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Komposisi adalah panduan abstrak untuk
mengatur tata letak obyek di dalam bingkai foto



Komposisi Warna
Warna adalah hal yang bisa dipisahkan dalam sebuah foto. 

Permainan komposisi warna bisa dilakukan dengan susunan warna yang seragam, warna yang 
bergradiasi dan warna yang berlawanan. 

Bagaimanapun warna-warna yang menonjol pada sebuah foto merupakan daya tarik sendiri bagi 
orang yang melihatnya.



Komposisi Warna

Komposisi warna dengan susunan 
warna yang berbeda

Komposisi warna dengan fokusing pada 
warna tertentu



Komposisi Statis
Komposisi statis menunjukkan elemen-elemen visualnya diam dan kaku, seakan-akan memang 
itulah posisinya dan tidak bisa lagi dipindahkan. 

Komposisi statis ini banyak digunakan untuk pemotretan bangunan/arsitektur, atau obyek-obyek 
demografi buatan manusia.

Komposisi statis meletakkan objek utama ada tepat di tengah-tengah frame. Terlepas objeknya 
bergerak atau tidak.

http://www.infofotografi.com/blog/wp-
content/uploads/2013/01/Sydney-0009.jpg



Komposisi Statis



Komposisi Piramida
Komposisi piramida menggambarkan susunan obyek yang mengerucut, dan menggambarkan 
kesan bahwa pada puncaknya sudah tidak bisa lagi diletakkan obyek lain. Susunannya mirip 
seperti piramida.

Komposisi ini juga disebut dengan komposisi segitiga.

http://www.canon-asia.com/snapshot/wp-
content/uploads/2013/12/141_15.jpg

http://2dhnizrxqvv1awj231eodql1.wpengine.netdna-
cdn.com/wp-content/uploads/2011/08/Triangles-102092.jpg

http://cdn.picturecorrect.com/wp-
content/uploads/2014/11/understandi
ng-composition-8.jpg



Komposisi Diagonal Emas
Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa dalam sebuah foto ada 4 titik berat. Komposisi segitiga 
meletakkan obyek pada 3 titik berat yang ada. Komposisi ini menggambarkan kestabilan.

Peletakan obyek pada komposisi diagonal emas



Komposisi Diagonal Emas



Komposisi Garis
Komposisi garis ini memanfaatkan garis-garis baik lurus maupun melengkung untuk menyajikan 
efek perspektif atau kedalaman 3D.

https://photographyicon.com/wp-content/uploads/2011/05/36.jpghttp://erickimphotography.c
om/blog/wp-
content/uploads/2013/10/c
ornell-capa-2.jpg



Komposisi Dinamis
Komposisi dinamis ini menggambarkan keadaan dimana semua obyek utama di dalam foto 
seolah-olah bergerak.

http://www.markushartel.com/wp-
content/uploads/2010/08/hartel-bw-street-photography-15-
300x203.jpg



Komposisi Dinamis



Komposisi Simetris
Komposisi simetris ini menggambarkan tentang keseimbangan, kestabilan, kesatuan dan 
kesempurnaan formal dan statis dalam bentuk-bentuk yang simetris atau seakan-akan simetris.

http://121clicks.com/wp-content/uploads/2011/11/qapart3_symmetry.jpg



Komposisi Sentral
Komposisi sentral ini mempunyai titik pusat yang sengaja dibuat untuk mencuri perhatian. Titik 
pusat ini harus mempunyai kesan yang berbeda dengan yang lainnya. 

https://cdn.photographylife.com/wp-
content/uploads/2014/02/Kiva-Light.jpg

http://neilvn.com/tangents/images/models
/catherine/NV2_6362-prx-sq.jpg



Komposisi Framing
Komposisi framing (pembingkaian) ini memanfaatkan bingkai natural dan meletakkan obyek 
utama di dalam bingkai. Bingkai natural adalah bingkai yang diambil dari bagian sebuah gambar 
seperti jendela rumah, lobang-lobang angin, pohon atau obyek-obyek lain yang sudah tersedia.

http://www.tunglerphoto.hu/
documents/blog/tippek/fram
e_13.jpg

http://www.photographyblogger.net/wp-
content/uploads/2009/12/Framing15.jpg



Komposisi Bentuk
Komposisi bentuk atau komposisi rupa menggambarkan bahwa susunan obyek-obyek di dalam 
foto menghasilkan bentuk-bentuk geometri seperti bola, kotak, atau gelombang. 

Biasanya foto ini adalah foto banyak obyek yang disusun atau orang-orang yang berbaris 
membentuk formasi tertentu. Untuk membentuk formasi bisa dilakukan oleh dua orang atau 
lebih.

https://m1.behance.net/rendition/modules/18571003
/disp/bea665138ca728e276d48aeeaf1bdd46.jpg



Komposisi Pola Seragam
Komposisi pola seragam atau sering dikenal dengan komposisi ritme, menampilkan suatu 
pengulangan dari obyek foto yang serupa.

Ritme atau alur pengulangan obyek ini menjadi titik perhatian di dalam komposisi ini.

https://photographyicon.com/wp-
content/uploads/2011/06/example-of-pattern-in-
photography-street-signs.jpg



Komposisi Rasio Emas
Komposisi rasio emas (Golden Ratio Composition) ini sebenarnya merupakan pengembangan
dari Aturan Sepertiga dan Diagonal Emas.

Komposisi ini menggunakan panduan spiral seperti pada gambar kanan bawah.

http://www.slrlounge.com/wp-
content/uploads/2014/10/golden-ratio-phi-grid-rule-
thirds-composition-photography-slrlounge-4.jpg



Komposisi apa?

Komposisi Lingkaran
Sumber: Flickr



Komposisi apa?

Komposisi Ritme
Sumber: Flickr



Komposisi apa?

Komposisi Framing
Sumber: Flickr



Komposisi apa?

Komposisi Diagonal Emas
Sumber: Flickr



Komposisi apa?

Komposisi Diagonal Emas
Sumber: 
http://photoinf.com/General/Bill_Silliker/The_Master_Guide_f
or_Wildlife_Photographers/egret.jpg



Komposisi apa?

Komposisi Rasio Emas
Sumber: 500px.com



Komposisi apa?

Komposisi Pola Seragam
Sumber: 500px.com



Komposisi apa?

Komposisi Framing
Sumber: 500px.com



Sampai Jumpa di Pertemuan Berikutnya
Teknologi Multimedia Broadcasting



Saat memotret kita akan memperhatikan salah satu
jenis komposisi, namun sebuah foto bisa diartikan ke

dalam beberapa komposisi.


