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Abstrak

Fotografi ekspresi merupakan ungkapan jiwa yang mengutamakan
ekspresi jati diri pribadi seseorang yang akan diekspresikan dalam karya seni
fotografi. Ide penciptaan karya fotografi ini berawal wujud dari rasa ketertarikan
dan kegemaran seniman pada bunga yang dimana setiap hari dapat di jumpai di
lingkungan sekitar yang juga mempengaruhi psikologis dalam menjalani
kehidupan sehari-hari seniman. Pemaknaan pada karya fotografi dengan objek
bunga berdasarkan imaji dan sensasi yang di rasakan seniman, Sensasi-sensasi
yang di timbulkan seperti rasa bahagia, rindu, semangat, keceriaan, impian dll
yang ada pada warna-warna bunga, hingga mencapai maksud yang di inginkan
melalui fotografi ekspresi. eksplorasi yang dihasilkan juga tidak lepas dari
permainan teknik fotografi, komposisi fotografi juga pemilihan pencahayaan
untuk membentuk sebuah visual yang menarik. Setiap karya foto yang diciptakan,
menghadirkan sebuah visual yang bertujuan memberikan pesan tentang sensasi
warna sebagai bentuk healing atau perwujudan dari perasaan dan juga rasa yang
di alami ketika memandang warna bunga.

Kata kunci: sensasi warna, bunga, fotografi ekspresi.
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Abstract

Expression photography is an expression of the soul that prioritizes the
expression of one's personal identity which will be expressed in pure art. The idea
of creating this photographic work originated from the artist's sense of interest
and passion for flowers which can be found every day in the surrounding
environment which also affects the psychology of the artist's daily life. The
meaning of photographic works with flower objects is based on the images and
sensations felt by the artist. The sensations that are generated such as feelings of
happiness, longing, enthusiasm, joy, dreams, etc. that exist in the colors of
flowers, to achieve the desired goal through expression photography. The
resulting exploration cannot be separated from the game of photography
technique, photographic composition and lighting selection to form an attractive
visual. Every photo be created, present a visual that aims to give a message about
the sensation of color as a form of healing or the embodiment of feeling and
feelings that are experienced when looking at the color of flowers.

Keywords: color sensation, flowers, expression photography.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENCIPTAAN

Setiap manusia mempunyai pengalaman estetis yang

mempengaruhi kreativitas, kepribadian juga karakter seseorang ketika

melihat sesuatu benda, makhluk hidup atau kejadian di lingkungan

sekitarnya seperti bunga yang cenderung mempunyai warna-warnanya

sendiri yang memikat. Selain punya daya tarik yang tak bisa dipungkiri,

bunga juga syarat akan makna, untuk penyampaian perasaan juga

menyimbolkan sebuah arti maupun cerita.

Mengikuti protokol etiket era Victoria, bunga terutama

digunakan untuk menyampaikan pesan yang tidak dapat diucapkan dengan

keras. Dalam semacam dialog hening, bunga dapat digunakan untuk

menjawab pertanyaan “ya” atau “tidak”. Jawaban “ya” datang dalam

bentuk bunga yang diserahkan dengan tangan kanan; jika tangan kiri

digunakan, jawabannya adalah "tidak". Peran bunga dalam kehidupan kita

dapat ditemukan dalam teks-teks agama, contohnya seperti bunga teratai

pada kitab agama Budha dan Hindu. Pada cerita rakyat, dan mitos kuno

contohnya seperti bunga sedap malam dan lain-lain.

Selain itu bunga juga mempunyai kelebihan dibidang

kesehatan atau medis. Tak sedikit bunga yang mempunyai fungsi sebagai

obat penyembuh suatu penyakit atau digunakan untuk terapi. Menurut

1
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penelitian, bunga memiliki efek penyembuhan pada orang

yang menerimanya sebagai hadiah dan yang merawatnya di rumah.

Bunga adalah salah satu hal terindah di dunia yang membuat

hidup setiap orang lebih mempunyai banyak rasa dalam banyak hal.

Semua bunga mempunyai ciri khas dan keelokan bentuk juga warna

masing-masing yang dimana menjadi hal yang menarik untuk dibahas.

Memang tidak semua tanaman memiliki bunga, namun bunga menjadi

poin tersendiri yang bisa membuat siapapun takjub melihatnya.

Di Indonesia merupakan alam iklim tropis yang mempunyai

banyak ragam jenis bunga yang hidup di alamnya. Dengan warna-warna

yang mencolok dan indah membuat mata tertarik. Tidak sedikit orang-

orang yang menyukai bunga, baik dari segi makna maupun bentuk dan

warna dari bunga.

Selalu ada sensasi yang timbul ketika memandang bunga yang

sangat berpengaruh ke kepribadian dan ketertarikan psikologis setiap

orang. Setiap bunga menghasilkan sensasi yang berbeda-beda tergantung

dari pengalaman estetis dan juga mood, juga suasana sekitar yang kita

rasakan saat melihatnya.

Sulasmi Darma Prawira W.A (2002:27) menyebutkan bahwa,

“sensasi adalah rasa yang berhubungan dengan indera. Sensasi warna

tentunya berhubungan dengan indera mata, karena sifatnya yang visual.

Cahaya yang merangsang retina mata yang menyebabkan sensasi warna”.
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Secara umum warna mempunyai kesan tersendiri untuk

membangkitkan dan mempengaruhi rasa dan psikologi diri ketika

memandangnya, ialah dengan memberikan pengalaman keindahan. Dalam

hal ini dikatakan ada keharmonisan warna. Pada harmoni warna kita juga

menjumpai bangkitnya efek menyenangkan dari dua atau lebih terhadap

masing-masing warna sehingga dikenal dengan daya tampilan warna

primer, sekunder, tersier dan komplementer.

Warna dapat mempengaruhi jiwa dan emosional manusia dengan

sangat kuat, karena adanya warna yang tertangkap indra dan di proses otak

dan dapat menggambarkan suasana hati kita. Maka dari itu warna pada

bunga ini digunakan sebagai penyampaian sensasi yang didapat oleh

penulis, dengan proses imajinasi dan pengalaman estetis dari sensasi itu

lalu penulis sampaikan dan menyajikannya ke dalam fotografi ekspresi.

Fotografi ekspresi merupakan ungkapan jiwa yang mengutamakan

ekspresi jati diri pribadi seseorang yang akan diekspresikan dalam karya

seni murni. Perkembangan fotografi tidak berhenti sebagai menghadirkan

kembali realitas yang ada tetapi fotografi dapat sebagai medium ekspresi

untuk berkarya. Dalam buku Pot-Pourri Fotografi dijelaskan bahwa:

“……...Fotografi telah membuktikannya dengan menghadirkan
dirinya sebagaimana layaknya media seni rupa yang lain bahwa
karya-karyanya dapat menjadi medium ekspresi si pemotret nya
(fotografi ekspresi) baik itu secara konseptual maupun dalam
bentuk ‘gaya’ atau dengan cara tertentu dalam menampilkan
karyanya”. (Soedjono, 2006:4).

Dalam kutipan di atas menjelaskan bahwasanya fotografi mampu
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menjadikannya sebuah karya seni karena adanya makna, ungkapan

jiwa di dalam sebuah karya tersebut, ekspresi yang ada di dalam karya

yang dibuat oleh manusia disebut sebagai seni. Maka layak apabila suatu

objek yang diolah kreatif dengan konsep tertentu oleh fotografer dalam

waktu yang relatif singkat dianggap seni jika memang hasilnya dari

ekspresi yang ada dalam pikiran yang divisualisasikan dalam bentuk karya

seni dengan media fotografi

B. Rumusan Penciptaan

Ide dan gagasan yang dihadirkan dalam Tugas Akhir ini merupakan

hasil renungan diri dari pengalaman estetis pada Sensasi Warna Bunga

Dalam Fotografi Ekspresi. Penulis  merumuskannya dalam beberapa

pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana memvisualkan dan memunculkan sensasi warna

bunga dalam media fotografi.

2. Bagaimana interpretasi warna pada objek bunga sebagai

ungkapan ekspresi.

C. Tujuan dan Manfaat

Karya seni Tugas Akhir ini merupakan wujud dari pencarian

tentang proses berkesenian yang dialami. Hasil pencarian yang cukup

panjang dan rumit ini sekiranya mempunyai tujuan serta manfaat bagi

penulis dan juga orang lain, serta apresiator seni pada umumnya. Beberapa

uraian tentang tujuan dan manfaat adalah sebagai berikut:
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Tujuan :

1. Memvisualkan karakter warna bunga dalam media fotografi

2. Menginterpretasikan sensasi warna dengan objek bunga

sebagai ungkapan ekspresi jiwa.

Manfaat:

1. Memberikan visual therapy pada penikmat fotografi sensasi

warna bunga dalam fotografi ekspresi.

2. Meningkatkan kemampuan diri dalam eksplorasi warna

dalam fotografi.

3. Mengenalkan macam-macam warna dan jenis-jenis bunga

4. Melalui karya seni diharapkan dapat memberikan perenungan

terutama dalam sikap dan pandangan hidup agar menjadi

lebih berkembang dan lebih baik.

5. Sebagai tolok ukur dari perkembangan berkesenian penulis

pada saat ini.

6. Sebagai bahan refrensi atau pengetahuan tentang fotografi

pada masyarakat yang lebih luas.

D. MAKNA JUDUL

untuk menghindari salah penafsiran tentang tujuan yang ingin

disampaikan. Berikut pemaparan istilah-istilah yang digunakan dalam

tugas akhir berjudul “Sensasi Warna Bunga Dalam Fotografi

Ekspresi”.
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1. Sensasi

Sensasi diartikan sebagai yang membuat perasaan terharu;

yang merangsang emosi atau yang merusuhkan (menggemparkan);

kegemparan; keonaran. adalah deteksi energi fisik yang dihasilkan

atau dipantulkan oleh objek-objek fisik yang terjadi dalam

lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam

organ-organ indra. sensasi meliputi penglihatan, bunyi, bau, rasa

dan sentuhan. (Sensasi. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 26 Jan

2022, dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sensasi)

Sensasi merupakan proses manusia dalam menerima

informasi sensoris melalui indra dan menerjemahkan informasi

menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Proses penginderaan

itu melaui rangsang dari indrawi. Sensasi, atau dalam bahasa

inggris nya sensation, berasal dari kata latin, sensatus, yang artinya

dianugerahi dengan indra, atau intelek. Secara lebih luas, sensasi

dapat diartikan sebagai aspek kesadaran yang paling sederhana

yang dihasilkan oleh indra kita, seperti warna hijau yang kita lihat

pada pagi hari di dedaunan, rasa nikmatnya es krim. Sebuah

sensasi dipandang sebagai kandungan atau objek kesadaran puncak

yang privat dan spontan (Syafriyandi, 2016:53).

2. Warna

Warna merupakan fenomena getaran/gelombang, dalam hal

ini gelombang cahaya. Warna merupakan getaran/gelombang yang

diterima indra penglihatan. Warna dapat didefinisikan secara
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objektif/fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan, atau secara

subjektif/psikologis sebagai pengalaman indra penglihatan

(Sanyoto, 2009:11).

3. Bunga

Bunga merupakan organ tambahan, tidak semua tumbuhan

memiliki bunga. Bunga merupakan alat perkembangan seksual

(generatif) pada tumbuhan berbiji. Bunga merupakan tunas’ yang

mampat dengan empat lingkaran daun yang termodifikasi menjadi

kelopak bunga, mahkota bunga, putik dan benang sari (Purnomo,

et al., 2021).

4. Fotografi Ekspresi

Fotografi Ekspresi merupakan ungkapan jiwa yang

menutamakan eskpresi jati diri pribadi seseorang yang akan

diekspresikan dalam karya seni murni. Dalam buku pot pouri

dijelaskan bahwa:

“…………sebuah karya fotografi yang dirancang dengan
konsep tertentu dengan memilih objek foto yang terpilih dan yang
diproses dan dihadirkan bagi kepentingan si pemotretnya sebagai
luahan ekspresi artistik dirinya, Maka karya tersebut bisa menjadi
sebuah karya fotografi ekspresi. Dalam hal ini karya fotografi
tersebut dimaknakan sebagai suatu medium ekspresi yang
menampilkan jati diri si pemotretnya dalam proses berkesenian
penciptaan karya fotografi seni. Karya fotografi yang diciptakannya
lebih merupakan karya seni murni fotografi (fine art photography)
karena bentuk penampilanya yang menitikberatkan kepada nilai
ekspresif-estetis seni itu sendiri (Soedjono, 2006:27)

Dari kutipan tersebut, tampak bahwa foto ekspresi

merupakan ungkapan jiwa yang mengutamakan ekspresi jati diri

pribadi seseorang atau pengalaman estetis dari seseorang yang
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diekspresikan dan diciptakan lebih kepada seni murni menjadi

karya fine art photography.

Fotografi ekspresi selain menjadi ekspresi diri ataupun

ungkapan jiwa, ditinjau pula dari segi nilai estetis yang terkandung.

Nilai estetis menurut Hutcheson “Nilai estetika adalah keindahan

yang sifatnya tunggal yaitu kemurnian, serta mempercayai bahwa

manusia dapat menciptakan keindahan tersebut karena dalam diri

mereka terdapat kemampuan dasar yang sifatnya ekternal maupun

internal” (Pengertian Nilai Estetika,2022:1)

Maka dari itu visalisasi melalui fotografi ekspresi

menambah nilai estetis sendiri diamna juga menambah nilai plus

dari karya tugas akhir ini.

Berdasarkan penegasan judul proposal skripsi “Sensasi

Warna Bunga Dalam Fotografi Ekspresi” yaitu mewakili

pengalaman dari diri penulis mengenai kesukaan pada bunga dan

ragam warna bunga juga lebih menekankan kepada sensasi saat

melihat dan menikmati warna pada bunga yang bisa menimbulkan

rasa tersendiri ketika menikmatinya, terutama dalam rasa yang

positif dimana bisa menggugah hati dan menjadi larut saat melihat

warna bunga Seperti timbul rasa haru, senang, dan lainya yang

berada di ranah hal positif. Selain itu bisa juga membantu dalam

menyegarkan fikiran ataupun healing yang divisualisasikan

menjadi karya foto ekspresi yang diharapkan mampu
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memunculkan makna juga intrepetasi berbeda-beda bagi penikmat

foto.


