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MERAPI DI YOGYAKARTA DALAM SURAT KABAR HARIAN LOKAL 

(Analisis Isi Kuantitatif Foto Jurnalistik Pada Peristiwa Meletusnya Gunung 

Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan 

Rakyat Periode 27 Oktober 2010 – 10 November 2010) 

 

Abstraksi 
Meletusnya Gunung Merapi merupakan fenomena yang tidak lazim. Namun, pada 
tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi meletus dan mengakibatkan banyaknya korban 
jiwa. Adanya kejadian tersebut, banyak media yang meliput entah dari media cetak, 
elektronik, maupun media online. Tidak hanya media lokal dan nasional, tetapi media 
internasional pun meliput berita meletusnya Gunung Merapi.  
 
Untuk menunjang sebuah berita yang diberitakan, media menyajikan juga foto jurnalistik 
yang dilengkapi dengan caption (teks foto). Adanya foto jurnalistik, membuat pembaca 
dapat berimajinasi bagaimana keadaan ataupun situasi daerah yang terkena akibat dari 
letusan Gunung Merapi. Penelitian ini mengenai foto jurnalistik di Kedaulatan Rakyat 
yang dikaitkan dengan teknik komposisi fotografi.  
 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif yang 
bertujuan untuk mengkaji bagaimana suatu pesan dalam bentuk media foto dapat 
diketahui muatan kecenderungan isinya dalam menerapkan teknik komposisi dalam 
fotografi. 
 
Kecenderungan dari isi foto berita jurnalistik tentang bencana alam meletusnya Gunung 
Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penerapan teknik komposisi dengan 
metode analisis isi kuantitatif di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat periode 27 
Oktober 2010 – 10 November 2010 dapat dilihat dari bagaimana seorang fotografer 
mengabadikan sebuah peristiwa dengan menggunakan teknik komposisi fotografi.  
 

Kata Kunci: Foto Jurnalistik, Komposisi Fotografi, Analisis Isi 
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Untuk yang Tercinta: 

 Bapak dan Ibu Danisworo yang selalu berdoa,  

berjuang, mendidik, menyemangati,    

memberikan segala-galanya yang terbaik untuk 

anaknya ♥♥ 
 

 mas Ditya, mbak Erica yang selalu memberikan 

dukungan sepenuhnya kepadaku dengan kasih 

sayangnya ♥♥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 

 

 



KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas bimbingan serta anugerah Tuhan Yang maha 

Kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Teknik foto jurnalistik 

bencana alam meletusnya gunung merapi di yogyakarta dalam surat kabar harian lokal 

(Analisis Isi Kuantitatif Foto Jurnalistik Pada Peristiwa Meletusnya Gunung Merapi di 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Periode 27 

Oktober 2010 – 10 November 2010). Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh 

gelas Sarjana ilmu Komunikasi dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas lmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari 

bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulisingin menghaturkan rasa  

terimakasih sebesar-besarnya kepada :  

1. Bapak Mario Antonius Birowo, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan pengarahan dengan sabar serta pencerahan pada penulis selama 

penyusunan skripsi ini. 

2. Bapak Danarka Sasangka, MCMS selaku dosen penguji utama dan  Bapak Dr. Lukas 

S. Ispandriarno, MA selaku dosen penguji II yang memberi banyak masukan berguna 

bagi perbaikan skripsi ini. 

3. Segenap dosen, karyawan TU, karyawan perpustakaan, student staff perpus, asisten 

laboratorium audiovisual dan komputer Fisip UAJY yang membantu kelancaran 

selama penulis mengerjakan skripsi.  

4. Bapak, Ibu, mas Ditya, mbak Erica yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, 

kepedulian dari semenjak lagir sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. “Iyin 

lulus lho akhirnya, foto di ruang tengah siap-siap dipajang fotoku pakai 

toga!ahahaha” 

vii 

 

 



5. Pius Erlangga dan Calvin Damas Emil yang sudah memberikan waktu khusus 

bersama penulis untuk ‘berkencan (baca ngisi coding sheet)..hehehe...thanks ya pius, 

toink, aku lulus duluan..kalian cepet nyusul yaa’ ☺ 

6. Saudara-saudaraku yang sudah sering sekali bertanya, ‘kapan lulus, yin?’ Dengan 

pertanyaan ini penulis menjadi semakin terdorong untuk menyelesaikan skripsi ini.  

7. Pihak Rudi Hadisuwarno yang memberikan ’job’ secara tiba-tiba mendekati hari H 

sidang pendadaran dan membuat rambut penulis menjadi ‘terbakar...ahahhaa’ thank 

youu om Rudi. 

8. Teman-teman seangkatan 2007...untuk Resa,,’thx ya jak udah dibenerin komputerku, 

kalo km gak bisa benerin aku bisa-bisa galau terus..hehehe’..untuk Ani, Curut, Nat-

nat, Pungky si alay, Ino, Theo, Shinta, Catur, Ganjar, Adit, Shinta, Rinda, Gogon, 

Madhit, Theo, Abul, Iot, Antok, Gade, Yogi, Giras, Aming, Arya, Tita terimakasih 

atas persahabatan dan sharing selama ini ya....sampai selama-lamanyaaa kita akan 

selalu bersahabat, aku lulus duluan yaa, cepet kalian nyusul ☺ 

9. Egin, Doggie, Dimas, Bokep, Babong, Seto, Sunu, Imas, Anin, Oci, Mery, Lili, Gugi, 

Andi, Adi (makasih bukunya ya) akhirrnya aku menyusul kalian 

luluuuusssss...horreeeyyy.... 

10. Untuk Cemuz, Geboy, Ricky, Mas Ary, Dani, Mike kita wisuda 

bareng!JANUARI...thanks ya udah berbagi, sharing tentang skripsi... 

11. Lady Rockers Tim Hore : Diva, Dyah, Villet, Dika si Om thanks udah jadi sahabatku 

dari jaman bahula dan sudah menjadi penyemangatku supaya skripsi cepet kelaaarrr.... 

12. Temen-temen Lektor Gereja Santo Antonius Kotabaru yang sudah jadi teman sharing, 

main, dan debat. 

 

viii 

 

 



13. Untuk semua dosen, guru SD-SMA, sahabat, mantan, yang sudah menyempatkan 

untuk berbagi entah tentang skripsi, kerjaan, ataupun masalah hati...kalian semua 

istimewa di hatiku, gak ada yang bakal aku lupain... 

14. Pihak Natur Shampoo yang sudah sempat membuat skripsi ini ‘terhenti 

sebentar’..saya bangga menjadi finalis!saya dapat dikenal orang berkat event ini ☺ 

15. Dan yang terakhir untuk Daniel Novy Hertanto a.k.a Novy,, terimakasih untuk 

pertemuan singkatmu sebelum kembali ke Papua dengan bertegur sapa halo-halo 

bandung, ternyata membawa awal yang baik dan akhirnya ke Jogja lagi membuat 

cerita indah untuk kita....thank you for loving me, semoga kita akan selalu bersama 

untuk selama-lamanya walaupun terbentang jarak yang sangat jauh di antara kita...i’m 

always love you... ♥♥ 

Yogyakarta, 28 Desember 2011 

 

 

 

Irene Pramatreize Iswara       

 

 

 

   

 

 

 

 

ix 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


