuhkan upaya untuk membangun komunikasi 

secara efektif. Guna memproduksi foto, fotografer dan model pemula melakukan 

proses komunikasi. Salah satu tantangannya adalah bagaimana membuat proses 

komunikasi antara fotografer dan model pemula menjadi efektif dalam 

memproduksi foto, terlebih ketika fotografer dan model pemula masih tidak 

mengenal satu sama lain.  

 

I.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, maka dari itu rumusan 

masalah dari peneliti adalah “Bagaimana proses komunikasi antarpribadi antara 

fotografer dan model pemula dalam memproduksi foto di Darwis Triadi School of 

Photography?” 
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I.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mengenai komunikasi antarpribadi antara fotografer dan 

model pemula, bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi antarpribadi yang 

dilakukan oleh Fotografer dan Model pemula dalam memproduksi foto. 

 

I.5 Kegunaan Penelitian 

Dalam mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat memberi kegunaan 

baik dari segi akademis dan sosial, antara lain sebagai berikut: 

1) Kegunaan Akademis 

Dengan penelitian ini, teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan, 

khususnya tentang komunikasi antar pribadi dapat diterapkan dan agar berguna juga 

untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian. 

 

2) Kegunaan Praktis 

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan kontribusi positif bagi 

industri foto dan model khususnya di Darwis Triadi School of Photography dalam 

mengembangkan komunikasi antarpribadi yang tepat agar dapat meningkatkan 

kualitas perusahaan.  

 

I.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini menggunakan sistematika ilmu komunikasi, agar dapat 

memperoleh gambaran jelas mengenai permasalahan yang dibawa, serta 

memberikan gambaran garis besar mengenai setiap bab yang akan ditulis. Penulisan 
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skrip ini terdiri dari 6 (enam) bab, yang akan dijabarkan secara singkat sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan berisi tentang uraian latar belakang masalah, 

indentifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika penelitian dari penelitian “Bagaimana proses 

komunikasi antarpribadi antara fotografer dan model pemula dalam 

memproduksi foto di Darwis Triadi School of Photography?” 

 

 BAB II OBJEK PENELITIAN DAN ATAU SUBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan serta menjelaskan objek 

penelitian yaitu proses komunikasi antarpribadi, beserta subjek penelitian 

yaitu fotografer dan model pemula di Darwis Triadi School of Photography 

yang akan diteliti dalam penelitian.  

 

 BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, penulis menguraikan landasan teori dan konsep yang 

digunakan untuk dikaitkan dengan teori komunikasi, dengan menuliskan 

teori-teori komunikasi dan konsep yang berkaitan sebagai landasan 

pemikiran terhadap analisis rumusan masalah penelitian.   

 

BAB IV METODE PENELITIAN 
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Dalam bab ini, penulis akan menguraikan metode penelitian yang 

akan digunakan selama menjalankan penelitian. Selain itu, Teknik 

pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisis data dengan pola 

induktif akan dijelaskan dalam bab ini. 

 

 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan temuan-temuan yang ada selama 

penelitian dilaksanakan, serta melakukan analisa dari temuan yang ada. 

 

 BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan berisi tentang jawaban yang dicari dari masalah yang 

dibawa oleh peneliti, serta memberikan saran baik akademis maupun 

praktis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


