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Pengenalan alat
■ Komponen dasar kamera
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Pengenalan alat
■ DSLR vs Mirrorless
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Lensa
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Field of view

■ Field of view adalah bidang gambar (panjang, lebar dan 
diagonal) yang tertangkap oleh sensor. 

■ Field of view ditentukan oleh panjang fokal dan ukuran 
sensor. 

■ Semakin besar angka focal length, semakin sempit field of 
view. Semakin kecil (wide) angka panjang lensa, semakin 
lebar field of view  

■ Pada panjang fokal yang sama, semakin besar ukuran sensor 
akan semakin sempit field of view.  Semakin kecil ukuran 
sensor, semakin lebar field of view
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Field of view
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Source: Nikon/Dave Black
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Konsep dasar

■ Eksposur (ISO speed, shutter speed, 
aperture) 

■ ISO speed menunjukkan tingkat kepekaan sensor 
terhadap cahaya. Semakin tinggi angka ISO, semakin 
peka sensor terhadap cahaya.  

■ Shutter speed adalah hitungan waktu selama shutter/tirai 
di depan sensor membuka dan membiarkan cahaya dari 
luar kamera mencapai sensor. Shutter speed dituliskan 
dengan satuan detik seperti 30 detik, 5 detik, 1/50 detik, 
1/8000. 

■ Aperture (f) menunjukkan ukuran diafragma lensa untuk 
masuknya cahaya dari luar ke dalam kamera dan 
mencapai sensor. Semakin besar f value, semakin kecil 
lubang yang terbuka. 
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Apertur (f value)
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Konsep dasar

■Fokus dan DoF 
■ Fokus adalah posisi asal cahaya yang 

melalui lensa bertemu dan mengumpul/
konvergen untuk membentuk imaji yang 
tajam pada sensor. 

■ Depth of Field (DoF) adalah jarak antara 
objek yang terjauh dan terdekat dari 
sensor yang terlihat tajam. 
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Fokus
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Fokus depan
Fokus tengah

Fokus belakang

f2.8, ISO2500, 1/2500s, 41mm



+Hyperfocal 
distance
Adalah jarak 

antara lensa ke 
titik fokus yang 
memungkinkan 

seluruh objek 
dari infinity 
sampai titik 

terdekat dalam 
bidang gambar 

terlihat tajam (in 
focus).

f10, ISO100, 1/50s, 16mm
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Depth of Field



+Hyperfocal distance chart
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Apertur, ISO, shutter speed
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eye level

high angle

low angle
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• High angle
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High angle

Low angle
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• Low angle

• Eye level

High angle  
Posisi kamera dan lensa menghadap ke bawah 
horison 
Eye level 
Posisi kamera dan lensa horisontal 
Low angle 
Posisi kamera dan lensa menghadap ke atas 
horison
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High angle? Eye level?
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Long shot/full shot/wide shot  
Memberikan gambaran yang lengkap 
mengenai objek (benda/manusia) 
tertentu dan hubungan dengan 
lingkungannya. Lazimnya dibuat 
dengan lensa sudut lebar (wide angle). 
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Medium shot  
Menggambarkan objek 
secara utuh (benda/
manusia). Objek mengambil 
1/3 bidang gambar. Manusia 
terlihat 2/3 badannya. 
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Close up 
Menunjukkan sebagian saja dari 
subjek, dengan sedikit background/
foreground
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Komposisi 
Penempatan atau 

penyusunan 
elemen-elemen 

visual yang saling 
berhubungan 

untuk mencapai 
estetika tertentu 

dan untuk 
menyampaikan 

gagasan 
pemotretan.

• Penekanan subjek 
membantu mata untuk 
langsung menuju objek utama 
dalam foto.
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+• Bagian terang di luar 
jendela mendapatkan 
pengimbang dari sisi 

dalam ruang yang 
lebih gelap.

Keseimbangan 
Citarasa “pas”, tidak 

njomplang atau berat 
sebelah. Susunan 

simetris, menciptakan 
sensasi nyaman.

• Komposisi bukit kecil 
dengan campers di 
atasnya menjadi 
berimbang karena ada 
puncak gunung di sisi 
kanan atas



+ Kontras 
Kontras –misalnya 

perbedaan gelap dan 
terang– yang tinggi 

memiliki citarasa 
berbeda dibanding 

kontras rendah pada 
foto. Selain perbedaan 

gelap-terang, kontras 
bisa muncul dari 

perbedaan bentuk, 
ukuran, warna, tekstur, 

dsb..

• Warna daun hijau 
terang sangat kontras 
dengan background 

yang hitam dan gelap.
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Gerak 
Dengan shutter speed yang 

cukup rendah, efek gerak 
akan terekam dalam 

gambar.

• f2.8, 1/20s, ISO800, 80mm, on 
monopod
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Efek gerak juga dapat dibuat 
dengan menggunakan leading 
lines. Jejak kaki kuda di pasir 
menandai gerak dari andong 
beserta kudanya. f11, ISO200, 1/400s, 80mm



+ Proporsi 
Objek yang berbeda 

terhubung dengan jelas 
meskipun ukuran dan 

bentuk masing-masing 
sangat berbeda.
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Arah 
Alur yang terbentuk oleh 
unsur-unsur visual yang 
nyata maupun imajiner.

• Garis-garis nyata 
membentuk arah yang 

konvergen di tengah 
gambar

• Leading lines mengarah ke 
sisi kiri foto tetapi orang 
mengantri ke arah yang 
berlawanan



+Elemen komposisi visual apa saja 
yang Anda temukan?


