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“Jika ia dikata Indah bila keadaan dan bentuknya
menyebabkan saling mempengaruhi secara harmoni, 

diantara imajinasi dan pengertian.”



METODOLOGI

Figur.1. bagan Metodologi Seni

• Ide

• Imajinasi

• Asumsi

• Persepsi

• Intuisi

FENOMENA PURIFIKASI TRANSENDENTAL

• Struktural

• Dekonstruksi

• Rekonstruksi

Sebuah keadaan
dimana energi yang ada
disini sama dengan
energi diseluruh
universe.

TEORI



FENOMENA (Pemunculan awal)

METODOLOGI

• Imajinasi adalah mekanisme psikis dalam melihat, melukiskan,

membayangkan, atau memvisualkan sesuatu didalam struktur

kesadaran, yang menghasilkan sebuah image. Ia bisa berasal dari dalam

diri (intuisi) atau diluar dirinya (asumsi & persepsi).

• Intuisi adalah daya kemampuan untuk memiliki pengetahuan segera dan

langsung tanpa menggunakan rasio. Intuisi berpangkal pada konsep ide-

bawaan.



• Persepsi adalah perolehan pengetahuan melalui pancaindera

maupun dengan pikiran.

• Asumsi adalah suatu gagasan, keyakinan yang diterima sebagai

kebenaran tanpa bukti yang jelas atau tanpa menyajikan argumen

yang mendukung.

METODOLOGI

FENOMENA (Pemunculan awal)



PURIFIKASI (pemurnian pemikiran)

• Struktural adalah sebuah sudut pandang filsafat, sebuah metodologis

ilmiah ini menetapkan riset sebagai tugas menyingkap struktur objek-

objek. Strukturalism menggantungkan diri pada apa yang disebut

mekanisme terpusat (center) atau asal-usul tetap (fixed origin), yaitu

suatu tempat bersandar dan bermuaranya setiap makna.

• Satuan mekanisme Struktural adalah berisi diskripsi sebuah proses

konstruksi sebuah ide yang didalamnya melibatkan gagasan, makna,

ideologi, dan kode-kode sosial. Pengetahuan yang digunakan dalam

produksi, ketrampilan teknis, ideologi professional, pengetahuan alam,

pengetahuan institusional, definisi, dan tafsir(moral, cultural,

ekonomis, politis, atau spiritual) dll.

METODOLOGI



• Dekonstruksi adalah sebuah kecenderungan berupa gerakan

melepaskan diri dari determinasi (dan penjara) logosentrisme,

transendensi, metafisika, dan teologi, dengan membentangkan

sebuah ruang bagi kreatifvitas, dinamisitas, dan produktivitas

tanda, khususnya produktivitas tafsiran.

METODOLOGI

PURIFIKASI (pemurnian pemikiran)

• Fungsi dekonstruksi untuk benar-benar dapat menciptakan

dinamika, kreativitas, dan produktivitas tafsiran yang berguna bagi

kemajuan, maka perlakuan baru terhadapnya diperlukan.

Dekonstruksi harus diikuti dengan rekonstruksi.



• Rekonstruksi berarti menata kembali struktur-struktur yang telah di

dekonstruksi, dalam rangka menciptakan sebuah pusat yang baru,

yang bersifat tetap, abadi, transenden, dan metafisis, yang

didalamnya bersemayam logos, kebenaran, dan makna akhir baru.

TRANSENDENTAL

• Transedental adalah gagasan,ide,konsep yang melampaui kategori-

kategori, dan mendahului pengalaman apapun. Transendental

memiliki ciri-ciri universal. Untuk menuju yang universal dibutuhkan

sebuah pijakan teori yang mempunyai fungsi menggeneralisasi.

PURIFIKASI (pemurnian pemikiran)

METODOLOGI



• Materi komunikasi menggunakan sebuah metode. Metode yang

bertumpu pada teori, sedangkan teori bertumpu pada pandangan

dunia; ada dua pemahaman dunia yang mendominasi ilmu

pengetahuan yaitu: Sesuatu yang dapat ditangkap oleh pancaindera

dan sesuatu dibalik apa yang tertangkap oleh pancaindera yaitu

sesuatu yang dirasakan dan diserap oleh perasaan dan kognisi, yang

dapat dikembangkan kelanjutannya. Tahapan ini disebut suatu hal

denotatif dan konotatif.

TEKNIK WICARA



Ada 2 cara manusia menyampaikan pesan yaitu Figur dan diskursus;

• Figur atau juga disebut denotasi adalah pemaknaan jenis

pertama,yaitu makna berhenti pada bendanya/gambar/kata.

Denotasi bermakna hubungan literal antara tanda dengan obyek

yang ditunjukkan.

• Diskursus pemaknaan jenis kedua yang juga disebut konotasi yaitu

pemaknaan tidak berhenti pada gambar tapi berlanjut pada makna

dibalik sebuah gambar/benda. Makna kedua, konotasi, memberikan

nilai yang secara budaya tersirat dalam makna pertama. Kedua

pemaknaan inilah lalu menciptakan pemaknaan yang ke tiga yaitu

“mitos.”

TEKNIK WICARA

FIGUR & DISKURSUS



• Figur dan diskursus adalah cara kerja tanda sebagai pencipta Mitos.

Mereka berfungsi sebagai pengkristalisasi konsep abstrak atau

konsep yang sulit dikonseptualisasikan, supaya masuk akal /

diterima dalam budaya (institusional dan sosial)

• Mitos adalah sebuah konsep utama simiotik yang menjelaskan

bagaimana realita dikaitkan dengan makna.

MITOS

TEKNIK WICARA



SEMIOTIK

• Semiotik adalah suatu ilmu yang mempelajari produksi makna suatu

bahasa melalui sistem tanda, dan cara kerjanya dalam konteks sosial,

bukan individual. Semiotik haruslah bermakna ganda atau ambigu

• Ambiguity, dapat muncul sebagai akibat adanya lebih dari satu

pemaknaan terfokus.

TEKNIK WICARA



• Ambiguitas dapat dicapai dengan antara lain menggunakan depth of
field (d.o.f) dan multi track sound ataupun dalam lighting. Pada kedua
contoh, penitik beratannya terletak pada kedekatan efek pada realita
yang secara paradoks menandakan ambiguitasnya.

Ambiguitas lighting Ambiguitas deep of field

Figur.2.Sumber: film Citizen Kane Figur.3. Sumber: film Citizen Kane

TEKNIK WICARASEMIOTIK



Illustration

• Makna denotatif, foto Marilyn Monroe ini adalah

foto bintang film Marilyn Monroe.

• Makna konotatif, kita mengaitkan foto tersebut

dengan kehidupan glamor, seksualitas, kecantikan

bintang tersebut–depresi, obat-obatan serta

kematian mendadaknya.

• Mitos; foto Marilyn Monroe dipahami sebagai

mitos Hollywood: pabrik mimpi yang

menciptakan produk-produk glamor dalam

bentuk bintang, sekaligus mesin mimpi yang

dapat menghancurkan mereka – semuanya

dengan pandangan keuntungan dan

kemanfaatan.
Figur.4.

TEKNIK WICARA



Figur.5. Skema semiologi



Karakteristik Film

• karakteristik film ditentukan oleh mise-en-scene (segala sesuatu

didepan kamera sebelum shooting; set & lokasi, properti, aktor,

wardrobe, lighting dan framing dll).

• Mise-en-scene adalah alat ekspresi yang mencirikan sineas film

tertentu yang dapat dipahami para kritikus untuk menentukan

kekhususan karya sinematografi sebagai ciri khas.

Mise-en-scene

Figur.6.Sumber: http://www.google.com/search?q=mise+en+scene

Mise-en-scene



• Best spot adalah titik sudut pada area lokasi yang didalamnya

memungkinkan terjadinya best picture. Kriteria best spot antara

lain:

1. Background & foreground yang sesuai dengan tuntutan script

2. Depth area, guna kepentingan depht of field lensa

3. Posisi dan pergerakan matahari

Best Spot

Karakteristik Film



• Best angle adalah titik sudut posisi kamera sebagai cara dimana

subjek dan objek ditempatkan dalam shot untuk dapat menghasilkan

pemaknaan tertentu (low angle, eye level, high angle, top angle).

Low Angle High AngleFigur.8. Sumber: film Citizen Kane
Figur.9. Sumber: film Citizen Kane

Karakteristik FilmBest Angle



• Best frame adalah cara media film mengkonstruksi sebuah script,

sebuah shot yang didalamnya mengandung strategi seleksi,

penonjolan dan intertekstual sebuah gambar agar lebih menarik,

lebih diingat dan lebih bermakna untuk dapat menggiring

interpretasi penonton sesuai perspektif sineas.

Figur.10. Sumber: film Amour

Karakteristik FilmBest Frame



• Best lighting adalah titik sudut sumber cahaya yang tepat, untuk

memenuhi tuntutan teknis fotografi, logika pencahayaan dan dramatik.

• Sebuah sumber cahaya yang kuat dari sebuah scene berasal dari satu

sumber atau satu direction cahaya yang paling terang disebut ‘Key’

light dan cahaya lainnya yang kita pakai untuk menerangi shadow kita

sebut ‘fill’ light. Penggabungan key light dan fill light dan perbandingan

fill light itu sendiri disebut “lighting contrast ratio”. (Key + fill : fill).

Best light Karakteristik Film



• Lighting contras ratio digunakan dalam cinematography color

dengan cara mengatur banyaknya cahaya, mengurangi

perbandingan pada shadow sampai dapat diterima contrast,

Pembagian element element pada satu scene dalam photography

color adalah dengan cara membagi contrast.

• Tidak ada aturan baku mengenai contras ratio lighting,

cinematographers harus mengambil sebuah keputusan seberapa

banyak key light dan perbandingan fill light yang diinginkan. Ratio

lighting 4:1 adalah cukup contrast untuk film warna, 1.5 / 2:1

adalah baik untuk transmisi televisi dan cahaya yang dihasilkan dari

teknik bouncing sangat dapat diterima dengan baik dengan materi

element dalam frame yang sudah cukup mempunyai contras color.

Best light Karakteristik Film



Best Picture

• Best picture adalah sebuah keberhasilan teknik komunikasi dari

unsur-unsur sinematik untuk mewujudkan realita yang estetik dari

sebuah script.

Karakteristik Film



• Intertekstual shot adalah hubungan antara dua atau lebih shot yang

mempengaruhi timbulnya pemaknaan. Sebagian besar film adalah

intertextual pada tingkatan tertentu – sebuah teks yang mengacu

pada teks lainnya, sebuah intertext dimana teks yang lainnya

berada.

Figur.11.Shot dalam film Seven

Karakteristik FilmInterteks



• Shot memiliki makna yang berbeda tergantung pada jenis shotnya.

Seiring dengan kamera bergerak jauh dari subyek utama

pemaknaan visualnya menjadi semakin kompleks.

• Deep focus shot –Semakin dekat suatu shot (CU), nilainya akan lebih

subyektif pemaknaannya, sebaliknya semakin jauh (LS) semakin

banyak makna yang terkandung dalam shot tersebut, dan semakin

objektif nilainya.

Karakteristik Film
Memahami Shot



Personal Lenses

• Ikonografi gambar, akan menghasilkan keteraturan kedua atau

pemaknaan konotatif.

• Lensa adalah salah satu perangkat ilmiah, secara kreatif lensa dapat

juga digunakan untuk bercerita, membangun mood, bahkan

menjelajahi perasaan.

2 alasan pemilihan lensa

• Fungsi guna, lensa bergantung pada kecepatan atau jangkauan,

Jarak fokus minimum, dan luas cakupannya.

• Fungsi artistik, kemampuannya didukung oleh pemilihan setting

aperture optik, focal lenght maupun angle serta pencapaian yang

diinginkan cinematographer.

Karakteristik Film



• Depth of field adalah suatu praktek sinematografi, depth of field

terletak pada satu per tiga wilayah di depan focus obyek dan dua per

tiga di belakang focus obyek.

Figur.13. Illustrasi depth of field

Personal Lenses

Karakteristik Film



• Deep focus merupakan suatu teknik sekaligus style film dengan

implikasi teoritis dan ideologis. Depth of field mengacu pada focal

length yang sanggup diberikan oleh lensa manapun. Depth of field

yang lebih besar diperoleh dengan penggunaan lensa wide-angle dan

lensa jenis inilah yang menghasilkan deep focus.

Figur. 14. Sumber: Blue Berry night

Karakteristik FilmPersonal Lenses



• Kualitas brightness dari suatu gambar dihasilkan oleh speed

kamera. Speed, aperture relatif dan aperture maksimum

dilambangkan oleh F-stop dan T stop.

• F stop menggunakan rasio matematik, Speed suatu lensa sama

dengan rasio diameter lensa dibagi focal length-nya.

• T stop menggunakan rasio fisika yang menjelaskan banyaknya

cahaya yang dipancarkan oleh lensa. (eksposure yang sebenarnya)

Karakteristik FilmPersonal Lenses



• Focal length mulai 32mm sampai 100mm dapat menghasilkan gambar

perspektif yang baik. Range di atas termasuk ukuran range lensa

normal.

• Lensa 50mm memiliki cakupan yang setara dengan perspektif mata

manusia.

Karakteristik FilmPersonal Lenses



Komposisi

• Keindahan menyangkut sebuah keseimbangan dan keteraturan

ukuran yang dapat di terapkan dalam konsep framing dan komposisi

yang digunakan dengan rumusan golden section sebagai acuannya.

• Golden section adalah sebuah proporsi ruang atau bentuk yang

tidak seimbang; salah satu akan lebih besar dari yang lainnya, hal ini

disebut major dan minor. Kedua hal ini adalah sesuatu yang

bertolak belakang tetapi menyatu dalam keharmonisan proporsi

yang disebut dinergy.

• Selanjutnya (sadar atau tidak sadar) pengenalan golden section

pada inti artistik atau yang tidak bisa dirasakan “benar” pada mata

tapi menciptakan satu perasaan kepuasan dan harmoni pada suatu

image.

Golden Section





• Fibonacci adalah nama panggilan dari Filius Bonacci alias Leonardo

Fibonacci yang lahir pada 1175 berasal dari Pisa. Rangkaian angka

Fibonacci adalah acuan matematik guna menentukan proporsi

golden section.

• Golden section memberikan "ketentuan dua pertiga" untuk dapat

memberikan tempat atau ruang guna penekanan atau fokus pada

komposisi.

Golden Section Komposisi



• Rasio dari dua angka berurutan ini di urutkan kira-kira sepadan

dengan golden section:

0 + 1=1 2 + 3 = 5 8 + 13 = 21 34 + 55 = 89

1 + 1=2 3 + 5 = 8 13 + 21 = 34 55 + 89 = 144

1 + 2=3 5 + 8 = 13 21 + 34 = 55 89 +144 = 233

• Dari angka-angka harmoni Fibonacci inilah awal terbentuknya rasio

perbandingan sebuah frame “empat persegi panjang”, yang

kemudian pembagian rasio / proporsi didalam sebuah frame kita

sebut sebagai “golden section”.

KomposisiRasio Golden Section



Karakter harmoni angka Fibonaci

• Pasangan selalu angka bersebelahan pada rangkaian Fibonacci;

misalnya pasangan menjadi 21 dan 34 dan pasangan berikutnya dapat

menjadi 34 dan 55

• Apabila suatu angka dalam rangkaian ini dibagi dengan angka

berikutnya, maka hasilnya adalah 0.618…; sedangkan apabila

dibagi dengan angka sebelumnya, jumlahnya adalah 1.618…;

Ini adalah ciri proporsi antara major dan minor dalam golden section.

contoh : 34 / 55 =0.618… atau 55 / 34 = 1.618…

Bilangan baku ini diwakilkan oleh suatu abjad Yunani, yaitu “Phi” (f).

Komposisi



• Bilangan golden number 0.618… atau 1.618… ketiga titik setelah

angka atau diwakilkan dengan abjad Yunani “Phi” (f), menunjukkan

bahwa bilangan tersebut “tidak rasional”, dalam artian bilangan

tersebut hanya bisa diperkirakan, tanpa bisa diwujudkan secara

tepat. Siapapun bisa membagi setiap bilangan setelah angka 13

tanpa ada habisnya.

• Golden number 1.618… adalah ratio perbandingan empat persegi

panjang yaitu : 1 x 1.618… ; atau bisa kita sebut dalam

perbandingan rasio percentase 1.618… adalah : 68% : 32% atau

“perbandingan dua per tiga”.

Golden Number Komposisi



68%

32% 68%

Figur. 19. Golden Ractangle

Golden Rectangle Komposisi



2 cara pemikiran golden section

• Golden rectangle; dimana masing-masing segi empat panjang utuh

adalah sub pembagi menggunaan acuan golden section dari 32%

sampai 68%. Sebagai tambahan terhadap golden rectangle.

• Golden spiral; dimana spiral dibentuk dari bantuan garis diagonal

berurutan dari segiempat panjang golden section.

68% 32%

Figur. 15. Golden section

Komposisi



Figure 16.  proporsi empat persegi panjang dengan rasio sisi
(1 x 1.618).

Figure.17.  proporsi segi empat panjang dengan tempat
bernaung.

Figure.18. proporsi empat persegi panjang dengan
pembagian pada tempat bernaungnya.

• Golden rectangle dalam magical number 1.618. Nilai dari pengulangan
(recursion) menjadi bersih pada dua dimensi, segi empat panjang dengan
rasio sisi (1 x 1.618).

1

1

0.618

2 cara pemikiran golden section Komposisi



KomposisiGolden Section



Bali 1949 Bali 1989

EX-CENTER : DINAMIS CENTER : EFFECTIVE



Figur.20
By: Henri Cartier Bresson

Komposisi



Komposisi

Figur. 21. By: Henri Cartier Bresson

By: Henri Cartier Bresson
Figur.21. 



Komposisi 2/3

Figur.22.

Komposisi



• Banyak cara dan konsep dibalik sebuah karya , namun yang perlu kita

sadari bahwa seni adalah relative.

Terimakasih




