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ABSTRAK 

PESAN RELIGIUS KONTES FOTOGRAFI MODEL HIJAB ISLAMI 

(STUDI KASUS KONTES FOTOGRAFI MODEL  

DI PUTRI HIJAB LAMPUNG) 

 

Oleh 

FANDI SAPUTRO 

 

Mencari dan mendapatkan pesan dalam sebuah foto bukan hal yang mudah, 

terlebih dalam kegiatan dakwah. Walaupun pesan yang disampaikan dari sebuah foto 

merupakan pesan yang disampaikan individu, tidak bisa dilakukan oleh banyak 

orang. Namun pesan dapat disampaikan kebanyak halangandan bisa disalurkan 

melalui media elektronik maupun media cetak seperti, buku, majalah. 

Perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang membuat mudah 

berdakwah, salah satunya adalah dengan mnggunakan media foto kita sudah bisa 

berdakwah, melakukan hal yang membuat penglihat menjadi lebih baik dengan 

mengikutinya. Dari foto – foto komunitas Putri Hijab Lampung kita dapat menilai 

dan melihat pesan yang disampaikan sang model maupun sang fotografernya tersebut. 

Bagaimana seorang model di potret untuk mendapatkan pesan religius yang 

diinginkan dari komunitas Putri Hijab Lampung. 

Foto – foto dari komunitas Putri Hijab Lampung ini dianalisis dengan 

menggunakan model analisis semiotik Roland Barthes, dengan menggunakan dua 

bagian besar yaitu denotasi dan konotasi. 

Dengan menganalisis masalah pesan religius apa yang ada di dalam foto dari 

foto Putri Hijab Lampung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakan ada pesan religius di dalam 

foto – foto Putri Hijab Lampung. dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pustaka. Adapun penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk 

melakukan analisis semiotik dengan mencari simbol – simbol yang ada didalam foto. 

Dengan menggunakan analisis Roland Barthes. Sumber utama dari penelitian ini 

yaitu 5 foto model hijab dari komunitas Putri Hijab Lampung. 

Hasil temuan dalam foto model hijab Putri Hijab Lampung yaitu bagaimana 

pesan religius yang disampaikan Jika di lihat dari foto – foto yang di teliti, komunitas 

putri hijab lampung ini belum sepenuhnya mengikuti ajaran Islam dalam berbusana 

hijab yang Islam ajarkan. Dapat di lihat dari cara berpakaian dan bergaya pada 

masing -  masing foto.  

Dari hasil penelitian komunitas Putri Hijab Lampung mampu membagikan 

pesan tentang hijab yang baik di gunakan untuk semua kalangan. Dengan ke syar’i-an 

dari berbusana dari foto tersebut, dan bagaimana berpose sebaiknya agar tidak 

menimbulkan kesalh pahaman kepada penglihatnya.  

 


