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          A. Kesimpulan 

           Dari hasil interpretasi dan penjelasan peneliti tentang pemaknaan 

foto human interest melalui pendekatan semiotika konsep Roland Barthes, 

dimana pemaknaan tersebut melalui dua tahap yakni tahap denotasi dan 

konotasi pada postingan foto @flobamorata_repost. Oleh karena itu, 

peneliti dapat memberikan kesimpulan terhadap penelitian ini sebagai 

berikut : 

 Tahap denotasi, dari hasil penelitian yang peneliti lakukan 

terhadap keenam foto yang merupakan bagian foto human 

interest yang diposting di akun @flobamorata_repost ini 

memberikan gambaran tentang upaya fotografer dalam 

menyampaikan informasi mengenai realita sosial yang terjadi 

dalam masyarakat khususnya masyarakat di Nusa Tenggara 

Timur (NTT). Foto yang diunggah juga merupakan bagian dari 

foto jurnalistik dimana menyampaikan pesan melalui foto yang 

menggambarkan suasana kehidupan manusia yang 

menimbulkan rasa simpati pembaca. Foto-foto yang dihasilkan 

juga masuk dalam bagian-bagian jurnalistik seperti general 

news photo yakni fotografer mengabadikan peristiwa dengan 



tema yang bermacam-macam seperti yang terlihat pada 

keenam foto tersebut. 

 Tahap konotasi, dalam tahap ini peneliti menemukan makna-

makna konotasi pada keenam foto tersebut yakni Foto (1) 

mengenai Kebutuhan pokok, foto (2) menanti rejeki di masa 

pandemi foto (3) perjuangan seorang ibu, foto (4) tanggung 

jawab, foto (5) roda perekonomian dan foto (6) usia bukan 

penghalang untuk tidak melakukan sesuatu. Pada tahap  

konotasi, foto dapat dipahami tidak hanya dengan melihat 

fotonya saja tetapi ada cara-cara dalam membaca foto agar 

pesan yang diterima sesuai dengan apa yang ingin disampaikan 

oleh fotografer. Misalnya membaca foto menggunakan enam 

prosedur  dari Roland Barthes yakni : Trick Effect, Pose, 

Objek, Photogenia, Aestheticism dan Syntax.  

 Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti memliki 

kesesuaian dengan hipotesis, Setelah peneliti melakukan 

penelitian terhadap keenam foto tersebut, makna denotasi dan 

konotasi yang ditemukan sesuai dengan pada hipotesis. Secara 

teori yang dipahami oleh peneliti memang benar jika makna 

yang muncul pada tahap denotasi adalah makna yang 

sebenarnya, kemudian makna konotasi adalah makna yang 

bukan sebenarnya. 

 



          B.  Saran 

   Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat 

menyampaikan saran yang dapat ditujukan dalam beberapa hal diantaranya        

adalah sebagai berikut : 

 Bagi admin @flobamorata_repost agar lebih banyak lagi 

membagikan hasil karya dari fotogarfer-fotografer yang telah men-

tag / menandai postingannya diinstagram. 

 Bagi para fotografer  yang selalu menandai hasil karyanya di akun 

@flobamorata_repost agar tetap semangat dalam  berkarya, sehingga 

bisa berbagi informasi kepada masyarakat  mengenai peristiwa-

peristiwa yang terjadi di NTT sehingga masyarakat luar daerah NTT 

juga bisa mengetahui informasi tersebut.  

 Bagi penelitian lainnya, penggunaan teori semiotika Roland Barthes 

pada penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis makna-makna 

yang terdapat dalam sebuah foto baik secara denotasi maupun 

konotasi. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menganalisis fotografi 

dapat menggunakan teori semiotika dengan menjadikan penelitian ini 

sebagai salah satu referensi.  
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