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Mengapa Komposisi 
Penting?

• Komposisi = Meletakkan subyek 
di dalam frame shot 

• Komposisi = Mengatur elemen 
gambar di dalam frame 

• Dapat menunjukkan arti yang 
lebih dalam lagi dari sebuah 
frame 

• Meletakkan hal-hal yang berguna 
ke dalam frame 

• Komposisi bukan hanya 
membuat mata kita enak 
memandang, tetapi juga bisa 
berbicara banyak bagi audiens 



Bagaimana Membuat Komposisi 
yang Bagus ?

Tips atau Aturan membuat Komposisi 
gambar menjadi bagus

Tips atau Aturan mengacu pada mata 
manusia dan hubungannya dengan 
biologi tubuh manusia

Berlatih terus dan menajamkan mata 
kita dengan melihat beragam sudut, 
perspektif dan cahaya



9 Teknik Komposisi 
Agar Gambar "Eye Catching" 
Pada Tangkapan Mata Natural

#1. RULE OF THIRDS
Membagi bidang foto dibagi menjadi tiga bagian sama besar baik secara vertikal maupun 

horisontal sehingga memiliki 9 area yang sama besar. Dengan demikian, kita sekarang 
memiliki pertemuan empat titik.

Keempat titik pertemuan berwarna merah kita sebut sebagai empat titik mata. Teori 
komposisi rules of thirds mengatakan bahwa kalau kita menempatkan “point of 
interest” alias bagian paling menarik dari sebuah foto di salah satu titik tersebut, 

maka secara keseluruhan foto akan menjadi lebih balance dan enak dilihat.

Tidak semua empat titik harus diisi bersamaan, cukup salah satu. Elemen point of 
interest tersebut bisa jadi berupa obyek foto manusia ataupun benda mati.

Dalam ilmu desain, saat melihat sebuah gambar, mata manusia secara natural tertuju 
pada salah satu titik diatas dibandingkan pada pusat titik tengah foto. Sehingga foto 

yang disusun dengan komposisi rules of thirds lebih enak dimata karena sejalan 
dengan cara mata kita melihatnya.



Apa point of interest (POI) foto kita. 
Bagian manakah yang menjadi pelaku 
utama yang paling menarik dalam foto 
kita?

bagilah foto dalam viewfinder menjadi 
persimpangan seperti gambar di 
samping

Dititik sebelah manakah point of 
interest tadi ingin ditempatkan?





#2. LEADING LINES

Garis Imajiner ini disebut juga Simpul

Menggunakan garis-garis alami 
menuntun mata ke dalam gambar



#3. DIAGONALS

Sama seperti leading lines, Diagonal ini juga 
Simpul yang menggiring mata audiens. 

Diagonal menciptakan "gerakan"



#4. FRAMING

Gunakan frame alami seperti jendela, 
pintu atau sela-sela pepohonan 



#5. BENDA DENGAN LATAR
Ciptakan kontras (perbedaan yang mencolok) antara benda dengan latar.



#6. PENUHI FRAME
Mendekatlah !



#6. PENUHI FRAME
 Ukuran objek di dalam bingkai secara langsung menentukan berapa banyak energi 
estetika (yaitu kepentingan) yang dimilikinya: semakin besar, semakin "penting" itu.!



#7. TEMPATKAN MATA DOMINAN  
DI TENGAH FOTO

Menempatkan mata dominan di Tengah foto 
memberikan efek ilusi ia mengikuti audiens



#8. POLA DAN PENGULANGAN

Manusia secara alami tertarik pada pola 

Dengan menggunakan pengulangan, akan 
segera menarik mata audiens ke dalam 

gambar kita  

Akan lebih Bagus lagi jika terinterupsi



#9. SIMETRI
Simetri menyenangkan mata !



#9. SIMETRI
Simetri menyenangkan mata !


