ABSTRAKSI

Skripsi ini meneliti tentang Pengaruh Situs www.antarafoto.com Dalam
Meningkatkan Pengetahuan Tehnik Foto Jurnalistik Pewarta Foto Indonesia di
Kota Medan. Latar belakang penelitian ini adalah sebagai pewarta foto tentu
sangatlah berkaitan dengan fotografi dalam hal ini foto jurnalistik. Ini berarti situs
www.antarafoto.com merupakan salah satu sumber informasi dan rujukan bagi
Pewarta Foto Indonesia di kota Medan yang berminat dan berkepentingan ingin
melihat hasil karya foto-foto jurnalistik dari fotografer www.antarafoto.com.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Sejauhmanakah situs
www.antarafoto.com di internet berperan dalam meningkatkan pengetahuan
tehnik foto jurnalistik Pewarta Foto Indonesia di kota Medan? Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan tehnik foto jurnalistik
Pewarta Foto Indonesia di kota Medan dan untuk mengetahui peranan situs
www.antarafoto.com di internet dalam meningkatkan pengetahuan tentang tehnik
foto jurnalistik pada Pewarta Foto Indonesia di kota Medan.
Penulis meneliti situs www.antarafoto.com di internet mulai Juli sampai
dengan Oktober. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan model
uses and gratifications yang menekankan bahwa yang menjadi permasalahan
utama adalah bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi, yaitu
bertujuan untuk menggambarkan dan merumuskan kekuatan dari dua arah
hubungan linier suatu fenomena. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30
orang yang merupakan seluruh keanggotaan Pewarta Foto Indonesia di kota
Medan. Dalam hal ini untuk menentukan jumlah sampel yang dipergunakan
penulis adalah sampel secara keseluruhan mengingat jumlah populasi dari Pewarta
Foto Indonesia di kota Medan hanya 30 orang.
Dari penelitian ini, ada beberapa hal yang ditemukan penulis, yakni:
Menurut jawaban para responden dari wawancara dan kuesioner yang dibagikan
sebanyak 30 orang dan telah dilakukan uji validitas dan realibilitas serta dilakukan
perhitungan dengan menggunakan aplikasi SPSS, maka situs www.antarafoto.com
berkaitan dengan Pewarta Foto Indonesia di kota Medan, karena Pewarta Foto
Indonesia di kota Medan merupakan pewarta foto yang sangat erat hubungannya
dengan dunia fotografi terutama pada bidang foto jurnalistik.
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