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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil laporan kerja praktek yang bisa dipertanggung 

jawabkan maka dalam penulisan menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu menggambarkan proses foto yang diambil pada waktu liputan. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pegumpulan data digunakan untuk mencari informasi - informasi dengan 

cara mendokumentasikan dan mencatat kejadian – kejadian pada saat melakukan 

liputan. 

Dalam rangka mendapatkan data yang bisa memperkuat penelitian ini maka 

penulis menggunakan tiga cara yaitu: 

1. Observasi (Observation) 

Dalam pembuatan foto Jurnalistik di PT ANTAR SURYA MEDIA 

(HARIAN SURYA) penulis awali dengan mengumpulkan data dari luar 

perusahaan maupun data yang langsung disediakan oleh redaktur foto. 

2. Wawancara (Interview) 

Melakukan konsultasi maupun tanyak jawab kepada redaktu foto untuk 

mendapatkan info tentang fotografi jurnalistik sebelum melakukan liputan di 

lapangan. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah untuk editing foto 

Jurnalistik menggunakan program Adobe Photoshop CS6. 
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3. Studi Kepustakaan 

Dilakuan dengan cara menugumpulkan dan mempelajari tinjauan pustaka 

yang berkaitan dengan fotografi jurnalistik dan melakukan editing foto dengan 

mengunakan Adobe Photoshop CS6. 

4.3 Pra Produksi 

Pada tahap pra-produksi penulis berdiskusi dengan Editor foto untuk 

membahas apa saja yang harus dikerjakan oleh penulis. Tugas-tugas yang telah 

dibahas dan diputuskan oleh Editor foto yang harus dikerjakan oleh penulis yaitu: 

1. Melakukan liputan bersama wartawan senior. Tempat dan waktu liputan ini 

ditentukan oleh fotographer senior sehingga penulis harus siap kapanpun dan 

dimanapun liputan. Fotografer sebelum memalukan liputan, fotografer 

konsultasi dengan redaktur foto untuk di beri pengarahan tentang teknik 

pengambilan angle foto pada saat liputan. Agar foto bisa diterbitkan di Harian 

Surya, fotografer harus mengikuti aturan foto yang sudah di tentukan oleh 

redaktur foto.  

2. Mengerjakan Caption (memberikan keterangan pada foto). Penulis tidak 

hanya meliput dan memfoto saja tetapi harus memberikan keterangan pada 

foto hasil liputan yang disebut dengan istilah Caption. Pada saat kita memberi 

Caption (memberikan keterangan pada foto) kita tidak asal memberikan 

keterangan foto, kita harus tau foto yang mau kita beri keterangan foto, foto 

tentang peristiwa apa dan waktu kejadian pada saat kita foto di tempat 

tersebut.  
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3. Melakukan editing. Setelah liputan penulis harus mengedit hasil foto liputan 

untuk layak dicetak. Pada editing foto ini penulis harus menggunakan 

software yang telah ditentukan oleh editor foto. 

 

4.4 Tahap Pasca Produksi 

Setelah melewati tahap pra produksi, penulis melanjutkan pada proses 

produksi. Penulis harus melakukan liputan atau pemotretan di lapangan bersama 

fotografer senior. Hasil pemotretan akan dilanjutkan dengan proses editing dan 

caption supaya layak untuk dicetak. 

 

4.5 Tahap Produksi 

Tahap akhir setelah pra poduksi dan produksi yaitu pasca produksi. Tahap 

ini penulis harus meyerahkan hasil foto dan caption yang telah diedit untuk 

diserahkan pada Editor foto apakah layak untuk diterbitkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


