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ABSTRAK 

 

Prabawati, Eni Dwi. 2012. “Fotografi Human Interest Aktivitas Pemahat Batu di 

Desa Tamanagung Muntilan”. Proyek Studi, Jurusan Seni Rupa, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Aryo 

Sunaryo, M. Pd. Pembimbing II: Supatmo, S.Pd., M.Hum. 

Kata kunci : Fotografi, Aktivitas, Pemahat Batu. 

Karya fotografi merupakan salah satu karya yang berbentuk visual, atau 

dapat dilihat. Penulis memilih karya fotografi daripada karya lukis, grafis, maupun 

sketsa, dikarenakan fotografi lebih sederhana dalam menciptakan sebuah sajian 

visual, dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengambilan 

gambar. Lain halnya dengan karya visual lainnya, masih membutuhkan waktu 

yang lama untuk melihat hasil akhir dari hasil karya yang dibuatnya. Tema dalam 

karya fotografi ini adalah human interest, yaitu foto yang banyak menampilkan 

manusia sebagai objeknya sekaligus dengan aktivitas dan lingkungan sekitarnya. 

Fotografi human interest dapat menampilkan ekspresi misalnya, sedih, senang, 

tertawa, bahagia, bercanda, berlari, menangis dan lain sebagainya.  

Tujuan pembuatan karya proyek studi adalah untuk menuangkan ide atau 

gagasan penulis terkait dengan aktivitas seniman pahat batu yang ada di Desa 

Tamanagung, Muntilan dan membuat karya fotografi human interest sebagai 

media untuk mendokumentasikan sekaligus mempublikasikan kepada khalayak 

tentang kegiatan para seniman pahat batu di Desa Tamanagung, Muntilan.  

Media yang digunakan dalam proses pembuatan karya ini yaitu kamera 

DSLR tipe Canon 500D dan Nikon D3000. Kamera Nikon dilengkapi dengan 

lensa tele 55-200mm dan pada kamera Canon dilengkapi dengan lensa fix 50mm. 

Proses berkarya fotografi mencakupi : (1) menetapkan konsep, (2) studi pustaka, 

(3) survei lapangan, (4) persiapan hunting, (5) pemotretan, (6) review dan seleksi 

hasil, (7) editing dan olah digital, (8) pencetakan, (9) penyajian. Hasil proyek 

studi ini berupa karya dengan objek utama aktivitas pemahat batu di Desa 

Tamanagung, Muntilan. Jumlah keseluruhan terdapat 16 karya dengan ukuran 

12R dan berbingkai. Objek utama dalam karya tersebut sebagian besar 

menampilkan bentuk aktivitas pemahat batu di Desa Tamangung dengan format 

vertikal (potrait) dan horizontal (landscape) yang menampilkan karakteristik 

setiap bentuk aktivitas pemahat batu. Berdasarkan hasil proyek studi ini dapat 

disimpulkan bahwa proyek studi ini dapat menuangkan ide atau gagasan penulis 

terkait dengan aktivitas seniman pahat batu yang ada di Desa Tamanagung, 

Muntilan dalam karya fotografi human interest, dan dapat sebagai media untuk 

mendokumentasikan sekaligus bahan publikasi dalam perancangan DKV kepada 

khalayak tentang kegiatan para seniman pahat batu di sana yang mungkin jarang 

dilihat langsung bagaimana proses pembuatan patung-patung yang dihasilkan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Alasan Pemilihan Tema 

Fotografi merupakan salah satu karya seni yang berbentuk visual yang 

dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan suatu peristiwa yang 

ditangkap melalui sebuah alat yang disebut dengan kamera. Dunia fotografi 

sangat luas dan memiliki keragaman jenis foto yang dihasilkan, dengan objek 

yang berbeda-beda. Misalnya pada fotografi human interest, objek yang 

diambil adalah aktivitas manusia. Berbagai macam jenis kegiatan yang 

dilakukan oleh manusia menjadi menarik untuk diabadikan melalui karya 

fotografi, apabila aktivitas tersebut memiliki ekspresi atau karakter khusus 

yang menjadikan objek tersebut sangat menarik untuk diabadikan. 

Salah satu objek dengan tema aktivitas manusia atau human interest 

adalah pemahat batu. Aktivitas ini sangat menarik untuk diabadikan karena 

kerja keras dan semangat para pemahat ditampilkan melalui ekspresi yang 

dihasilkan ketika mereka sedang bekerja. Ekspresi yang ditangkap ketika 

pemahat tersebut membuat sebuah karya, dapat menjadi objek yang menarik, 

bahwa kerja keras para pemahat tersebut membuahkan hasil yang 

menakjubkan dan bernilai jual tinggi. Pemahat yang ada di Desa Tamanagung 

ini tetap gigih mempertahankan profesinya, walaupun pada kenyataannya 

banyak yang meremehkan profesi sebagai pematung, dengan alasan 

penghasilan mereka tidak tetap. Namun perjuangan untuk tetap 

mempertahankan warisan dari nenek moyang mereka patut untuk dihargai. 
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Dari 16 dusun yang ada di Desa tamanagung, 4 Dusun di antaranya yaitu 

Dusun Ngawisan, Ngadiretno, Tejowarno, dan Prumpung, merupakan pusat 

pembuatan kerajinan pahat batu. Cikal bakal atau asal mula dari seni 

memahat batu yang ada di Muntilan ini berada di Dusun Prumpung. 

Berbagai macam hasil kerajinan yang dibuat oleh para seniman pahat 

batu tersebut, menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan lokal maupun 

mancanegara. Ratusan sanggar pahat batu yang berada di Muntilan ini 

menghasilkan karya-karya yang beraneka ragam bentuk dan ukurannya. 

Mulai dari tiruan stupa Candi Borobudur, sampai tiruan bangunan yang ada di 

luar negeri. Patung-patung yang berukuran kecil sebagai hiasan taman 

maupun pelengkap dekorasi rumah juga dihasilkan oleh para seniman 

tersebut.  

Rangkaian kegiatan para pemahat tersebut sangat menarik untuk 

diabadikan dalam sebuah karya fotografi, karena seni memahat batu bukan 

sesuatu yang mudah untuk dilakukan, apalagi oleh orang awam yang sama 

sekali belum pernah menyentuh dunia memahat. Kebanyakan orang hanya 

melihat hasil akhir dari patung tersebut, yang dipajang di kios-kios sepanjang 

jalan Desa Tamanagung, tanpa melihat lebih jauh bagaimana proses patung 

tersebut dibuat. Melalui karya fotografi yang dihasilkan, diharapkan 

masyarakat ataupun wisatawan dapat melihat lebih jauh proses pembuatannya 

melalui karya fotografi yang dihasilkan. 
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1.2. Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Seseorang yang baru belajar fotografi biasanya tertarik dengan foto-foto 

yang bentuknya utuh. Maksudnya adalah menciptakan gambar sesuai dengan 

apa yang dia lihat. Misalnya saja hewan, tumbuhan, manusia, pemandangan 

alam, digambarkan nampak seperti aslinya. Padahal jika dikaji lebih lanjut, 

sebuah karya fotografi akan lebih menarik jika gambar yang diambil tidak 

hanya sekadar nampak seperti aslinya, namun juga mampu bercerita kepada 

khalayak yang melihat karya fotografi tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2005:321), pengertian fotografi adalah seni atau proses 

penghasilan gambar dan cahaya pada film. Pendek kata, penjabaran dari 

fotografi, itu tak lain berarti “menulis atau melukis dengan cahaya”.  

Alasan lain pemilihan karya fotografi dalam Proyek Studi ini adalah 

penulis ingin menampilkan sisi seni dan keindahan melalui sebuah karya 

fotografi, yang di dalam karya tersebut terdapat penuangan ekspresi cipta, 

karsa, dan rasa yang tidak cukup dituliskan dengan rangkaian kata-kata. 

Keindahan dari karya seni fotografi tersebut dapat mencirikan suatu ekspresi 

yang dituangkan fotografer ke dalam hasil karyanya. Karena cara yang 

terbaik untuk menyampaikan pesan melalui karya fotografi adalah dengan 

menuangkan semua ide ke dalam karya yang diciptakan. 

Karya fotografi merupakan salah satu karya yang berbentuk visual, atau 

dapat dilihat. Karya yang berbentuk visual tersebut merupakan salah satu 

alasan mengapa dipilihnya fotografi untuk membuat karya. Penulis lebih 

memilih karya fotografi daripada karya lukis, grafis, maupun sketsa, 
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dikarenakan fotografi lebih sederhana dalam menciptakan sebuah sajian 

visual, dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengambilan 

gambar. Lain halnya dengan karya visual lainnya, masih membutuhkan waktu 

yang lama untuk melihat hasil akhir dari hasil karya yang dibuatnya. Tema 

dalam karya fotografi ini adalah human interest, yaitu foto yang banyak 

menampilkan manusia sebagai objeknya sekaligus dengan aktivitas dan 

lingkungan sekitarnya. Tema tersebut dipakai karena human interest banyak 

menampilkan contoh tentang sisi lain sebuah kehidupan dalam masyarakat 

yang ditampilkan dalam sebuah hasil jepretan lensa kamera. 

1.3. Tujuan Pembuatan Karya 

Dalam pembuatan proyek studi berupa karya seni fotografi dengan 

judul “Fotografi Human Interest Aktivitas Seniman Pahat Batu di Desa 

Tamanagung”  ini bertujuan untuk : 

a. Menuangkan ide atau gagasan penulis terkait dengan aktivitas seniman 

pahat batu yang ada di Desa Tamanagung, Muntilan dalam karya fotografi 

human interest. 

b. Membuat karya fotografi human interest sebagai media untuk 

mendokumentasikan sekaligus mempublikasikan kepada khalayak 

kegiatan para seniman pahat batu di Desa Tamanagung, Muntilan yang 

mungkin para wisatawan tidak dapat melihat langsung bagaimana proses 

pembuatan patung-patung tersebut secara langsung. 
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1.4. Manfaat Pembuatan Karya 

Manfaat dari pembuatan proyek studi berupa karya seni fotografi 

dengan judul “Fotografi Human Interest Aktivitas Seniman Pahat Batu di 

Desa Tamanagung”  antara lain: 

a. Bagi penulis, sebagai media dalam menambah pengalaman dan 

meningkatkan kemampuan dalam bidang fotografi. 

b. Bagi subyek yang difoto, menjadi dokumentasi yang menarik dan berguna 

di kemudian hari. 

c. Bagi masyarakat umumnya, karya ini menjadi media publikasi proses 

pembuatan kerajinan pahat batu, tanpa melihatnya dari jarak dekat. 

d. Bagi lembaga (Jurusan Seni Rupa FBS), menjadi media pengembangan 

pembelajaran, khususnya pada bidang fotografi. 

e. Bagi mahasiswa Desain Komunikasi Visual, sebagai media dalam 

pembelajaran fotografi dan menambah pengetahuan tentang fotografi 

human interest. 
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BAB 2 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

2.1.  Pengertian Fotografi 

Fotografi adalah salah satu bagian dari seni rupa desain komunikasi 

visual. Di dalam desain komunikasi visual terdapat unsur-unsur seni rupa 

seperti komposisi warna, keseimbangan, komposisi garis, bidang dan lain 

sebagainya. Kesinambungan antara seni rupa dan desain komunikasi visual 

memang tidak dapat dipisahkan. Antara seni rupa dan desain sama-sama 

menampilkan hasil karya dalam bentuk visual, dan dalam desain komunikasi 

visual pasti ada unsur kesenirupaanya. 

 Tujuan akhir karya desain komunikasi visual itu sendiri tidak jauh 

berbeda dengan karya seni rupa lainnya, yaitu dapat dinikmati oleh orang lain 

dan orang tersebut memahami makna dari karya yang ditampilkan. 

Pencapaian akhir dari karya tersebut adalah bagaimana karya yang dihasilkan 

dapat mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat. 

Menurut Kusrianto (2007:12), desain komunikasi visual terdiri dari tiga 

kata di mana masing-masing kata memiliki makna yang berbeda, yaitu 

desain, komunikasi, dan visual. Desain merupakan ilmu yang berkaitan 

dengan perancangan estetika, cita rasa, serta kreativitas. Komunikasi adalah 

ilmu yang bertujuan menyampaikan maupun sarana untuk menyampaikan 

pesan. Visual adalah sesuatu yang dapat dilihat.   
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Fotografi termasuk dalam desain komunikasi visual karena karya yang 

dihasilkan berbentuk gambar, dan dapat dilihat oleh orang lain. Selain itu, 

karya yang berbentuk visual juga dapat mengkomunikasikan sesuatu yang 

ingin disampaikan kepada penikmat karya seni dari fotografer itu sendiri. 

Menurut Sulaeman (1981:94), fotografi berasal dari kata “foto” dan “grafi” 

yang masing-masing kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut: foto 

artinya cahaya dan grafi artinya menulis jadi arti fotografi secara keseluruhan 

adalah menulis dengan bantuan cahaya, atau lebih dikenal dengan 

menggambar dengan bantuan cahaya atau merekam gambar melalui media 

kamera dengan bantuan cahaya. Seperti dengan lukisan yang butuh goresan 

cat dan kuas yang dibantu dengan cahaya, fotografi juga dibantu dengan 

sebuah alat yang disebut dengan kamera. Selain itu, menurut Mahendra 

(2010:2), foto tidak hanya sekadar kertas bergambar. Foto dapat memberikan 

ungkapan, cerita atau perasaan kita terhadap orang lain. Dengan foto kita 

dapat menceritakan suatu kejadian yang telah berlangsung dan yang kita 

alami. Dengan foto kita juga dapat memberikan suatu informasi kepada orang 

lain, seperti keindahan alam, kejadian peristiwa, produk, dan lain-lain.  

Ditinjau dari segi penggunaan teknologi media penyampaiannya, 

fotografi dibagi menjadi 2 jenis kategori, yaitu fotografi analog dan digital. 

Pada fotografi analog, kamera yang digunakan masih menggunakan kamera 

analog di mana kamera tersebut masih menggunakan roll film dan proses 

pencetakannya masih menggunakan kamar gelap. Sedangkan pada fotografi 

digital, kamera yang digunakan juga sudah berupa kamera digital. Pada 
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kamera digital, film tidak diperlukan lagi seperti halnya kamera analog. 

Kamera digital menggunakan sensor yang dikenal dengan CCD (Charge 

Coupled Device), yang kemudian akan diolah menjadi gambar digital dan 

disimpan pada kartu memori. Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan yang 

mencolok antara kamera digital dan kamera analog, karena teknologi dasar 

yang dikandungnya sebenarnya sederhana saja. Sebuah kamera analog 

menggunakan film seluloid, mempunyai tiga elemen dasar, masing-masing 

adalah elemen optikal berupa berbagai ragam lensa, elemen kimia berupa film 

seluloidnya sendiri, dan elemen mekanik yang merupakan badan kamera itu 

sendiri. Elemen kimia pada kamera digital sekarang ini tergantikan menjadi 

elemen chips yang bisa berupa CCD (Charge Coupled Device) maupun 

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) yang mengatur 

sensitivitas pencahayaan dan menjadi "film digital" pada kamera-kamera 

modern (http://www.kamera-digital.com/artikel/wmview.php?ArtID=4, 24 

Maret 2012, 12.30). Selain itu, keunggulan lain dari fotografi digital adalah 

dalam  melihat hasil pengambilan gambar tidak perlu menunggu proses cetak 

selesai seperti pada fotografi analog, melainkan dengan melihat langsung 

melalui layar yang ada pada kamera tersebut. 

Baik maupun tidak suatu hasil karya fotografi, tergantung pada 

ketepatan dan kecermatan dalam pengambilan gambar, yang dikombinasikan 

dalam tiga pengaturan yaitu kecepetan rana (shutter speed), ISO/ ASA, dan 

diafragma (aperture). Ketiga kombinasi tersebut disebut dengan exposure. 

Menurut Mahendra (2010:19), eksposur merupakan nilai perbandingan 

http://www.kamera-digital.com/artikel/wmview.php?ArtID=4
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diafragma dengan shutter speed  yang dibutuhkan. Semakin kecil diafragma 

(bukaan rana besar), maka diperlukan shutter speed yang cepat sehingga 

cahaya yang masuk cukup banyak, seperti halnya diafragma besar (bukaan 

rana kecil) dengan shutter speed yang lambat. Pengaturan pencahayaan dan 

kecepatan yang digunakan dapat dilihat dengan menggunakan bantuan alat 

ukur atau lightmeter, yang sudah terdapat pada kamera yang digunakan. Alat 

ukur tersebut digunakan untuk membantu melihat ketepatan dalam mengukur 

kecepetan rana (shutter speed), ISO/ ASA, dan diafragma (aperture), apakah 

foto yang dihasilkan lebih gelap dari aslinya (under exposure) atau foto 

tersebut lebih terang (over exposure).  

Secara definisi ISO adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera 

terhadap cahaya. Semakin tinggi pengaturan ISO, maka semakin sensitif 

sensor terhadap cahaya. Shutter speed adalah rentang waktu saat shutter di 

kamera terbuka. Secara lebih mudah, shutter speed berarti waktu yang 

digunakan sensor „melihat‟ subjek yang akan difoto. Lebih mudahnya, shutter 

speed adalah waktu antara memencet tombol shutter di kamera sampai 

tombol ini kembali ke posisi semula. Sedangkan definisi diafragma adalah 

ukuran seberapa besar lensa terbuka (bukaan lensa) saat pengambilan foto 

(http://belajarfotografi.com 3 Maret 2012). 

2.2. Dasar-dasar Fotografi 

Fotografi pada dasarnya sama dengan ilmu pengetahuan praktik lainnya 

yang mempunyai ilmu teori yang sebaiknya dipelajari sebelum melakukan 

http://belajarfotografi.com/
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praktik lapangan. Teori tersebut kemudian diterapkan pada saat proses 

pengambilan gambar, sehingga menghasilkan foto yang menarik. 

 

2.2.1. Arah Membidik (angle) 

Menurut Giwanda (2002:37-38),  terdapat tiga kategori arah 

kamera (camera angel) yang digunakan yakni: (1) bird level view, adalah 

arah kamera dengan perumpamaan pandangan burung yang sedang 

terbang di angkasa dan terbang ke arah darat. Pemotretan sudut pandang 

mata burung ini dilakukan lebih tinggi dari objek yang difoto. Sehingga 

objek terlihat secara keseluruhan dengan elemen-elemen di sekitarnya dan 

terlihat lebih kecil atau lemah. (2) eye level view, adalah arah kamera yang 

diatur sejajar dengan arah pandang mata pemotret yang lurus. Sudut 

pandang sejajar dengan mata ini dapat menjadi pemotretan yang 

membandingkan objek yang satu dengan yang lain, lebih besar atau lebih 

kecil di antara elemen-elemen di sekitarnya. (3) low level view atau frog 

level view, adalah cara membidik dengan posisi jongkok atau 

mendongakkan kamera ke arah atas. Arah membidik tersebut digunakan 

untuk membantu menentukan arah bidik yang baik dan menarik sesuai 

objek yang difoto. Tujuan dari memotret dengan sudut pandang mata katak 

ini adalah untuk membuat objek terlihat lebih besar, dan terkesan kokoh. 

Untuk bangunan yang dipotret dengan angle ini, akan terlihat lebih 

monumental, sedangkan untuk objek manusia lebih terlihat lebih 

superioritas. 
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Dalam pembuatan karya fotografi ini yang digunakan adalah arah 

kamera eye level view. Cara ini digunakan supaya gambar yang dihasilkan 

nampak sejajar dengan mata. Selain itu, karena objek yang dibidik 

merupakan bagian dari aktivitas jadi pengambilan gambar juga lebih baik 

jika disejajarkan dengan mata. Meskipun para pemahat batu tersebut 

posisinya tidak selalu berdiri atau sedang berjongkok. 

2.2.2. Fokus (focusing) 

Menurut Yuda dalam fotografiyuda.wordpress.com 8 Mei 

2011.11:00, istilah focusing dalam fotografi adalah proses penajaman 

imaji pada bidang tertentu suatu objek pemotretan. Focusing adalah teknik 

paling dasar tetapi begitu penting, karena untuk mendapatkan gambar yang 

tajam dan jelas harus dilakukan focusing secara tepat. Tanpa menentukan 

fokus yang tepat, bisa saja terjadi miss focusing, atau kesalahan dalam 

menentukan fokus. Misalnya saja pada teknik pembingkaian, jika fokus 

tidak tepat objek yang dibidik akan menjadi tidak jelas, namun fokusnya 

terletak pada bingkainya. Hal tersebut menjadikan foto tidak akan sesuai 

dengan yang dikehendaki. 

Untuk menghidari miss focusing  pada saat pengambilan gambar, 

penggunaan manual fokus pada pembuatan karya ini juga banyak 

diperlukan. Aktivitas pemahat yang menggunakan banyak gerakan tangan, 

membuat kamera tidak selalu menangkap fokus seperti yang dikehendaki. 

Selain itu, penggunaan manual fokus juga dapat membuat foto terlihat 
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menarik ketika latar belakang objek dibuat blur, sehingga objek menjadi 

lebih jelas. 

 

2.2.3. Kecepatan Rana (shutter speed) 

Shutter speed adalah rentang waktu saat shutter di kamera anda 

terbuka. Secara lebih mudah, shutter speed berarti waktu di mana sensor 

kita „melihat‟ subjek yang akan kita foto (http://belajarfotografi.com 3 

Maret 2012). Pengaturan kecepatan digunakan untuk mengatur berapa 

banyaknya cahaya yang masuk ke dalam lensa kamera. Semakin lambat 

rana terbuka, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk, begitu juga 

sebaliknya. Pemotretan yang dilakukan siang hari, membutuhkan 

kecepatan rana yang cepat karena cahaya pada siang hari cukup banyak, 

sedangkan pada malam hari dibutuhkan kecepatan rana yang lambat. 

Aktivitas pemahat yang banyak dilakukan pada siang hari, 

membuat pemotret menggunakan kecepatan yang tinggi, agar cahaya yang 

masuk tidak terlalu banyak. Selain itu, kecepatan yang tinggi juga dapat 

digunakan untuk membekukan gerak para pemahat pada saat proses 

pembuatan patung. Tidak menutup kemungkinan juga apabila 

menggunakan kecepatan yang lambat. Kecepatan lambat digunakan untuk 

memberikan kesan gerakan pada saat proses pembuatan patung, terutama 

pada gerakan tangan yang sedang memukul pahat yang digunakan untuk 

memahat batu. 

 

http://belajarfotografi.com/
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2.2.4. Diafragma  

Sebuah foto yang menarik adalah apabila dalam foto tersebut 

terdapat dimensi ruang atau kesan kedalaman. Fasilitas diafragma pada 

lensa kamera berperan penting dalam mengatur pemisahan antara bidang 

background dan objek utama. Diafragma juga menentukan seberapa luas 

ruang tajam pada foto. Semakin kecil bukaan diafragma semakin luas 

ruang tajam yang bisa didapatkan dan semakin besar bukaan diafragma 

maka semakin sempit ruang tajam (http://fotografiyuda.wordpress.com, 8 

Mei 2011.11:00 ). 

Pemotretan aktivitas pemahat batu yang banyak dilakukan di luar 

ruangan membuat pemotret memiliki banyak pilihan. Dapat menggunakan 

bukaan diafragma yang kecil maupun besar. Namun dalam proses 

pembuatan karya tersebut pemotret lebih banyak menggunakan f/8 

maupun f/11, karena keadaan cuaca yang cerah dan banyaknya cahaya 

yang terdapat pada lokasi pemotretan. Selain itu, semakin kecil bukaan 

diafragma, juga menjadikan hasil foto yang memiliki ketajaman warna 

yang baik. 

2.3. Teknik-teknik Fotografi 

Menurut Giwanda ( 2002: 57-60) ada beberapa teknik fotografi dalam 

mengabadikan sebuah gerakan. Efek bergerak bukan hanya muncul karena 

sebuah gambar tampil dengan tajam. Ada kalanya gambar yang ditampilkan 

harus tampil blur untuk memberikan kesan bergerak. 

 

http://fotografiyuda.wordpress.com/
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2.3.1. Teknik Blurring 

Cara untuk membuat kesan bergerak pada sebuah foto adalah 

dengan membiarkan subjek menjadi blur. Untuk memotret subjek yang 

bergerak menjadi blur, diperlukan kecepatan rendah. Faktor penting 

lainnya adalah sudut pandang dari arah mana dilakukan pemotretan. 

Subjek yang melintas dari samping akan menjadi blur lebih cepat 

dibandingkan subjek yang bergerak menjauh atau mendekati pemotret.  

2.3.2. Teknik Zooming 

Zooming merupakan teknik foto untuk memberikan kesan gerak 

dengan mengubah panjang fokus lensa pada saat eksposur. Perubahan 

panjang fokus hanya dapat dilakukan dengan lensa zoom. Untuk 

mendapatkan kesan bergerak, pemotretan menggunakan kecepatan rendah. 

Besar kecilnya efek zooming tergantung kecepatan tangan dalam menarik 

lensa zoom ke arah dalam atau luar. 

2.3.3. Teknik Freezing 

Pemotretan yang menggunakan kecepatan tinggi juga dapat 

memberikan kesan gerak dengan cara membekukan gerakan yang sedang 

berlangsung atau yang lebih dikenal dengan sebutan freezing.  

2.3.4. Teknik Panning 

  Panning adalah cara lain untuk memberikan kesan gerak pada foto. 

Ketika melakukan panning pemotret mengikuti arah yang sama dengan 

subjek yang difoto. Misalnya pada gerakan mobil yang melaju dari arah 

kiri menuju kanan pemotret. Apabila tertangkap dengan baik, maka 
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gambar yang dihasilkan subjek terlihat lebih tajam daripada background 

yang menjadi blur. Namun beberapa subjek yang menjadi blur justru akan 

memperkuat kesan bergerak pada foto tersebut. 

2.3.5. Teknik Multi Eksposur 

Multi eksposur adalah pemotretan dengan mengkombinasikan 

bebrapa gambar dalam satu frame. Salah satu contoh sederhana adalah 

pemotretan dua subjek yang sama dalam satu frame. Teknik multi 

eksposur ini hanya dapat dilakukan pada kamera yang masih manual dan 

menggunakan roll film sebagai media perekamannya. Pada kamera digital 

tidak dapat melakukannya langsung melalui kamera, namun dapat dibuat 

melalui bantuan media komputer dengan software Adobe Photoshop. Akan 

tetapi nantinya teknik tersebut akan disebut dengan teknik montase apabila 

diolah menggunakan komputer. 

2.3.6. Teknik Siluet 

Siluet adalah teknik pemotretan untuk menampilkan gambar subjek 

dalam keadaan gelap. Siluet berasal dari kata silhouette yang mempunyai 

arti bayangan hitam atau garis keliling bayang-bayang lukisan sesuatu. 

Teknik ini memanfaatkan arah sumber cahaya yang berasal dari 

balik subjek yang akan dipotret, atau pemotretan dilakukan dengan 

melawan arah datangnya sinar. Teknik ini membutuhkan ketepatan 

pencahayaan agar subjek yang direkam tetap tampil dengan kontur dan 

ketajaman yang tepat. 
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2.3.7. Teknik Window Lighting 

  Jika sinar matahari masuk melalui jendela maka efeknya akan sama 

dengan cahaya langsung, dan akan menghasilkan kontras yang kuat antara 

bayangan dengan bagian yang terkena cahaya. Cahaya yang masuk melalui 

jendela akan mengenai sebagian subjek di dalam suatu ruangan yang 

gelap. Subjek akan menjadi menarik karena lingkungan sekitarnya 

mempunyai pencahayaan yang lebih lemah. 

  Teknik siluet dan window lighting ini dalam pendapat lain 

dikatakan bahwa kedua teknik tersebut termasuk dalam teknik fotografi, 

namun lebih mendominasi pada kekuatan sinar atau pencahayaan. Namun 

ada pendapat yang mengatakan bahwa kedua teknik tersebut masuk ke 

dalam teknik pencahayaan.  

2.4. Jenis-jenis Fotografi 

Menurut Yuda dalam fotografiyuda.wordpress.com 8 Mei 2011.11:00, 

fotografi terdiri dari berbagi jenis kategori, diantaranya adalah: 

a)  Foto Manusia 

Foto manusia adalah semua foto yang obyek utamanya manusia, 

baik anak-anak sampai orang tua, muda maupun tua. Unsur utama dalam 

foto ini adalah manusia, yang dapat menawarkan nilai dan daya tarik untuk 

divisualisasikan. Foto ini dibagi lagi menjadi beberapa kategori yaitu foto 

portrait, human interest, stage photography,dan sport. 

b) Foto Nature 
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Dalam jenis foto nature obyek utamanya adalah benda dan 

makhluk hidup alami (natural) seperti foto flora, fauna, lanskap 

(pemandangan), dan lain sebagainya. 

c)  Foto Arsitektur 

Jenis foto ini menampilkan keindahan suatu bangunan baik dari 

segi sejarah, budaya, desain dan konstruksinya. Memotret suatu 

bangunan dari berbagai sisi dan menemukan nilai keindahannya menjadi 

sangat penting dalam membuat foto ini. Foto arsitektur ini tak lepas dari 

hebohnya dunia arsitektur dan teknik sipil sehingga jenis foto ini menjadi 

cukup penting peranannya. 

d)  Foto Still Life 

Foto still life adalah menciptakan sebuah gambar dari benda atau 

obyek mati. Membuat gambar dari benda mati menjadi hal yang menarik 

dan tampak “hidup”, komunikatif, ekspresif dan mengandung pesan yang 

akan disampaikan merupakan bagian yang paling penting dalam 

penciptaan karya foto ini.  

e)  Foto Jurnalistik 

Foto jurnalistik adalah foto yang digunakan untuk kepentingan pers 

atau kepentingan informasi. Dalam penyampaian pesannya, harus 

terdapat caption (tulisan yang menerangkan isi foto) sebagai bagian dari 

penyajian jenis foto ini. Jenis foto ini sering kita jumpai dalam media 

massa.  

 



 
 

 
 

18 

2.5. Komposisi Fotografi 

Menurut Alwi (2004: 42-44) komposisi secara sederhana diartikan sebagai 

cara menata elemen-elemen dalam gambar, elemen-elemen ini antara lain 

garis, shape, warna, terang dan gelap. Hal paling utama dari aspek komposisi 

menghasilkan visual impact atau sebuah kemampuan untuk menyampaikan 

perasaan yang diinginkan untuk berekspresi dalam foto. Tanpa komposisi yang 

pas dan seimbang, foto yang dihasilkan tidak akan menarik, bahkan terkesan 

datar dan kaku. 

Usaha untuk menghasilkan karya fotografi yang berkualitas mulai 

dipikirkan, antara lain dengan cara berpedoman pada komposisi. Penguasaan 

komposisi yang benar berdasarkan pedoman komposisi akan sangat membantu 

pemotret pemula untuk melatih kepekaan estetiknya dalam memotret sehingga 

dihasilkan foto yang memiliki nilai seni lebih daripada sekadar foto biasa. Foto 

yang asal jepret seringkali hasilnya berkesan biasa saja, hanya menarik minat 

orang yang berkepentingan. Sedangkan yang tidak berkepentingan tidak 

tertarik untuk melihatnya (http://desaingrafisindonesia.files.wordpress.com, 3 

Maret 2012, 18.20).  

Penentuan komposisi pada sebuah karya fotografi dilakukan pada saat 

membidik objek. Saat itulah fotografer menentukan di mana letak objek yang 

tepat, sehingga foto yang dihasilkan dapat memberikan kesan bercerita, dan 

akan menarik perhatian. Selain itu, penentuan komposisi pada saat 

pengambilan gambar dilakukan agar dapat menentukan mana objek yang akan 

menjadi pusat perhatian, dan yang menjadi objek pendukung, sehingga 

http://desaingrafisindonesia.files.wordpress.com/2009/03/dkv00020105.pdf
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komposisi yang dihasilkan akan terlihat seimbang. Foto yang menarik adalah 

ketika foto tersebut mempunyai makna, dan terdapat unsur keindahan dan 

memiliki nilai estetis. Menurut Giwanda (2002:10-11), untuk menjadi foto 

yang enak dilihat diperlukan faktor menunjang tersebut, di antaranya 

komposisi, pencahayaan, ketajaman (jika memang diperlukan karena terkadang 

ada beberapa bagian foto yang memang tidak perlu terlihat tajam) dan 

ketepatan peristiwa. Menurut Blasius (Tanpa Tahun: 49-61), ada beberapa 

aspek dalam menentukan komposisi adalah sebagai berikut: 

a) Sudut / Angle Pemotretan 

Dalam fotografi, kemampuan menempatkan diri atau mencari 

angle mutlak harus dikuasai mengingat moment yang dikejar belum tentu 

dapat diulang lagi. Dalam fotografi terdapat jenis sudut pengambilan yaitu, 

sudut sejajar mata, high angle dan low angle. 

b) Sepertiga Bagian 

Rumus per tiga atau yang lebih dikenal dengan rule of third adalah 

dasar untuk memahami komposisi. Sebelum pemotret menemukan style 

sendiri, terlebih dahulu menguasai komposisi ini, dan menjadikannya pintu 

masuk untuk berkembang ke tahap selanjutnya. 

 

       Gambar 2.1. Rule of third 



 
 

 
 

20 

Giwanda (2002:40) menyatakan bahwa rumus sepertiga bagian 

sering digunakan untuk penempatan subjek utama. Bidang gambar dibagi 

menjadi 1/3 bagian sama besar secara horizontal dan vertikal dengan 

menarik masing-masing dua garis horizontal dan vertikal. Subjek utama 

ditempatkan pada titik perpotongan garis-garis tersebut atau di dekatnya, 

yaitu 1/3 jarak dari tepi kiri atau kanan bingkai gambar dan atas atau 

bawah bingkai gambar. 

c) Garis 

Salah satu elemen dalam komposisi adalah garis. Ada beberapa 

macam garis yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Masing-masing 

mempunyai dampak yang berbeda terhadap hasil foto. Garis dapat 

berfungsi membimbing atau menuntuk ke arah point of interest, yaitu 

objek yang akan ditonjolkan dari keseluruhan yang ada di bingkai foto. 

d) Warna 

Warna akan mempengaruhi mood yang tercipta dalam foto. Warna-

warna primer seperti merah, kuning, atau biru merupakan jenis warna yang 

sangat kuat menarik fokus. Kekuatan warna-warni ini dapat digunakan 

untuk memperkuat komposisi foto. 

e) Frame/ Bingkai 

Framing adalah teknik dengan menempatkan point of interest di 

antara 2 objek lain (Blasius, Tanpa tahun: 56). Teknik ini dipakai untuk 

mengurangi objek lain yang ada di antara objek utama, supaya tidak 

mempengaruhi konsentrasi melihat hasil foto yang diambil.  
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f) Latar Depan (Foreground) dan Belakang (Background) 

Selain angle, penempatan foreground dan background juga sangat 

mempengaruhi kualitas foto, karena foto dengan foreground dan 

background yang bagus  dan tepat tidak akan membuat jenuh orang yang 

melihat foto tersebut. 

Menurut Sunaryo (2011:59), gambar atau foto sebaiknya memiliki struktur 

yang sederhana dan jelas. Struktur menunjukkan bagaimana bagian-bagian atau 

unsur-unsur visual dibangun untuk mendapatkan kesatuan komposisi dan 

bentuk. Komposisi yang jelas dan sederhana tersebut misalnya seperti huruf L, 

C, S, Z dan dua garis sejajar. 

 

 

 

 

        

Gambar 2.2. Contoh komposisi sederhana 

2.5. Fotografi Human Interest 

Dalam pembuatan karya fotografi ini penulis akan menggunakan bentuk 

fotografi “Human Interest”. Sebagaimana yang diketahui oleh penulis, human 

interest fotografi adalah sebuah model atau gaya pemotretan yang 

menitikberatkan pada objek utamanya berupa manusia secara individual 

(sedang sendiri, maupun sedang berinteraksi) dan kelompok, yang utamanya 
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ditujukan untuk menampilkan ekspresi (sedih, senang, tertawa, bahagia, 

bercanda, menangis dan lain sebagainya). 

Menurut Alwi (2004:8), foto human interest dapat diartikan sebagai daily 

life photo. Daily life photo adalah foto tentang kehidupan sehari-hari manusia 

dipandang dari segi kemanusiawiannya. Foto Human Interest adalah karya foto 

yang mampu menggambarkan suka duka perjalanan hidup manusia. Ketika 

sebuah karya foto bisa mewakili perasaan kemanusiaan pada orang yang 

melihatnya, maka karya foto tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 

foto Human Interest. 

Pada dasarnya fotografi human interest mencakup dua bagian, yaitu 

fotografi dalam ruangan (indoor), dan fotografi luar ruangan (outdoor). Dalam 

pengertian yang lebih luas, fotografi human interest tidak hanya menampakkan 

aktivitas manusianya, namun juga menampakkan lingkungannya. 

Pada karya fotografi human interest dengan tema aktivitas pemahat batu 

ini menggambarkan kegiatan para pemahat dengan lingkungan sekitar yang 

berupa benda-benda hasil pahatan misalnya, patung, lampion, maupun batu-

batu yang belum selesai dipahat. Latar belakang (background) yang hampir 

memiliki kesamaan pada setiap objek yang dipotret, membuat sebuah 

kemiripan tempat pengambilan gambar. Padahal tempat pengambilan gambar 

tersebut tidak pada satu tempat saja. Hal tersebut merupakan salah satu 

karakteristik foto human interest, yaitu objek utamanya diperlihatkan lebih 

banyak daripada latar belakangnya. Bahkan latar belakangnya dibuat out of 

fokus (blur), supaya objek utamanya terlihat lebih jelas walaupun latar 
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belakangnya ramai. Selain itu pada fotografi human interest, objek yang 

dipotret tidak selalu nampak satu badan penuh pada frame. Namun terkadang 

objek tersebut hanya nampak separuh badan, maupun hanya raut wajahnya 

saja yang tergambar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan ekspresi 

pada objek utama yang diambil.  

2.6.  Pahat Batu di Desa Tamanagung Muntilan 

 Desa Tamanagung merupakan sentra kerajinan pahat batu yang 

terkenal di Kabupaten Magelang. Dari 16 dusun yang ada di Desa 

Tamanagung, 5 Dusun di antaranya yaitu Dusun Dukuh, Ngawisan, 

Ngadiretno, Tejowarno, dan Prumpung, merupakan pusat pembuatan patung-

patung yang terbuat dari batu. Cikal bakal atau asal mula dari seni memahat 

batu yang ada di Muntilan ini berada di Dusun Prumpung, yang sekarang 

bernama Dusun Sidoarjo. Dusun Prumpung dan Tejowarno merupakan pusat 

pahat batu yang paling besar di antara kelimanya. 

Kerajinan pahat batu ini sudah berdiri sejak tahun 1953. Pada mulanya, 

kerajinan ini tumbuh karena adanya pemugaran Candi Borobudur. Bebatuan 

yang akan digunakan dalam memugar Candi, diambil dari kawasan gunung 

Merapi yang berada tidak jauh dari Desa Tamanagung.  

Dahulu, bahan baku untuk pemugaran Candi Borobudur diambil dari 

lereng Gunung Merapi. Ketika itu, Dusun Prumpung merupakan tempat 

transit bahan baku sebelum dibawa ke Candi Borobudur, karena letaknya 

cukup strategis, yaitu berada tepat di tengah-tengah antara Gunung Merapi 

dan Candi Borobudur. Pada tahun 1930, tiga orang pemahat batu dari Dusun 
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Prumpung ini bekerja dengan Theodoor Var Erp untuk memugar Candi 

Borobudur. Salah satu ketiga orang tersebut adalah Salim Djajapawiro. Dari 

keturunan Salim Djajapawiro inilah seni pahat batu mulai Nampak dan 

berkembang di Dusun Prumpung. Doelkamid Djajaprana atau yang akrab 

dipanggil Djayaprana adalah salah seorang putra Salim Djajapawiro yang 

disebut-sebut sebagai perintis  kerajinan pahat batu di Dusun Prumpung pada 

tahun 1953. Berawal dari idenya, Djayaprana mengajak dua orang saudaranya 

Ali Rahmad dan Karin mencoba untuk memahat batu berbentuk kepala 

Buddha dengan mencontoh patung Buddha di Candi Borobudur. Pada 

mulanya, mereka ragu-ragu untuk memulainya karena takut dianggap 

melanggar ajaran agama Buddha atau dianggap berdosa. Dengan usaha yang 

keras, akhirnya mereka berhasil membuat sebuah kepala patung Buddha yang 

sama persis patung Buddha di Borobudur. Kemudian, arca kepala Buddha 

buatan mereka dijual kepada seorang pedagang dari daerah Sumatera 

(http://www.jogjatrip.com/id/753/kerajinan-pahat-batu-desa-tamanagung-

muntilan;6 Febuari 2012). 

Mulai saat itu, kerajinan pahat batu yang ada di Desa Tamanagung 

berkembang pesat setiap tahunnya. Sanggar pemahat berkembang pesat sejak 

tahun 1960. Sepuluh tahun kemudian sanggar pemahat bertambah menjadi 

dua kali lipat dari jumlah 14 sanggar yang telah berdiri. Hingga saat ini 

sanggar pemahat berkembang di sepanjang lingkar jalan Muntilan-

Borobudur-Magelang.  Para pemahat tersebut memproduksi kerajinan pahat 

batu dengan segala macam model, misalnya miniatur candi, patung Buddha, 

http://www.jogjatrip.com/id/753/kerajinan-pahat-batu-desa-tamanagung-muntilan
http://www.jogjatrip.com/id/753/kerajinan-pahat-batu-desa-tamanagung-muntilan
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patung Gupala, Ganesha, Wisnu, dan Siwa. Selain itu, produk kerajinan 

mereka adalah batu cobek, ulekan, hiasan taman seperti lampion, meja kursi 

batu, air macur, gapura klasik, relief, dan sebagainya. 

Tidak semua masyarakat Desa Tamanagung berprofesi sebagai pemahat 

batu. Hal ini disebabkan perkembangan zaman yang sudah tidak seperti masa 

nenek moyang mereka dahulu. Mereka lebih memilih profesi di bidang lain, 

misalnya karyawan, supir, wiraswasta, petani, dan lain sebagainya. Meskipun 

demikian, tidak sedikit pula pemuda di Desa Tamanagung tetap 

mempertahankan seni memahat batu, yang merupakan warisan dari nenek 

moyang mereka. Semangat mereka untuk tetap mempertahankan seni pahat 

batu ini patut di acungi jempol. Kerja keras mereka tidak selalu dibayar 

dengan penjualan patung, namun kepuasan batinlah yang mempertahankan 

semangat mereka. 

Selain itu, kawasan Desa Tamangung saat ini sedang dipersiapkan untuk 

pengembangan kawasan desa yang berbasis seni dan industri. Pengembangan 

desa yang berbasis seni dan industri ini dikenal dengan istilah Desa 

SEDATRI (Seni dan Industri). Menurut wakil Kepala Desa yaitu Bapak 

Sutikno, Desa SEDATRI ini nantinya akan digunakan untuk menarik 

wisatawan mancanegara maupun lokal. Selanjutnya, menurut penuturan 

Sekertaris Desa Tamanagung tersebut, bahwa desa mereka tidak hanya 

mempunyai pahat batu, namun juga memiliki daya tarik lain yang tidak kalah 

menarik untuk dikunjungi wisatawan. 
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BAB 3 

METODE BERKARYA 

3.1. Media Berkarya 

3.1.1. Kamera 

Kamera merupakan suatu alat untuk membentuk dan merekam 

suatu bayangan pada lembaran film. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kamera 

9 Mei 2011.10:30). Kamera yang digunakan berjenis kamera SLR atau 

single lens reflex. Dalam pembuatan karya fotografi ini, penulis 

menggunakan jenis kamera digital merk Nikon D 3000. Spesifikasi kamera 

Nikon D 3000 boleh dibilang seperti  Nikon D 60 yang ditanamkan ke 

badan Nikon D 5000, dengan modul pengganti AF dan layar LCD. D 3000 

masih memiliki kesamaan dengan D 60 pada bagian sensor, iso yang sama 

(iso 100-1600), flash sinc yang sama (1/200 detik) bahkan bahkan 

reviewfinder yang sama. 

Tetapi ada beberapa hal yang disempurnakan dari Nikon D 60 

menjadi D 3000 yaitu: 

a) Terdapat 11 titik auto fokus, yang sebelumnya hanya 3 titik 

fokus. 

b) 3D AF tracking (sebelumnya fitur ini tidak ada di Nikon D 60) 

c) LCD 3 inci (sebelumnya 2,5 inci) 

d) Tampilan menu (guide mode dan guide menu) 

(http://kamera-gue.web.id/2009/07/30/nikon-luncurkan-d3000-dan 

d300s/) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Film_(fotografi)
http://id.wikipedia.org/wiki/Kamera%209%20Mei%202011.10:30
http://id.wikipedia.org/wiki/Kamera%209%20Mei%202011.10:30
http://id.wikipedia.org/wiki/Kamera%209%20Mei%202011.10:30
http://kamera-gue.web.id/2009/07/30/nikon-luncurkan-d3000-dan%20d300s/
http://kamera-gue.web.id/2009/07/30/nikon-luncurkan-d3000-dan%20d300s/
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Selain menggunakan Nikon D3000, penulis juga menggunakan 

kamera jenis Canon 500D. Hal ini disebabkan, kamera tersebut dapat 

menghasilkan gambar yang memiliki warna lebih tajam dan bagus. 

Kamera Canon 500D masih menggunakan lensa standar yaitu 18-55 mm. 

Adapun fitur yang terdapat pada Canon 500D sebagai berikut: 

a) Sensor CMOS 15 MP APS-C (sama seperti EOS 50D) 

b) ISO 100 – 3200 (bisa diangkat sampai ISO 12.800) 

c) 3.4 fps continuous shooting 

d) LCD 3 inci beresolusi 920.000 piksel (sama seperti EOS 5D 

mark II dan EOS 50D) 

e) Shutter speed : 30 detik sampai 1/4000 (masih sama seperti EOS 

450D) 

f) 9 titik AF (masih sama seperti EOS 450D) 

g) Sistem anti debu pada sensor 

h) Dijual bersama lensa kit EF-S 18-55mm IS 

(http://gaptek28.wordpress.com, 2 April 2012, 13.30). 

3.1.2. Lensa 

 Peranan lensa sangat penting dalam sebuah pemotretan. Kamera 

tidak akan dapat digunakan memotret apabila tidak dilengkapi dengan 

lensa. Lensa atau sering disebut kanta adalah sebuah alat untuk 

mengumpulkan atau menyebarkan cahaya, biasanya dibentuk dari 

sepotong gelas yang dibentuk (http://id.wikipedia.org/wiki/Lensa). Lensa 

letaknya di depan badan kamera, yang berfungsi untuk menangkap cahaya, 

http://gaptek28.wordpress.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Gelas
http://id.wikipedia.org/wiki/Lensa
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yang kemudian akan direkam dan disimpan pada kartu memori. Pada 

bagian lensa biasanya terdapat beberapa cincin yang mempunyai fungsi 

masing-masing, seperti cincin untuk focal length (panjang fokus), 

diafragma, dan fokus. Lensa terdapat beberapa jenis sesuai dengan fungsi 

dan kegunaannya, yaitu lensa standar, lensa sudut lebar (wide angle), lensa 

mata ikan (fish eye), lensa tele, dan lensa fix. Pada pemotretan karya ini 

menggunakan lensa tele Nikkor 55-200mm, lensa standar Canon 18-

55mm, dan lensa fix Canon 50mm. Penggunaan ketiga lensa ini 

disesuaikan dengan tempat dan waktu pengambilan gambar. Adapun 

kekurangan dan kelebihan pada masing-masing lensa tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Jenis Lensa Kelebihan Kekurangan  

Nikkor Lens 

55-200mm 

Dapat memotret dari jarak 

jauh sehingga objek terlihat 

natural, gambar lebih jelas 

dan tajam, background 

lebih terlihat blur. 

Jarak terdekat 55mm 

membuat pemotret harus 

berada pada jarak yang jauh 

untuk memotret, tidak dapat 

digunakan pada ruangan 

yang sempit karena jarak 

minimal 55mm. 

Canon Lens 

18-55mm 

Merupakan lensa standar 

Canon jadi penggunaannya 

lebih mudah dan praktis, 

dapat digunakan di ruang 

Tidak dapat memotret jarak 

jauh karena jarak 

terpanjang hanya 55mm, 

blur pada background tidak 
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sempit sekalipun karena 

jarak terpendek 18mm, 

setajam pada lensa tele, 

Canon Fix 

Lens 50 mm 

Hasil gambar lebih tajam, 

bagus digunakan untuk 

fotografi potret, dengan 

bukaan diafragma mencapai 

1,8 memungkinkan untuk 

mendapatkan hasil gambar 

yang tajam dan membuat 

blur pada background 

terlihat tajam tanpa perlu 

proses pengeditan. 

Jarak yang hanya 50mm 

membuat pemotret harus 

maju mundur pada saat 

memotret untuk 

mendapatkan angle yang di 

inginkan, tidak dapat 

digunakan untuk memotret 

jarak jauh dan tidak dapat 

memberikan kesan natural 

untuk pemotretan candid. 

 

3.1.3. Kartu Memori 

  Kartu memori adalah sebuah media penyimpan data digital. Data 

digital yang tersimpan berupa  gambar digital, berkas digital ,suara 

digital, dan video digital. Kartu memori biasanya 

mempunyai kapasitas ukuran berdasarkan standard bit digital yaitu 

16MB, 32MB,64MB, 128MB, 256MB dan seterusnya kelipatan dua. Ada 

sekitar 43 jenis kartu memori yang beredar di masyarakat. Kartu memori 

tersebut memiliki kapasitas daya simpan yang bermacam-macam. Jumlah 

kapasitas terbesar saat ini adalah tipe CF (Compact Flash) dengan 8 GB 

(info : 1 GB = 1024MB, 1048576KB).  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Data_digital&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gambar_digital&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas_digital&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suara_digital&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suara_digital&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suara_digital&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Video_digital&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapasitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Compact_Flash&action=edit&redlink=1
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 Untuk membaca data digital yang disimpan di dalam kartu memori 

ke dalam komputer, diperlukan perangkat pembaca kartu 

memori (memory card reader) 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_memori, 24 Maret 2012, 13.30). 

3.1.4. Tripod 

Tripod adalah alat yang digunakan untuk menyangga kamera. 

Tripod memiliki tiga kaki yang dapat diperpanjang dan diperpendek sesuai 

dengan keinginan pemotret. Alat ini biasanya dipergunakan untuk 

membantu mengatasi goncangan saat pengambilan gambar. Goncangan 

yang dihasilkan akan berdampak pada hasil penggunaan lensa tele atau 

pada saat pengambilan gambar dengan kecepatan rendah. Dampak yang 

dihasilkan berupa gambar menjadi kabur.  

3.1.5. Kertas 

Dalam pencetakan sebuah karya foto, terdapat dua macam jenis 

kertas, yaitu kertas doff dan glosy. Jenis kertas glossy bertekstur lebih licin 

dan lengket, serta mengkilat, sedangkan kertas doff  bersifat kasar dan 

tidak mengkilat. 

Proses pencetakan karya fotografi ini menggunakan kertas doff. 

Kertas ini dipilih karena gambar yang dihasilkan tidak mengkilap. Yang 

dimaksud dengan mengkilap adalah pada saat foto yang telah dicetak 

dilihat dari kejauhan dengan cahaya lampu yang ada di sekitarnya, foto 

tersebut akan memantulkan kembali cahaya lampu sehingga foto tersebut 

tidak terlihat dengan jelas. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembaca_kartu_memori
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembaca_kartu_memori
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembaca_kartu_memori
http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_memori
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3.2. Teknik Berkarya 

Dalam pembuatan karya fotografi ini menggunakan teknik semi candid. 

Maksudnya adalah pemotretan tersebut tidak sepenuhnya menggunakan 

teknik candid, karena yang dimaksud dengan candid adalah pemotretan 

secara diam-diam dan diambil dari jarak tertentu supaya objek tidak 

mengetahui sedang dipotret. Pada pembuatan karya ini, para pemahat sadar 

kalau aktivitasnya sedang dipotret, namun ekspresi dan kegiatannya tidak 

diarahkan atau tidak dibuat-buat, sehingga nampak seperti menggunakan 

teknik candid. 

3.3. Proses Berkarya 

3.3.1. Menetapkan Konsep 

Menentukan sebuah konsep yang akan ditampilkan dalam 

pembuatan sebuah karya memang penting. Selain untuk menghindari 

kesalahan dalam pengambilan objek, konsep juga dipergunakan untuk 

acuan supaya hasil yang diinginkan sesuai dengan rencana dan tidak 

keluar dari tema yang diangkat. Konsep tersebut harus berdasarkan tema 

yang diambil dalam pembuatan karya.  

Pada karya fotografi, konsep tidak hanya berdasarkan pada tema 

yang diambil, namun digunakan untuk menentukan komposisi, arah 

membidik, dan pencahayaan. Konsep tersebut dibuat agar waktu dalam 

pengambilan gambar tepat pada saat peristiwa yang ingin dijadikan objek 

fotografi tersebut terjadi. 
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3.3.2. Studi Pustaka 

Selain mempersiapkan konsep yang akan dibuat dalam karya 

fotografi tersebut, studi pustaka mengenai pemahaman fotografi dan objek 

yang akan dibidik juga penting untuk memahami lebih dalam. Studi 

pustaka merupakan pemahaman melalui buku panduan maupun literatur. 

Selain menggunakan buku cetak, surat kabar maupun majalah juga dapat 

menjadi alternatif studi pustaka. 

Berbagai jenis buku menjadi pedoman penting dalam pembuatan 

karya fotografi dalam proyek studi ini. Selain dapat membantu dalam 

mendapatkan gambaran tentang objek yang akan dibidik, arah membidik, 

maupun komposisi dalam menciptakan karya fotografi, studi pustaka ini 

dapat membantu mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana 

menciptakan foto-foto yang menarik. 

3.3.3. Survei Lapangan 

Persiapan lain adalah observasi tempat atau lapangan yang akan 

digunakan dalam membuat karya fotografi. Observasi tempat ini 

diperlukan agar pada saat mengambil gambar objek, sudah mempunyai 

gambaran dan strategi pengambilan objek, tanpa menggangu aktivitas 

mereka. Pada saat observasi tempat ini sekaligus mengobservasi objek 

yang akan dibidik. Sesuai dengan tema yang diambil, penulis berusaha 

melakukan observasi tempat dan objek yang akan dibidik melalui 

perjalanan melintasi Desa Tamanagung, dan mencari informasi seputar 



 
 

 
 

33 

kegiatan yang dilaksanakan, baik waktu maupun tempat pembuatan 

kerajinan pahat patung tersebut. 

3.3.4. Persiapan Hunting 

Pencarian objek atau biasa disebut dengan istilah hunting 

memerlukan berbagai persiapan, antara lain persiapan strategi, teknik, alat 

yang digunakan dan alat pendukung lainnya seperti payung dan plastik 

untuk melindungi dari hujan yang sewaktu-waktu dapat turun. Dalam 

mempersiapkan strategi dan teknik dapat dimulai sejak awal ketika 

mempersiapkan konsep.  

Peralatan yang akan digunakan juga dipersiapkan, meliputi kamera, 

batrei kamera, memori kamera dan lensa tambahan. Jika diperlukan dapat 

menggunakan batrei dan memori cadangan untuk mengantisipasi 

kemungkinan kehabisan batrei maupun memori. Penggunaan lensa 

tambahan juga akan sangat dibutuhkan, apalagi jika lensa tambahan yang 

dibawa merupakan lensa tele atau lensa dengan jarak pandang jauh. 

Persiapan lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan kamera dari 

hujan, karena kemungkinan terjadinya hujan tidak dapat diprediksikan. 

Perlindungan kamera tidak harus selalu mahal, seperti yang dijual di toko 

kamera, cukup hanya dengan menggunakan plastik yang tentunya tidak 

sulit untuk mendapatkannya. Asal kamera terlindung dari air hujan dan 

tidak mengganggu kenyamanan dalam memotret. 
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3.3.5. Hunting Objek 

Objek yang akan dibidik pada pembuatan karya fotografi ini adalah 

manusia, dengan segala aktivitasnya, atau yang disebut dengan human 

interest. Dengan mengambil tema aktivitas seniman pahat batu, maka 

waktu pengambilan gambar juga disesuaikan dengan jam kerja mereka, 

yaitu mulai pukul 08.00 sampai 16.00. 

Setelah melakukan observasi objek maupun tempat yang akan 

digunakan sebagai sasaran pembuatan karya, alangkah perlunya mencari 

ide atau gagasan bagaimana sudut pengambilan gambar yang baik agar 

mendapatkan karya yang menarik, memiliki nilai keindahan dan nilai 

estetis. Ide atau gagasan diperlukan agar karya yang dihasilkan juga dapat 

bercerita kepada penonton dan pesan yang ingin disampaikan melalui 

karya tersebut dapat tersampaikan dengan baik. 

Sesuai dengan tema yaitu human interest aktivitas seniman pahat 

batu, berarti objek yang dibidik adalah orang-orang yang sedang 

melakukan aktivitas memahat batu. Karena sifat aktivitas manusia (human 

interest) yang selalu bergerak, maka tidak mungkin melakukan pengaturan 

objek agar diperoleh angel yang tepat. Untuk menyiasati hal tersebut, 

penulis memanfaatkan momen atau peristiwa yang tepat agar didapatkan 

hasil yang baik. Sudut pengambilan gambar yang tepat dan mendapat 

posisi yang paling menguntungkan sudah dapat membantu mendapatkan 

hasil yang diinginkan. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah arah 

datangnya sinar matahari. Sehingga dapat mengurangi resiko backlight 
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(objek lebih terlihat gelap karena kamera mengarah ke sinar matahari) 

ketika membidik objek. 

3.3.6. Review dan Seleksi Hasil 

Setelah mendapatkan foto dari hasil hunting, kemudian foto-foto 

tersebut diseleksi untuk dipilih mana yang terbaik dan yang akan 

ditampilkan. Proses penyeleksian foto tersebut juga melibatkan pihak lain 

yang dapat memberikan masukan terhadap hasil karya yang dihasilkan, 

sebagai bahan pertimbangan pemilihan karya. 

3.3.7. Editing dan Olah Digital 

Proses pengeditan hanya dibutuhkan jika karya yang dihasilkan 

mengalami kekurangan atau kelebihan cahaya. Proses pengeditan dengan 

menggunakan bantuan aplikasi Adobe Photoshop ini sedikit membantu 

kekurangan dari karya foto tersebut, dengan tidak mengurangi atau 

memotong foto maupun ada unsur penambahan objek di dalamnya. 

3.3.8. Pencetakan 

Kemudian karya yang telah terseleksi, penulis mencetak hasil 

karya yang telah mengalami proses editing maupun tidak, ke dalam kertas 

doff ukuran 12 R (30 cmx 40 cm). Teknik pencetakan ini dilakukan di 

studio foto. Pertama, foto yang dicetak adalah foto indeks, yang bertujuan 

agar penulis mudah mengetahui gambar mana yang paling baik untuk 

diperbesar formatnya dengan keakuratan warna yang baik juga. Selain foto 

indeks, penulis juga mencetak dengan ukuran 4 R (10 cm x 15 cm) untuk 
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memastikan jenis hasil pemotretan yang akan diperbesar menjadi 12 R   

(30 cm x 40 cm). 

3.3.9. Penyajian  

Pada tahap penyajian karya, semua karya harus dikonsultasikan ke 

dosen pembimbing untuk memastikan bahwa karya yang dicetak dengan 

ukuran 12 R tersebut adalah sudah benar. 

Setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, barulah 

foto-foto tersebut dikemas dalam bentuk bingkai sederhana berwarna 

hitam. Karya yang sudah dikemas kemudian siap untuk dipamerkan. 

Pada proses pembuatan karya juga dapat dilihat melalui bagan 

yang digambarkan dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 3.1. Bagan alur proses berkarya. 
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BAB 4 

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

 

Pada bagian ini dideskripsikan dan dianalisis karya-karya fotografi human 

interest aktivitas pemahat batu di Desa Tamanagung Muntilan. Analisis yang 

dilakukan mencakupi aspek-aspek estetis, teknis, dan pesan dari setiap karya. 

4.1  Karya 1 

 
Gambar 4.1. “Bersama Semar” 

4.1.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Bersama Semar 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Canon 500 D 

Lensa   : Canon zoom lens 18-55 mm 

ISO   : 200 
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Teknik   : Jarak 55 mm, f/8 kecepatan 1/125 detik 

Lokasi   : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun   : 2012 

4.1.2 Deskripsi Karya 

Karya fotografi ini menampilkan seorang pemahat berada di 

sebuah halaman dengan pepohonan yang rindang sedang menyelesaikan 

pekerjaan memahat patung. Point of interest karya ini berupa  kegiatan 

memahat lengkap dengan alat pahat yaitu berupa tatah dan palu, beserta 

objek yang sedang dipahat yaitu berupa patung batu yang berhadap-

hadapan dengan pemahat. Pemotretan ini dilakukan pada siang hari 

menjelang sore. Patung yang dipahat adalah salah satu tokoh pewayangan 

yang berbadan besar dengan satu tangan di belakang badannya dan tangan 

yang lain bergerak menunjuk-nunjuk ketika berjalan. Tampaknya 

menggambarkan tokoh Semar. Selain subjek utama yaitu pemahat batu 

dan patungnya, pada karya fotografi ini juga menampakkan pepohonan 

yang menjadi background. Terdapat pula dua batang pohon besar yang 

terletak di belakang pemahat yang didukung dengan tanaman singkong di 

sekitarnya. Nampak pula batu yang masih utuh dan berukuran besar yang 

belum dipahat di samping pemahat yang mengesankan lingkungan 

pemahat batu. Daun-daun sebagai foreground seolah-olah menunjuk ke 

arah pemahat sebagai subjek utamanya. 

4.1.3 Analisis Karya 

Point of interest subjek aktivitas pemahat batu tersebut memiliki 

perpaduan warna, bidang, gelap terang dan kesimbangan yang menarik 
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sehingga terwujud sebuah karya yang serasi dan menyatu. Penempatan 

subjek pada sudut pandang sejajar dengan mata atau eye level view 

membuat karya ini menjadi lebih terlihat jelas aktivitasnya. Penempatan 

subjek utama berada pada bagian tengah  frame, sehingga nampak 

seimbang dengan foreground yang berupa daun-daun dan patung yang 

sedang dipahatnya. Unsur garis yang terdapat pada karya fotografi ini 

didapat dari pepohonan yang menjadi background. Format horizontal 

penyajian karya dipadu dengan garis-garis tegak lurus dari pepohonan dan 

posisi pemahat maupun patungnya menambah keserasian perpaduan unsur 

garis vertical maupun horizontal. Warna pepohonan yang hijau berpadu 

dengan warna coklat dari batang pohon menjadi background yang serasi 

dengan subjek utama seorang pemahat dengan kulit coklatnya dan baju 

putih tidak terlalu membuat kontras yang mencolok. Warna bebatuan yang 

senada dengan warna patung menambah kesan serasi pada karya tersebut. 

Karya fotografi ini memiliki komposisi yang seimbang antara sisi kanan 

dan kiri, antara subjek utama dengan foreground. Suasana yang asri dan 

rindang di sekitar tempat pemahat tersebut bekerja, menjadikan karya 

fotografi ini terlihat natural. Ekspresi yang ditampilkan juga terkesan 

natural, selayaknya seorang pemahat yang sedang berkonsentrasi dengan 

hasil karyanya. Penyajian karya dengan format horizontal bertujuan untuk 

memperlihatkan secara lebih luas tentang kegiatan memahat batu dan 

lingkungan sekitarnya.  
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Pemotretan karya fotografi ini menggunakan teknik manual, di 

mana kecepatan, diafragma dan ISO ditentukan terlebih dahulu atau 

dilakukan pengaturan sebelum pengambilan gambar. Pada pemotretan ini 

menggunakan kombinasi eksposur diafragma 8 dengan kecepatan 1/125 

detik bertujuan untuk menangkap detil subjek dan membuat warna hasil 

pemotretan lebih tajam. Dengan menggunakan kecepatan 1/125 detik 

gerakan tangan pemahat dapat dibekukan. Melihat kondisi lingkungan 

yang cerah dan terdapat banyak cahaya langsung dari sinar matahari, 

dengan menggunakan ISO 200 sudah cukup untuk pemotretan tersebut. 

Pemotretan karya fotografi ini memakai long shoot supaya aktivitas 

pemahat dan lingkungan sekitarnya dapat terlihat secara keseluruhan.  

Kesan kerja keras nampak pada tempat di mana pemahat tersebut 

bekerja, tidak mengenal tempat yang bagus maupun tidak, yang penting 

nyaman utuk mereka bekerja. 

4.2 Karya 2 

 
Gambar 4.2. “Serius”. 
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4.2.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Serius 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Nikon D3000 

Lensa   : Nikkor zoom lens 55-200 mm 

ISO   : 200 

Teknik   : Jarak 108 mm, f/4,5, kecepatan 1/125 detik 

Lokasi   : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun   : 2012 

4.2.2 Deskripsi Karya 

 Karya fotografi ini menampilkan seorang pemahat yang sedang 

berkonsentrasi dengan patung yang sedang dipahat. Point of interest 

karya fotografi ini adalah kegiatan seorang pemahat batu. Karakteristik 

pemahat batu tersebut nampak pada kegiatannya yang terekam, dengan 

atribut lengkapnya yaitu berupa tatah dan palu di tangannya. Wajah yang 

dikernyitkan menunjukkan keseriusan dalam memahat patung yang 

membutuhkan ketelitian dalam pengerjaannya. Nampak pada gambar 

bahwa patung tersebut memiliki tingkat kesulitan dalam detil 

ornamennya. Patung tersebut adalah tiruan arca yang terdapat pada candi 

Borobudur. Keterampilan pemahat membuat detil ornamen mungkin 

tidak didapatkan melalui sekolah formal. Belajar dari pengalaman dan 

keturunan dari keluarga pemahat yang mungkin membuat pemahat 

tersebut sangat terampil. Selain subjek utama, tergambar pula bebatuan di 

sekitar pemahat yang menjadi penggambaran lingkungan tempat bekerja 

para pemahat batu di sana. 
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4.2.3 Analisis Karya 

 Secara estetis karya fotografi tersebut mempunyai komposisi yang 

seimbang karena dalam satu frame terbagi bidang yang simetris antara 

kanan dan kiri. Subjek tersebut menempati hampir seluruh bagian dari 

frame. Komposisi warna yang terdapat pada karya fotografi tersebut 

merupakan perpaduan antara warna alami dari lingkungan sekitar 

pemahat dengan warna pakaian yang dikenakan. Kontras warna yang 

terdapat pada gambar tersebut menimbulkan kesan subjek utama lebih 

terlihat mencolok atau lebih unggul daripada subjek-subjek di sekitar. 

Unsur rupa berupa garis belum banyak nampak pada karya ini, akan 

tetapi perpaduan dari penyajian karya dengan format horizontal berpadu 

dengan posisi pemahat yang vertical. Penyajian karya ini tidak 

menampakkan foreground, karena ingin memperlihatkan kegiatan 

pemahat secara untuh dan terlihat lebih dekat. Pencahayaan yang tepat 

membuat karya tersebut sudah menghasilkan perpaduan gelap terang 

yang menambah unsur komposisi. Pencahayaan yang mengenai subjek 

utama menjadikan karya tersebut terlihat natural. Background yang 

terlihat lebih blur daripada subjek utama, menjadikan dramatis dan 

menarik. Subjek utama pada karya ini juga masih nampak mendominasi 

daripada background, sehingga tidak mempengaruhi fokus terhadap 

subjek utama. 

Kombinasi eksposur diafragma 4,5 dan kecepatan 1/125 detik 

bertujuan untuk menangkap detil subjek dan membuat background 
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terlihat lebih blur. Diafragma yang digunakan 4,5 tujuannya adalah untuk 

membuat ruang tajam menjadi sempit. Semakin sempit ruang tajamnya, 

maka subjek utama akan semakin mendominasi daripada background 

maupun foreground yang nampak menggangu. Kecepatan yang 

digunakan 1/125 detik bertujuan agar cahaya yang masuk kedalam lensa 

tidak berlebihan sehingga dapat menimbulkan over exposure dan dapat 

membekukan gerakan tangan pemahat. Penggunaan ISO 200 sudah 

cukup karena kondisi cuaca yang cerah dan banyaknya cahaya dari sinar 

matahari yang sangat membantu dalam pemotretan, sehingga 

pencahayaan yang didapat pada saat pemotretan dapat disesuaikan. Fokus 

bidikan lensa terdapat pada pemahat dan patungnya. Background batu-

batu di sekitar pemahat juga terlihat blur, sehingga menimbulkan kesan 

dramatis dan menambah unsur ketajaman visual. Pemotretan ini 

menggunakan medium shoot, agar dapat terlihat ekspresi pemahat dengan 

jelas dan tertangkap pula patung yang sedang dikerjakan. Pada karya ini 

subjek terlihat mendominasi daripada backgroundnya. Pengambilan foto 

ini harus berjongkok untuk mendapatkan pemotretan dengan arah 

pandang sejajar dengan pandangan mata atau eye level view. Penyajian 

karya secara horizontal dipilih untuk memperlihatkan secara lebih detil 

tentang kegiatan yang dilakukan dan memperlihatkan lingkungan tempat 

para pemahat bekerja. Pengambilan gambar dengan sudut pandang 

sejajar dengan mata membuat seseorang yang melihat karya ini akan 
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terbawa suasana seperti seolah-olah sedang menyaksikan secara 

langsung. 

 Pesan yang ingin disampaikan adalah memberikan informasi dan 

memperlihatkan kepada masyarakat bahwa masih banyak seniman pahat 

batu yang tetap mempertahankan budaya dan kesenian dari daerahnya. 

Selain dapat memberikan informasi tentang pemahat batu, karya ini juga 

dapat mengajak masyarakat yang jauh dari lingkungan pemahat batu 

untuk mengapresiasi dengan baik hasil karya dari para seniman pemahat 

batu tersebut. 

4.3 Karya 3 

 
Gambar 4.3. “Hand’s Craft”. 

4.3.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Hand’s Craft 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Nikon D3000 

Lensa   : Nikkor zoom lens 55-200 mm  

ISO   : 220 

Teknik   : Jarak 200 mm, f/5, kecepatan 1/125 detik 
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Lokasi   : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun   : 2012 

4.3.2 Deskripsi Karya 

Pada karya fotografi ini menampilkan subjek utama yaitu berupa 

bagian atas patung yang sedang dipahat. Tanpa memperlihatkan sosok 

pemahat, diharapkan karya ini mampu menyajikan cerita yang ingin 

disampaikan. Karya ini merupakan close up aktivitas utama pemahat 

batu. Berbeda dengan pemotretan sebelumnya yang menampilkan figur 

utuh seorang pemahat, pemotretan kali ini hanya menampilkan bagian 

tangan pemahat yang sedang membuat patung. Pemotretan ini sengaja 

dilakukan agar dapat menjelaskan lebih detil tentang kegiatan pemahat, 

dan dapat menampilkan bentuk patung yang sedang dalam proses 

pemahatan. Tangan pemahat yang terampil mampu membuat karya yang 

begitu detil dan mirip seperti aslinya yaitu patung Budha yang terdapat 

pada candi Borobudur. Keterampilan pemahat yang mungkin tidak 

didapat dari sekolah formal dapat menciptakan sebuah karya seni yang 

bernilai jual tinggi. Karya fotografi ini diambil di Desa Tamanagung 

tanggal 19 Febuari 2012, pada pagi hari menjelang siang. Badan pemahat 

sengaja tidak ditampilkan dalam karya ini, karena fokus yang ingin 

ditonjolkan adalah sebuah patung yang sedang dipahat, dan menampilkan 

tangan pemahat yang membuatnya. Seperti layaknya seorang model yang 

sedang dirias oleh periasnya, sama dengan yang dialami patung tersebut. 

Namun bedanya pada patung ini dibuat menjadi lebih bagus dan indah 

dengan menggunakan alat pahat berupa tatah dan palu.  
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4.3.3 Analisis Karya 

Karya fotografi ini memiliki perpaduan antara garis, bidang, warna, 

gelap terang dan pembagian bidang yang tepat, sehingga menghasilkan 

karya fotografi yang menarik. Sudut pandang yang sejajar dengan 

pandangan mata membuat subjek utama nampak semakin jelas dan 

nyaman dilihat. Pembagian bidang yang seimbang antara kiri dan kanan, 

ditunjukkan dengan frame yang dipenuhi oleh subjek utama sehingga 

tidak terlalu banyak terpengaruh dari background. Komposisi garis hanya 

terbentuk dari subjek utama. Warna pada subjek utama lebih 

mendominasi karena background nampak sangat blur. Pembagian bidang 

antara tangan pemahat dan patung juga seimbang, karena posisi subjek 

berada di tengah-tengah frame. Selain itu, background tidak terlihat 

mendominasi, karena terlihat blur dengan sempurna. 

Kombinasi eksposur diafragma 5 dan kecepatan 1/125 detik 

bertujuan untuk membuat subjek terlihat jelas, dan background terlihat 

blur dengan sempurna. Depth of field atau disebut dengan ruang tajam 

yang kecil juga mengakibatkan subjek utama lebih terlihat jelas daripada 

background. Fungsi dari ruang tajam yang kecil adalah membuat subjek 

utama terlihat jelas dan menghilangkan background maupun foreground 

yang nampak mengganggu. Kecepatan 1/125 detik bertujuan untuk 

mengimbangi bukaan diafragma yang lebar, agar tidak terjadi over 

exposure. Cara untuk mengetahui pencahayaan yang under maupun over 

exposure pada saat pemotretan adalah dengan menggunakan bantuan 
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light metter yang dapat dilihat melalui jendela bidik, dan angka yang 

ditunjukkan adalah 0 (nol) untuk sebuah ketepatan pencahayaan. Selain 

itu kecepatan 1/125 juga bertujuan untuk menangkap gerakan tangan 

pemahat, agar tetap dalam satu frame dengan patung, sehingga hasil yang 

ditampilkan adalah gerakan tangan pemahat yang tidak begitu beku, 

namun masih terlihat adanya kesan gerakan pada saat memahat. ISO 

yang dipakai 220 karena pada saat pemotretan, setting kamera 

menggunakan program yang digunakan untuk menyesuaikan ISO pada 

saat pemotretan. Karya fotografi ini murni tanpa proses editing, karena 

kombinasi eksposurnya sudah serasi. Pemotretan ini tanpa menggunakan 

tambahan lampu blitz, karena sinar matahari sudah cukup untuk membuat 

pencahayaan yang natural dan alami. Pemotretan karya ini menggunakan 

close up shoot supaya subjek utama yang ditampilkan hanya akan terlihat 

sebagian saja dan terkesan seperti berjarak dekat dengan mata yang 

melihat. Pemotretan karya ini menggunakan lensa tele, sehingga 

pemotretan tidak harus dilakukan pada jarak dekat untuk mendapatkan 

hasil yang dramatis seperti pada karya fotografi tersebut. Pemotretan 

close up juga digunakan untuk mendominasi subjek utama daripada 

background. Selain itu, format horizontal juga dipilih untuk menyajikan 

karya tersebut agar dapat memperlihatkan secara jelas patung yang 

dipahat dengan tangan pemahat yang posisinya tepat di depan patung.  

Pesan yang ingin disampaikan dari karya fotografi ini adalah, 

bahwa budaya warisan dari nenek moyang masih perlu untuk 
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dilestarikan, termasuk pahat batu. Masyarakat juga sebaiknya 

mengapresiasi dengan baik dari hasil kerja keras para pemahat, dengan 

menjaga kelestarian seni dan budaya negara Indonesia. 

4.4 Karya 4 

 
Gambar 4.4. “ Berotot 1 “. 

4.4.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Berotot 1 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Nikon D3000 

Lensa   : Nikkor zoom lens 55-200 mm 

ISO   : 1600 

Teknik   : Jarak 55 mm, f/8, kecepatan 1/640 detik 

Lokasi   : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun   : 2012 
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4.4.2 Deskripsi Karya 

 Subjek utama atau point of interest karya fotografi ini adalah 

aktivitas pemahat batu di Desa Tamanagung , Muntilan. Karya ini dibuat 

tanggal 20 Febuari 2012, pada waktu pagi hari menjelang siang. Karya 

fotografi tersebut menggambarkan seorang pemahat batu yang sedang 

bekerja dengan alat pahat di tangannya, yaitu berupa tatah dan palu. 

Semangat bekerja begitu nampak ketika pemahat tersebut menaikkan 

salah satu kakinya ke atas batu untuk menjangkau posisi batu yang lebih 

tinggi. Keterbatasan tempat di sekitar pemahat tersebut, tidak 

memungkinkan menggunakan tangga untuk menjangkau tempat yang 

lebih tinggi. Patung yang dibuat ukurannya besar, namun pada saat 

pemotretan patung tidak ditampakkan secara keseluruhan, hanya bagian 

yang sedang dipahat saja sekaligus menggambarkan proses memahatnya. 

Untuk patung yang berukuran besar, proses pengerjaannya tidak 

dilakukan oleh satu orang pemahat saja. Biasanya lebih dari dua orang 

untuk menyelesaikannya. Masing-masing pemahat mengerjakan sisi 

depan patung, belakang, samping kanan maupun samping kiri.  

4.4.3 Analisis Karya 

Point of Interest karya fotografi ini adalah aktivitas pemahat batu 

yang sedang menyelesaikan pengerjaan sebuah patung. Subjek utama 

menempati bidang sebelah kanan, hal tersebut untuk menjaga prinsip 

keseimbangan karena subjek menghadap ke kiri. Keseimbangan bidang 

juga didapat dari batu yang sedang dipahat dengan menempati bidang 
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sebelah kiri. Penempatan subjek di tengah frame memberikan ruang yang 

cukup untuk background dan foreground ditampilkan dalam frame. 

Kontras warna antara subjek utama dengan background, membuat fokus 

terpusat pada pemahat sebagai subjek utama. Kombinasi gelap terang 

yang dipadukan dengan arah datang cahaya, membuat karya fotografi ini 

lebih terlihat kontras dengan subjek pendukung yang ada di sekitarnya. 

Secara tidak sengaja, penampilan karya ini memperlihatkan kesan 

framing, yang didapat dari foreground yang membentuk sebuah bidang 

lain melintang di sudut kiri bawah frame dan background yang berupa 

atap plastik yang juga melintang pada bagian atas frame. Selain berfungsi 

sebagai framing, garis-garis tersebut juga menambah unsur garis pada 

karya tersebut. Pada karya ini pengeditan dilakukan hanya untuk 

penyempurnaan cahaya dan gelap terang. Selebihnya karya tersebut 

murni hasil pemotretan. Pengeditan dilakukan dengan menggunakan 

software adobe photoshop. 

 Kombinasi diafragma 8 dan kecepatan 1/640 dengan ISO 1600 

memang terlalu tinggi untuk sebuah kombinasi eksposur. ISO 1600 

digunakan karena pada saat pemotretan, cahaya yang didapat tidak secara 

langsung dari sinar matahari, terlebih penggunaan diafragma 8 yang 

ditujukan supaya gambar lebih tajam dan jelas. Angka 8 pada diafragma 

berarti ruang tajam atau depth of field besar, tujuannya adalah membuat 

subjek yang ada di dalam frame cenderung fokus semua. Sedangkan 

kecepatan 1/640 digunakan untuk membuat tangan pemahat tersebut 
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frezze atau membekukan gerakan. Selain itu untuk menghindari under 

eksposur karena menggunakan diafragma 8, dibantu light metter 

sehingga pencahayaan tepat. Pada pemotretan ini juga tidak 

menggunakan tripod, karena lingkungan yang terjal karena banyaknya 

bebatuan yang ada di sekitar pemahat membuat kesulitan untuk 

menggunakan tripod. Maka dari itu, untuk menghidari goncangan pada 

saat memotret tanpa tripod, pemotret menggunakan kombinasi eksposur 

yang tinggi. Pencahayaan pada pemotretan karya ini menggunakan 

cahaya alami dari sinar matahari, namun tidak secara langsung. Karena 

pemahat berada di bawah tenda plastik untuk melindungi dari panasnya 

sinar matahari langsung. Fokus bidikan tepat pada pemahat sehingga 

background terlihat blur, dan subjek utama tetap terlihat tajam dan jelas. 

Foreground yang digunakan berupa batuan yang berada di sekitar 

pemahat. Hanya sedikit yang ditampilkan, supaya tidak terlihat 

mendominasi dengan subjek utama. Penyajian karya ini menggunakan 

format vertical, supaya ekspresi dan posisi subjek yang lain daripada 

yang lain terlihat dengan jelas. Pada pemotretan kali ini menggunakan 

medium shoot, agar dapat terlihat kegiatan pemahat tersebut dengan jelas, 

baik ekspresi maupun posisi memahatnya. Angle yang dipilih adalah frog 

level view, karena ingin menampilkan kesan memanjat dari pemahat batu 

tersebut, dan dapat terlihat ekspresif. Pada pemotretan ini sengaja tidak 

ditampilkan proses memahat secara berkelompok, karena dikhawatirkan 

akan mempengaruhi tititk fokus yang ditujukan pada subjek utama. 
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Karya fotografi ini cukup unik daripada yang lain, karena posisi pemahat 

tersebut menggambarkan sebuah usaha untuk memecahkan kesulitan. 

 Pesan yang ingin disampaikan dari karya tersebut adalah bahwa 

masih banyak pemahat yang tetap berjuang dengan mata pencaharian 

tersebut. Perjuangan yang begitu keras nampak pada ekspresi pemahat 

yang berusaha memahat patung tersebut walaupun harus memanjat 

bebatuan.  

4.5 Karya 5 

 
Gambar 4.5. “ Mendetail “. 

4.5.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Mendetail 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Canon 500 D 
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Lensa   : Fix Lens Ef 50mm, f 1,8 

ISO   : 200 

Teknik   : Jarak 50 mm, f/8, kecepatan 1/40 detik 

Lokasi   : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun   : 2012 

4.5.2 Deskripsi Karya 

 Point of interest karya fotografi ini menampilkan sesosok pemahat 

yang sedang menyelesaikan pekerjaannya. Sebuah rutinitas seorang 

pemahat setiap harinya. Pemotretan karya ini dilakukan pada pagi hari 

menjelang siang pada tanggal 26 Juni 2012. Pemahat tersebut nampak 

serius menyelesaikan detil ornamen pada patung yang sedang dipahatnya, 

dengan menggunakan alat pahat berupa tatah dan palu. Sepasang alat 

pahat yang pada umumnya digunakan untuk membuat karya seni patung 

maupun ukir. Pada karya fotografi ini nampak pemahat sedang membuat 

bentuk telinga hewan. Namun tiruan hewan yang sedang dipahatnya 

tidak terlalu jelas bentuknya, karena tidak terlihat secara keseluruhan. 

Subjek tersebut terlihat menarik karena seorang pemahat membuat 

sebuah patung tiruan hewan, dimana pada bagian tubuh patung hewan 

tersebut dibuat berukir atau memiliki ornamen. Ukiran yang dibuat pada 

bagian patung hewan tersebut sebelumnya telah dibuat rancangannya 

terlebih dahulu. Kemudian dibuat pola pada kertas yang digunakan 

sebagi contoh untuk memahat. Pola tersebut kemudian digambar pada 

batu yang akan dipahat. Pola digambar menggunakan alat tulis berupa 

pensil. Pola tidak langsung digambar semua pada bagian yang akan 

dipahat, namun sedikit demi sedikit, dilanjutkan dengan memahat. Cara 
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tersebut diulang-ulang sampai seluruh pola selesai dipahat. Hal tersebut 

dilakukan agar pola yang lain tidak terhapus ketika memahat bagian yang 

lain, yang kemungkinan akan terkena tangan pemahat maupun tertutup 

serpihan bebatuan yang lain. 

4.5.3 Analisis Karya 

Secara estetis, pemilihan subjek aktivitas pemahat batu tersebut 

memiliki perpaduan garis, bidang, warna, gelap terang, dan 

keseimbangan yang serasi. Penempatan subjek utama yang ada di 

samping kiri frame membuat nampak seimbang dengan subjek 

pendukung yaitu berupa patung yang ada di sebelah kanan frame. 

Berdasarkan prinsip sederhana komposisi fotografi, subjek yang 

menghadap ke kanan ditempatkan pada bagian sebelah kiri frame akan 

menghasilkan sebuah keseimbangan bidang. Arah datang cahaya yang 

tepat membuat pemahat dan patungnya memiliki kesan gelap terang yang 

menarik. Kontras dari warna baju pemahat dengan background maupun 

patung yang sedang dipahat membuat subjek utama terlihat lebih fokus 

dan terpusat. Garis-garis yang muncul pada karya tersebut secara tidak 

langsung berasal dari subjek utama, patung dan background. Posisi 

pemahat yang vertical, petung yang terletak horizontal di depan pemahat, 

dan background yang membentuk garis asimetris. Format yang dipilih 

untuk menampilkan karya ini adalah vertical. Hal tersebut dimaksudkan 

agar pemahat terlihat lebih mendominasi daripada subjek lainnya, dan 

terlihat dengan jelas ekspresinya. Pemotretan ini menggunakan medium 
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shoot, agar dapat terlihat dengan jelas ekspresi pemahat tersebut, 

sekaligus aktivitas memahatnya dengan batu di hadapannya.  

 Kombinasi eksposur diafragma 8 dan kecepatan 1/40, ditujukan 

agar hasil gambar terlihat tajam. Depth of field atau ruang tajam yang 

besar juga membuat subjek yang ada di dalam frame cenderung fokus 

semua, namun pada pemotretan ini karya foto yang dihasilkan nampak 

seperti menggunakan diafragma bukaan lebar yang menghasilkan ruang 

tajam sempit, karena jarak pemotretan yang cukup dekat dengan subjek 

utama. Kecepatan 1/40 detik tidak membuat kesan bergerak pada tangan 

pemahat, karena pada saat pemotretan aktivitas tersebut gerakan tangan 

pemahat cukup pelan. Kecepatan tangan pemahat tersebut disesuaikan 

dengan kegiatannya, yaitu membuat detil pada patung, sehingga 

membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Selain itu, cahaya yang cukup 

membuat pemotretan ini dikombinasikan dengan ISO 200. Arah datang 

cahaya yang tepat membuat gambar tidak menjadi back lighting. Namun 

sebaliknya, background menjadi terlihat seimbang dengan subjek utama 

karena pencahayaan yang sesuai. Pantulan cahaya yang mengenai wajah 

pemahat dan patungnya, membuat karya ini semakin menunjukkan 

kuatnya pencahayaan natural yang berasal dari sinar matahari. Sehingga 

pemotretan karya ini tidak menggunakan lampu blitz. Pengambilan karya 

ini menggunakan eye level view. Untuk mendapatkan sudut pandang 

yang sejajar dengan arah pandang mata, pemotretan dilakukan dengan 

sedikit berjongkok, menyesuaikan dengan possisi pemahat. 
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 Pesan yang disampaikan dari karya tersebut adalah agar 

masyarakat memberikan apresiasi yang baik terhadap para pemahat yang 

tergolong sebagai seniman tersebut. Apresiasi diberikan tidak hanya 

dalam bentuk materi, namun dengan mengenal dan menghargai jasa 

mereka dalam mempertahankan sebuah kesenian dan budaya.  

4.6 Karya 6 

 
Gambar 4.6. “ Ngukir Patung “. 

4.6.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Ngukir Patung 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Canon 500 D 

Lensa   : Fix Lens Ef 50mm, f 1,8 

ISO   : 200 
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Teknik   : Jarak 50 mm, f/8, kecepatan 1/50 detik 

Lokasi   : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun   : 2012 

4.6.2 Deskripsi karya 

 Point of interest karya fotografi ini adalah seorang pemahat batu 

yang bertopi coklat dan berpakaian sederhana sedang mengerjakan karya 

patungnya. Karya ini dipotret pada tanggal 26 Juni 2012, saat pagi hari 

menjelang siang di Desa Tamanagung. Cuaca yang cerah tergambar 

dengan adanya paparan sinar matahari di sekitar pemahat. Namun 

pemahat tersebut berada di bawah sebuah tenda plastik yang berfungsi 

untuk melindungi dari panasnya sinar matahari.suasana yang cerah juga 

nampak tergambar dari ekspresi wajah pemahat tersebut. Dengan penuh 

kesabaran dan hati-hati, pemahat tersebut menyelesaikan hiasan 

ornament yang ada pada patung yang sedang dikerjakannya. Wujud 

patung tersebut tidak nampak jelas, karena hanya terlihat sebagian saja. 

Patung tersebut menyerupai seekor binatang, karena pada bagian patung 

yang terlihat nampak seperti bagian belakang tubuh binatang yang 

memiliki ekor. Ukiran-ukiran pada patung tersebut menunjukkan sebuah 

keindahan dari karya seni pahat. Keterampilan dan ketelitian dari 

pemahat tersebut pantas untuk diapresiasi, yaitu diberi penilaian maupun 

penghargaan atas apa yang telah dia kerjakan. Namun apresiasi sudah 

terbayar dengan harga jual yang tinggi dari patung tersebut, sekaligus 

sebagai upah atas kerja kerasnya membuat sebuah patung yang sangat 

indah. Seorang pemahat biasanya menyelesaikan sebuah karya patung 
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lebih dari 3 hari. Dimulai dari proses pemecahan batu yang berukuran 

besar hingga penyelesaian hasil akhir. Batu besar yang akan dipahat 

biasanya ukurannya disesuaikan dengan ukuran patung yang dibuat. 

Setelah mengalami proses panjang dalam hal pembentukan badan patung, 

kemudian detil patung dipertegas dan ditambah dengan ukiran-ukiran 

ornamen. Proses yang begitu rumit dan panjang itulah yang menjadikan 

patung-patung tersebut bernilai jual tinggi. Patung-patung dari Desa 

Tamanagung sebagian adalah pesanan-pesanan baik dari dalam maupun 

luar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Butuh perjuangan keras dari 

pemahat tersebut untuk menghasilkan karya yang terbaik, seperti yang 

terlihat pada karya fotografi tersebut. 

4.6.3 Analisis Karya 

 Secara estetis, komposisi pada karya fotografi ini cukup seimbang. 

Perpaduan antara garis, bidang, warna, gelap terang dan pembagian 

bidang nampak serasi dan menyatu. Penempatan subjek utama yang 

berada di tengah frame, seimbang dengan subjek pendukung yaitu patung 

yang dipahatnya. Besarnya patung yang berada di depan pemahat tidak 

mempengaruhi komposisi, karena di belakang pemahat masih terdapat 

background yang membuat komposisi menjadi lebih seimbang. 

Keseimbangan lain juga timbul dari pembagian bidang yang sama antara 

pemahat dengan patungnya yaitu ½ bagian. Penyajian karya ini juga 

menggunakan format vertical agar pemahat dapat terlihat jelas aktivitas 

memahatnya, dan terlihat jelas pula patung yang sedang dipahatnya. 
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Apabila menggunakan format horizontal, patung yang sedang dikerjakan 

pemahat tidak akan terlihat dengan jelas. Garis-garis yang menjadi 

komposisi dari karya ini timbul dari penempatan subjek yang vertical, 

patung yang sedang dipahat pada posisi horizontal, dan subjek-subjek 

yang menjadi background menimbulkan garis yang asimetris sehingga 

tampilan karya ini tidak monoton.  

 Kombinasi eksposur diafragma 8 dengan kecepatan 1/50 detik 

bertujuan agar gambar terlihat lebih tajam dengan bukaan diafragma 

yang sempit. Ruang tajam yang besar digunakan untuk membuat subjek 

yang ada di dalam frame cenderung fokus semua, termasuk background 

dan foreground. Karya fotografi ini nampak seperti menggunakan bukaan 

diafragma yang lebar atau depth of field kecil, karena jarak pemotretan 

yang cukup dekat.  Sedangkan kecepatan 1/50 detik bertujuan agar dapat 

mengimbangi bukaan diafragma, karena pada wajah pemahat tidak 

terkena cahaya, sehingga pemotretan menggunakan kecepatan yang agak 

rendah supaya tidak terjadi under eksposur pada raut wajah pemahat. 

Under maupun over exsposure pada pencahayaan dapat ditentukan 

dengan menggunakan bantuan light metter sebelum tombol pelepas rana 

ditekan. Ukuran yang tepat pada light metter agar tidak over maupun 

under yaitu angka yang berfungsi sebagai ukuran menunjukkan angka 0 

(nol). Penggunaan ISO 200 sudah cukup karena pada saat pemotretan 

terdapat banyak cahaya yang berasal dari sinar matahari. Background 

pada pemotretan ini tidak terlihat mendominasi, namun masih sedikit 
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yang nampak sebagai bagian dari penggambaran lingkungan pemahat 

batu. Patung-patung, bebatuan, dan pepohonan yang menjadi background 

juga tidak mempengaruhi subjek utama, karena background terlihat lebih 

blur. Pada pemotretan karya fotografi ini menggunakan medium shoot, 

supaya pemahat dapat terlihat dengan jelas semua aktivitasnya dan dapat 

menampilkan patung yang menjadi sasaran aktivitasnya. Selain itu, 

penggunaan medium shoot juga bertujuan untuk tetap fokus terhadap 

subjek utama, namun juga dapat menampilkan background yang menjadi 

gambaran dari lingkungan pemahat batu. Pemotretan karya ini juga 

menggunakan arah pandang sejajar dengan mata atau eye level view. 

Untuk mendapatkan sudut pandang yang sejajar dengan mata, pemotretan 

dilakukan agak sedikit berjongkok, menyesuaikan dengan posisi pemahat 

tersebut. Pemotretan karya fotografi ini mengguanakan cahaya alami dari 

pantulan sinar matahari di lingkungan sekitar pemahat, sehingga tidak 

memerlukan lampu blitz. 

 Pesan yang ingin disampaikan dari karya fotografi ini adalah 

bahwa karya pemahat batu yang begitu indah patut untuk diapresiasi 

dengan baik. Perjuangan pemahat tidak hanya dalam membuat karya 

yang baik, namun berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 

mengandalkan kemampuannya memahat. Usia yang sudah tidak lagi 

muda juga tidak menyurutkan semangat pemahat tersebut untuk 

melakukan pekerjaannya. Selain itu karya ini juga memberikan informasi 
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kepada masyarakat, bahwa karya pahat batu yang ada di Muntilan 

memang benar-benar hasil karya tangan-tangan pemahat yang terampil. 

4.7 Karya 7 

 
Gambar 4.7. “ Yang Muda Yang Menjiwai“. 

4.7.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Yang Muda Yang Menjiwai 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Canon 500 D 

Lensa   : Fix Lens Ef 50mm, f 1,8 

ISO   : 400 

Teknik   : Jarak 50 mm, f/8, kecepatan 1/15 detik 

Lokasi   : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun   : 2012 

4.7.2 Deskripsi Karya 

Point of interest (Poi) pada karya fotografi ini adalah seorang 

pemahat yang masih muda sedang menyelesaikan sebuah karya pahat 

batu yang sangat indah. Dengan alat pahat ditangannya, pemahat tersebut 

menghasilkan karya pahat batu yang begitu detil dan menarik. Kombinasi 
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antara karya yang sangat indah dan pencahayaan alami yang berada di 

sekitar pemahat, membuat subjek utama pemotretan ini terlihat begitu 

menarik dan menjadikan cerita tersendiri bagi yang melihat. Karya 

fotografi ini diambil tanggal 27 Juli 2012, pada pagi hari menjelang siang 

di Desa Tamanagung. Subjek fotografi ini dipilih karena subjek 

pendukungnya yang berupa patung hasil karya pemahat tersebut yang 

sangat indah. Detil patung yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, 

membuat karya fotografi ini memiliki nilai tambah tersendiri. Bebrapa 

tiang-tiang penyangga atap rumah yang terbuat dari bambu dan kayu 

yang menjadi latar belakang, menambah kesan sederhana dalam 

lingkungan para pemahat batu. Dinding rumah yang terlihat masih 

berupa batu bata dan kayu-kayu yang sudah nampak tua, mengesankan 

lingkungan pemahat batu tersebut masih kental dengan suasana pedesaan. 

Tidak ada yang terlihat mewah kecuali patung yang sedang dipahat. 

Harga yang tidak murah atas hasil karya seni tersebut membuat patung 

yang dibuat terkesan mewah. 

4.7.3 Analisis Karya 

 Untuk menonjolkan karakter pemahat dan patungya, sengaja 

ditampilkan bentuk karya fotografi dengan komposisi yang cukup 

seimbang. Perpaduan antara garis, bidang, warna, dan gelap terang 

nampak serasi dan menyatu. Berdasarkan komposisi sederhana, subjek 

utama berimbang dengan bidang sebelah kanan berupa patung yang 

sedang dipahat. Selain mendapatkan penyeimbang bidang berupa patung, 
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keseimbangan lain juga didapatkan dari subjek yang menghadap ke 

kanan ditempatkan pada bagian sebelah kiri frame. Garis-garis yang tidak 

sengaja timbul dari karya tersebut lebih cenderung asimetris, sehingga 

memunculkan kesan tidak monoton pada karya tersebut. Perpaduan 

warna antara subjek utama terlihat serasi, karena warna-warna 

background hampir senada dengan warna subjek utama, sehingga tidak 

menimbulkan kesan kontras. Penyajian karya ini dengan format 

horizontal, bertujuan agar antara pemahat, karya patung, dan lingkungan 

di sekitar dapat terekam jelas dalam satu frame. Pembagian bidang antara 

subjek utama, karya patung dan background terlihat seimbang dan serasi. 

Pada karya fotografi ini background tidak terlihat mendominasi karena 

hanya sedikit yang nampak dalam frame dan lebih blur dari subjek 

utama. Perpaduan warna yang serasi antara subjek utama dan 

background juga menjadikan karya fotgrafi ini semakin menarik.  

 Penggunaan kombinasi eksposur diafragma 8 dan kecepatan 1/15 

detik bertujuan untuk manangkap detil subjek dan memberikan kesan 

bergerak pada tangan pemahat. Dengan menggunakan bukaan diafragma 

8, hasil gambar lebih terlihat tajam. Penggunaan diafragma 8 selain 

menghasilkan gambar yang tajam, depth of field atau ruang tajam yang 

besar juga membuat subjek-subjek yang berada di sekitar pemahat 

menjadi terlihat lebih fokus, daripada menggunakan bukaan diafragma 

lebar yang menghasilkan ruang tajam yang sempit. Pengaturan ini 

sengaja digunakan agar background tidak terlalu blur, karena pemotret 
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ingin menampakkan keadaan lingkungan pemahat dalam satu frame 

dengan subjek utama. ISO yang dipakai 400 karena pemotretan tidak 

menggunakan cahaya matahari secara langsung. Pada pemotretan ini 

memanfaatkan jatuhnya cahaya yang tepat mengenai subjek dan tidak 

menimbulkan back lighting, karena cahaya berasal dari arah depan 

pemahat. Dengan adanya cahaya yang jatuh mengenai subjek utama, 

pencahayaan menjadi terlihat natural. Pemanfaatan jatuhnya cahaya yang 

mengenai subjek utama,menjadikan pemotretan tidak lagi menggunakan 

bantuan lampu blitz. Pemotretan karya ini menggunakan medium shoot, 

agara pemahat dan karyanya dapat terekam jelas dalam satu frame 

sekaligus tertangkap pula kegiatan pemahat tersebut sekaligus ekspresi 

wajahnya. Medium shoot digunakan untuk membuat subjek utama lebih 

mendominasi daripada background. Pada karya ini menggunakan sudut 

pandang yang sejajar dengan pandangan mata atau dikenal dengan istilah 

eye level view. Penggunaan sudut pandang yang sejajar dengan 

pandangan mata bertujuan untuk membuat karya tersebut lebih nyaman 

dilihat dan dapat memperlihatkan ekspresi wajah pemahat dapat terlihat 

jelas. Untuk mendapatkan kesan eye level view, pemotretan dilakukan 

dengan sedkit berjongkok, menyesuaikan dengan posisi pemahat. 

 Pesan yang diharapkan dari karya ini adalah dapat memberikan  

informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pahat batu di Desa 

Tamanagung, dibalik karya-karya indah yang sudah banyak dipasarkan di 

sepanjang Desa Tamanagung, Muntilan dan terkenal hingga 
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mancanegara. Selain itu memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa 

masih ada pemuda generasi penerus yang masih mau memperjuangkan 

kebudayaan dan hidupnya dengan cara menjadi pemahat batu, meskipun 

peluang kerja diluar memahat terbuka lebar dan lebih menjanjikan. 

4.8 Karya 8 

 
Gambar 4.8. “Antara Bebatuan “. 

4.8.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Antara Bebatuan 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Canon 500 D 

Lensa   : Fix Lens Ef 50mm, f 1,8 

ISO   : 200 

Teknik   : 45 mm, f/8, kecepatan 1/125 detik 

Lokasi   : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun   : 2012 

4.8.2 Deskripsi Karya 

Karya fotografi ini menampilkan aktivitas pemahat batu yang 

sedang memulai pekerjaannya. Pemahat tersebut mengawali 
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pekerjaannya dengan memahat batu besar yang akan dibuat patung . Batu 

yang nampak pada karya fotografi ini terlihat masih utuh. Terbukti belum 

ada bentuk maupun terlihat pola patung yang akan dibuat. Karya 

fotografi ini diambil pada tanggal 29 Mei 2012, tepatnya pada pagi hari 

menjelang siang. Pemotretan dilakukan di sanggar pahat batu Linang 

Sayang, Desa Tamanagung, Muntilan. Cahaya matahari yang 

menunjukkan waktu pagi hari menjelang siang memang tidak nampak 

terlalu kuat, hanya cahaya-cahaya yang jatuh di tembok belakang 

pemahat yang terkena sinar matahari.  

 Pemotretan dilakukan disebuah tempat menyerupai garasi, luas dan 

beratap. Namun tempat tersebut digunakan untuk tempat para pemahat 

bekerja. Begitu sederhana namun pemahat tetap merasa nyaman karena 

terlindung dari sinar matahari. Kesderhanaan pemahat juga nampak dari 

cara berpakaian yang sederhana, lengkap dengan topi untuk melindungi 

kepalanya. Setiap hari pemahat tersebut harus bersahabat dengan keping 

batuan yang berserakan maupun percikan dari memahat yang mampu 

melukai kulit para pemahat apabila tidak berhati-hati. Serpihan dari hasil 

memahat yang berupa butiran debu juga berbahaya bila terhirup. Namun 

para pemahat tersebut bekerja tanpa menggunakan masker. Hal tersebut 

sudah merupakan kebiasaan dari para pemahat dan sudah wajar bagi 

mereka untuk bekerja penuh dengan resiko tersebut. Subjek tersebut 

diambil karena ingin memperlihatkan proses memahat batu dari awal, 

mulai dari batu yang masih besar dan utuh. 
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4.8.3 Analisis Karya 

 Untuk menonjolkan karektiristik aktivitas pemahat batu tersebut 

sengaja ditampilkan subjek utama (point of interest) berupa bentuk 

kegiatan pemahat yang sedang memahat sebuah batu yang berukuran 

besar. Secara estetis, perpaduan komposisi antara garis, bidang, warna 

dan gelap terang pada karya fotografi ini memiliki keserasian. Perpaduan 

garis yang terdapat pada atap tempat pemahat tersebut bekerja, berpadu 

dengan bidang bidang yang ada di bawah atap, merupakan sebuah bentuk 

kesinambungan yang beragam. Pembagian antara sisi kanan dan kiri pada 

frame juga serasi. Penempatan  foreground batu  di sisi sebelah kiri, 

seimbang dengan background yang ada pada sisi sebelah kanan frame 

dengan bentuk yang sepadan. Penyajian karya ini dengan format 

horizontal, supaya dapat terlihat dengan jelas aktivitas pemahat batu dan 

lingkungan di sekitar tempat pemahat batu tersebut bekerja.  

 Kombinasi eksposur diafragma 8 dengan kecepatan 1/125 detik, 

digunakan untuk membuat gambar lebih tajam karena bukaan diafragma 

yang sempit. Diafragma 8 juga menghasilkan ruang tajam (depth of field) 

yang besar, sehingga memungkinkan background maupun foreground 

cenderung fokus semua. Kecepatan 1/125 digunakan untuk membuat 

pencahayaan terlihat natural. Pencahayaan yang tepat dapat dibantu 

dengan light metter yang berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak 

cahaya yang ditangkap oleh kamera. Sebelum melakukan pemotretan 

biasanya light metter dilihat melalui jendela bidik untuk mengetahui 



 
 

 
 

68 

ketepatan cahaya. Selain itu dengan kecepatan 1/125 detik di tempat yang 

memiliki cahaya minim, dapat menjadikan gerakan tangan pemahat 

terkesan bergerak. Penggunaan ISO 200 juga cukup untuk pemotretan 

tersebut, karena cahaya yang masuk dari luar ruangan pemahat sudah 

cukup untuk pemotretan. Pemotretan karya ini menggunakan medium 

shoot, supaya kegiatan pemahat dapat terlihat jelas. Selain itu dapat 

menampilkan background dan foreground dari lingkungan pemahat, 

tanpa harus menghilangkan fokus terhadap subjek utama pemotretan 

karya ini menggunakan arah pandang yang sejajar dengan mata, atau 

disebut eye level view. Untuk mendapatkan gambar dengan sudut 

pandang sejajar dengan mata, maka pemotretan dilakukan dengan agak 

sedikit berjongkok, menyesuaikan dengan posisi pemahat tersebut. Selain 

karena ingin menampilkan kegiatan pemahat dengan jelas, eye level view 

digunakan supaya dapat membuat foreground dengan memanfaatkan 

batu yang telah selesai dipahat yang berada di depan pemahat. Pada 

karya ini proses editing dengan menggunakan software adobe photoshop 

hanya dilakukan sebatas penyempurnaan pada pencahayaan dan cropping 

pada sedikit bagian yang membuat komposisi menjadi tidak terlalu 

seimbang. Selebihnya karya ini murni hasil pemotretan. 

 Pesan yang ingin disampaikan pada karya fotografi ini adalah 

bahwa memahat batu bukan hal yang mudah dilakukan. Proses 

pengerjaannya membutuhkan waktu yang sangat lama, dimulai dari 

pembuatan bentuk dasar patung dengan memakai batu yang sangat besar, 
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kemudian dibentuk menjadi pola dasar dan terakhir membuat detil dan 

ornamen pada patung tersebut. Sebagai bentuk apresiasi yang baik 

terhadap para pemahat tersebut, sebaiknya para generasi penerus bangsa 

tidak hanya membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, 

namun alangkah baiknya bila memulai belajar untuk mengenal seni 

kebudayaan yang berasal dari negeri sendiri. 

4.9 Karya 9 

 
Gambar 4.9. “Sampun Sepuh 1”. 

4.9.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Sampun Sepuh 1 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Nikon D3000 

Lensa   : Nikkor Lens 55-200 mm 

ISO   : 1600 

Teknik   : 82 mm, f/8, kecepatan 1/400 detik 

Lokasi   : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun   : 2012 
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4.9.2 Deskripsi Karya 

Subjek utama karya fotografi ini adalah seorang pemahat yang 

nampak usianya sudah tidak lagi muda, sedang melakukan kegiatan 

sehari-hari sebagai seorang pemahat batu. Tidak terlepas dari alat pahat 

yang ada di kedua tangannya, pemahat tersebut menampakkan keseriusan 

dan semangat untuk menghasilkan sebuah karya patung. Dibantu dengan 

kacamatanya, pemahat tersebut berusaha membuat hasil karya patung 

yang terbaik. Pemotretan karya fotografi ini pada pagi hari menjelang 

siang, tanggal 19 Febuari 2012. Subjek fotografi ini dipilih karena dapat 

menjadikan sebuah inspirasi untuk karya fotografi yang lain, sekaligus 

sebagai penyemangat untuk menghasilkan karya yang terbaik dan tidak 

mau kalah dengan hasil karya pemahat tersebut. Pada usia pemahat 

tersebut yang sudah tidak lagi muda, namun pemahat tersebut nasih 

semangat untuk berkarya sekaligus untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Nampak dari raut wajahnya, pemahat tersebut masih 

bersemangat untuk membuat sebuah karya seni. Hal itu yang membuat 

karya fotografi ini menjadi menarik.  

4.9.3 Analisis Karya 

Karya fotografi ini menampilkan aktivitas seorang pemahat yang 

sedang bekerja dengan palu dan tatah dikedua tangannya. Pemotretan 

aktivitas pemahat batu tersebut memiliki perpaduan garis, warna, dan 

gelap terang yang serasi. Terlihat dari arah datangnya cahaya dan subjek-

subjek pendukung di sekitar pemahat yang menunjukkan suasana 
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lingkungan tempat pemahat tersebut bekerja. Komposisi karya fotografi 

ini memiliki keseimbangan antara bidang sebelah kiri dan kanan. 

Penyajian karya ini dengan format horizontal, bertujuan agar antara 

pemahat, karya patung, dan lingkungan di sekitar dapat terekam jelas 

dalam satu frame. Selain itu, pada karya fotografi ini ditampilkan 

bebatuan yang masih belum dipahat yang letaknya di belakang pemahat. 

Bebatuan tersebut berfungsi sebagai background, dan ditambah dengan 

foreground berupa bebatuan yang sudah berlumut dan berwarna 

kehijauan. Kedua kombinasi background dan foreground tersebut dapat 

memperkuat suasana lingkungan tempat pemahat tersebut bekerja. Selain 

itu, posisi bebatuan yang berfungsi sebagai background maupun 

foreground tersebut menimbulkan kesan garis-garis yang asimetris, 

sehingga menambah kesan yang tidak monoton pada karya tersebut. 

Kombinasi eksposur diafragma 8 dengan kecepatan 1/400 detik 

bertujuan agar gerakan tangan pemahat menjadi beku / frezze. Diafragma 

8 bertujuan agar gambar yang terekam warnanya menjadi lebih tajam dan 

terlihat lebih natural. Ruang tajam yang besar pada diafragma 8 

mengakibatkan subjek yang ada di dalam frame cenderung fokus semua. 

Penggunaan ISO 1600 bertujuan agar cahaya yang terekam dapat 

mendukung kombinasi diafragma dan kecepatan. Selain itu, alasan 

penggunaan ISO 1600 karena pada saat pemotretan pemahat berada 

disebuah tempat yang terdapat atap atau genting, sehingga tidak terkena 

sinar matahari secara langsung. Secara otomatis cahaya yang masuk dan 
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menimpa badan pemahat berasal dari pantulan sinar di luar ruangan. 

Pemotretan karya ini menggunakan kamera Nikon D3000 dengan lensa 

tele 55-200 mm. Dengan menggunakan lensa tele, pemotretan dapat 

dilakukan jarak jauh supaya terlihat natural. Pada pemotretan ini 

menggunakan medium shoot, agar aktivitasnya terekam dengan jelas 

sekaligus menampakkan keadaan lingkungan tempat pemahat tersebut 

bekerja. Pengambilan gambar ini menggunakan posisi eye level view, 

namun agak lebih sedikit tinggi dari arah pandang mata. Hal ini bertujuan 

agar ekspresi pemahat masih dapat terlihat, dan patung pahat yang 

letaknya di bawah masih dapat terlihat. Pada karya fotografi ini 

dilakukan pengeditan  dengan menggunakan software adobe photoshop. 

Pengeditan hanya dilakukan pada penyempurnaan komposisi dengan cara 

sedikit memotong (crop) bagian yang berlebih dan menjadikan karya 

tersebut kurang bagus komposisinya.  

Pesan yang ingin disampaikan pada karya fotografi ini adalah 

agar masyarakat mengetahui bagaimana beratnya hidup para pemahat 

batu. Selain memenuhi kebutuhan hidup dengan menjadi pemahat batu, 

mereka juga berjuang mempertahankan sebuah karya seni agar tetap 

terjaga kelestariannya. Sebagai pemuda Indonesia, seharusnya kita dapat 

menujukkan apresiasi yang baik terhadap karya dan budaya asli dari 

negeri sendiri. Selain itu dapat menjadikan inspirasi bagi kehidupan 

masyarakat, bahwa tidak ada batasan usia untuk mengembangkan dunia 

seni dan terjun kedalam dunia kesenian. 
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4.10  Karya 10 

 
Gambar 4.10. “ Beralaskan Batu “. 

4.10.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Beralaskan Batu 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Canon 500 D 

Lensa  : Fix Lens Ef 50mm, f 1,8 

ISO   : 200 

Teknik  : 50 mm, f/11, kecepatan 1/25 detik 

Lokasi  : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun  : 2012 

4.10.2 Deskripsi Karya 

 Point of interest pada karya ini adalah seorang pemahat yang 

sedang duduk di atas batu, sambil mengerjakan karya patungnya. Dengan 

tatah dan palu sebagai sahabatnya, pemahat tersebut nampak masih 

bersemangat menyelesaikan pekerjaannya. Karya ini dibuat tanggal 26 

Juni 2012 pada pagi hari menjelang siang di Desa Tamanagung, 

Muntilan. Pada saat pemotretan sinar matahari masih cukup kuat 
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memantulkan sinarnya untuk menerangi pemahat tersebut berkarya. 

Sebagian badan patung tidak terlalu jelas terlihat, namun bagian patung 

yang lain nampak terlihat dengan tatah yang digerakkan oleh pemahat, 

sehingga terbentuk sebuah karya patung. Detil patung belum nampak 

terlihat dengan jelas, sehingga belum dapat dilihat patung apa yang 

sedang dibuat. Gerakan memukul pada tatah tersebut mengesankan 

betapa kerasnya batu yang dipahat untuk menghasilkan sebuah karya seni 

patung yang indah. Latar belakang yang berupa atap-atap seng dan tiang-

tiang penyangganya, mengesankan kesederhanaan lingkungan pemahat 

batu tersebu. Batu-batu yang belum dipahat juga membuat suasana lebih 

terlihat lengkap sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari para pemahat. 

4.10.3 Analisis Karya 

 Untuk menonjolkan karakteristik aktivitas pemahat batu sengaja 

ditampilkan kegiatan pemahat yang sedang bekerja dengan menduduki 

sebuah batu. Secara estetis komposisi fotografi ini memiliki perpaduan 

antara garis, bidang, warna, gelap terang dan pembagian bidang yang 

tepat, sehingga menghasilkan karya fotografi yang menarik. Pembagian 

bidang antara pemahat dan patung juga seimbang, karena posisi subjek 

berada di tengah-tengah frame, sehingga tidak perlu banyak 

penyeimbang diluar subjek utama. Warna-warna dalam karya tersebut 

lebih senada antara subjek utama dengan background, sehingga 

menimbulkan kesan menyatu dengan lingkungannya. Namun agak 

sedikit mengganggu ketika warnanya tidak terlalu kontras karena akan 
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sulit membedakan bagian mana saja yang menjadi subjek utama dan 

background. Karya tersebut juga menampakkan garis-garis asimetris 

yang terbentuk dari subjek utama maupun background. Selain itu, 

background tidak terlihat mendominasi, karena terlihat blur dengan 

sempurna. Suasana teduh di sekitar pemahat menambah suasana menjadi 

nyaman dan asri untuk mendukung aktivitas pemahat tersebut. Cahaya 

yang tida terlalu menyengat dari sinar matahari, membuat pemotretan 

terlihat natural. Pemotretan karya ini tidak menggunakan lampu blitz, 

karena sinar matahari yang jatuh mengenai badan pemahat dan 

patungnya sudah cukup mambantu pencahayaan dalam pemotretan. 

 Kombinasi eksposur diafragma 11 dengan kecepatan 1/25 detik, 

bertujuan agar cahaya yang masuk ke dalam lensa kamera tidak terlalu 

banyak, dan tidak menimbulkan over eksposur. Selain itu, bukaan 

diafragma yang sempit membuat gambar lebih tajam, dan sedikit 

kemungkinan terjadi backlighting. Ruang tajam atau depth of field pada 

angka diafragma 11 membuat subjek yang ada pada frame cenderung 

fokus semua, termasuk background. Kecepatan 1/25 detik bertujuan agar 

gerakan tangan pemahat dapat tergambar seperti kesan bergerak. 

Penggunaan ISO 200 sudah cukup mambantu, karena pencahayaan di 

sekitar pemahat cukup memadai. Kombinasi antara diafragma dan 

kecepatan dapat dibantu dengan light metter yang dilihat melalui jendela 

bidik, supaya pencahayaan yang didapatkan sesuai dengan keinginan. 

Light metter juga dapat membantu mengetahui pencahayaan pada 
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pemotretan over exposure maupun under exposure. Penyajian karya 

dengan format horizontal bertujuan untuk memperlihatkan secara lebih 

luas tentang kegiatan memahat batu dan lingkungan sekitarnya. Proses 

editing pada karya ini hanya pada pemotongan (cropping) bagian yang 

dirasa terlalu berlebih dan membuat background terlalu banyak terlihat. 

Pengambilan karya ini menggunakan medium shoot, supaya subjek utama 

terlihat jelas sekaligus memperlihatkan lingkungan sekitar pemahat. 

Background juga tidak terlihat mendominasi ketika pemotretan ini 

menggunakan medium shoot. Sudut pandang frog level view digunakan 

supaya pemahat lebih terlihat berwibawa dan bijaksana, pada saat 

melakukan aktivitas memahatnya. Untuk mendapatkan sudut pandang 

tersebut, pemotret menggunakan mode live view pada kamera, sehingga 

tidak perlu melihat melalui jendela bidik. Dengan meletakkan kamera 

agak sedikit ke bawah dan mendongakkan ke atas, maka angle frog level 

view sudah didapatkan. 

   Pesan yang ingin disampaikan pada karya fotografi ini adalah agar 

masyarakat mengetahui bagaimana beratnya hidup para pemahat batu. 

Selain memenuhi kebutuhan hidup dengan menjadi pemahat batu, 

mereka juga berjuang mempertahankan sebuah karya seni agar tetap 

terjaga kelestariannya. Banyak pemahat-pemahat yang usianya tidak 

muda tetap semangat dan teliti dalam menyelesaikan pekerjaannya. 
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4.11 Karya 11 

 
Gambar 4.11. “Sampun Sepuh 2 “. 

4.11.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Sampun Sepuh 2 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Canon 500 D 

Lensa  : Fix Lens Ef 50mm, f 1,8 

ISO   : 200 

Teknik  : 50 mm, f/1,8, kecepatan 1/40 detik 

Lokasi  : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun  : 2012 

4.11.2 Deskripsi Karya 

Point of interst karya fotografi ini adalah seorang pemahat yang 

sedang duduk di atas batu pahatnya sekaligus menyelesaikan 

pekerjaannya sebagai pemahat batu. Karya fotografi ini dibuat tanggal 16 

Juli 2012, pada pagi hari menjelang siang. Cahaya dari sinar matahari 

cukup membantu dalam pemotretan ini. Ditambah dengan lokasi pemahat 

yang berada di bawah sebuah tempat yan teduh, membuat pencahayaan 
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didapat secara tidak langsung dari sinar matahari. Akan tetapi dari 

pantulan-pantulan cahaya di sekitar pemahat tersebut bekerja. Lengkap 

dengan alat pahatnya, karya patung tersebut mulai terbentuk detilnya 

oleh ketelitian dan kerja keras pemahat tersebut. Berbeda dengan karya 

sebelumnya, detil patung masih belum nampak sama sekali, bahkan 

masih berupa bentuk dasar. Bentuk patung yang mungil membuat 

pemahat harus lebih banyak membutuhkan konsentrasi. Detil yang jelas 

pada patung sekecil itu menambah nilai tersendiri bagi sebuah karya seni. 

Tentu tidak mudah membuat detil ornament pada patung yang berukuran 

kecil. Namun pemahat yang dibantu dengan kacamata pada 

penglihatannya nampak begitu serius dan berhati-hati dalam memahat 

batu. Karena kesalahan pada saat memahat batu tidak akan dapat 

dihapus, tidak seperti membuat sebuah gambar dengan menggunakan 

pensil.  

4.11.3 Analisis Karya 

 Untuk menonjolkan karakteristik aktivitas pemahat batu sengaja 

ditampilkan kegiatan pemahat yang sedang bekerja dengan menduduki 

sebuah batu. Secara estetis komposisi fotografi ini memiliki perpaduan 

antara garis, bidang, warna, gelap terang dan pengambilan angle yang 

tepat, sehingga menghasilkan karya fotografi yang menarik. Pembagian 

bidang antara pemahat dan patung juga seimbang, karena posisi subjek 

berada di samping kiri frame dan background di sebelah kanan frame. 

Berdasarkan komposisi warna, subjek utama lebih terlihat menonjol 
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karena warna background lebih terlihat terang dibandingkan dengan 

subjek utama. Pada karya tersebut juga membentuk garis asimetris yang 

didapatkan dari subjek utama yang membentuk garis diagonal dan 

subjek-subjek lain sebagai background. Selain itu, background tidak 

terlihat mendominasi, karena terlihat blur dengan sempurna. 

 Kombinasi eksposur diafragma 1,8 dan kecepatan 1/40 detik 

bertujuan untuk membuat gambar terlihat tajam, dan menjadikan blur 

pada background terlihat sempurna. Bukaan diafragma yang lebar 

membuat gambar terlihat lebih tajam karena fokus terletak pada subjek 

utama. Ruang tajam (depth of field) yang kecil pada angka diafragma 1,8 

dimaksudkan untuk menonjolkan subjek dan menghilangkan background 

atau foreground yang dianggap mengganggu. Kecepatan 1/40 detik juga 

sudah dapat membuat gerakan tangan pemahat menjadi frezze, karena 

pada saat pemotretan gerakan tangan pemahat tidak terlalu cepat, 

sehingga dapat dibekukan dengan kecepatan 1/40. ISO 200 sudah cukup 

untuk pemotretan tersebut, karena banyaknya cahaya yang ada di sekitar 

pemahat, dan penggunaan bukaan diafragma 1,8. Pemotretan karya 

fotografi ini menggunakan pencahayaan yang natural. Pemanfaatan sinar 

matahari pada karya ini menjadikan pemotretan nampak alami. Cahaya 

yang jatuh mengenai badan pemahat dan patungnya membuat gambar 

menjadi lebih natural, sehingga tidak memerlukan tambahan lampu blitz. 

Pengambilan karya ini menggunakan medium shoot, supaya subjek utama 

terlihat jelas sekaligus memperlihatkan lingkungan sekitar pemahat. 
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Background juga tidak terlihat mendominasi ketika pemotretan ini 

menggunakan medium shoot. Tampilan karya ini menggunakan format 

horizontal, supaya terlihat dengan jelas aktivitas pemahat dengan patung 

yang berada di bawahnya yang sedang dalam proses penyelesaian. 

  Pesan yang ingin disampaikan pada karya fotografi ini adalah 

bahwa memahat batu bukan hal yang mudah dilakukan. Karya tersebut 

juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa masih banyak 

pemahat-pemahat usia senja yang yang dapat menghasilkan karya-karya 

yang menarik dan bernilai jual tinggi. Sehingga kita patut memberikan 

apresiasi yang baik kepada mereka melalui perhatian terhadap bentuk-

bentuk kesenian dan menjaga kelestarian sebuah karya seni. 

4.12  Karya 12 

 
Gambar 4.12. “ Berotot 2 “. 

4.12.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Berotot 2 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Nikon D3000 
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Lensa  : Nikkor Lens 55-200 mm 

ISO   : 1600 

Teknik  : 82 mm, f/4,5, kecepatan 1/400 detik 

Lokasi  : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun  : 2012 

4.12.2 Deskripsi Karya 

 Point of interest karya fotografi ini adalah seorang pemahat batu 

yang sedang menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kedua alat pahat di 

tangannya, pemahat tersebut nampak bersemangat menyelesaikan 

pekerjaannya. Karya ini dibuat pada tanggal 17 Febuari 2012, saat pagi 

hari menjelang siang. Cahaya matahari yang terik tidak menghalangi 

semnagat pemahat terseut. Sebuah tenda plastik sederhana yang dipasang 

dengan tali dan bertumpuan pada sebilah bambu menjadi pelindung 

pemahat tersebut bekerja. Otot-otot pada tangannya yang nampak pada 

permukaan kulitnya memberikan gambaran bahwa pekerjaan sebagai 

pemahat batu memang berat. 

 Ekspresi pemahat yang nampak serius, memberikan bukti 

semangat kerja yang tinggi dan pekerja keras. Di tengah keadaan yang 

sudah maju dan berkembang, namun pemahat tersebut masih 

mempertahankan sebuah seni memahat warisan dari leluhur mereka. Batu 

yang dipahat memang tidak nampak secara keseluruhan, hanya pada 

bagian yang dipahat saja. Hal ini ditujukan agar ekspresi wajah pemahat 

yang menunjukkan kerja kerasnya nampak terlihat jelas. Posisi 

memegang tatah dari pemahat tersebut menunjukkan bahwa batu yang 
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dipahat masih berukuran besar, dan masih membutuhkan proses yang 

panjang untuk membuat detil patungnya. 

4.12.3 Analisis Karya 

  Ditemani tatah dan palu, pemahat tersebut mengeluarkan seluruh 

tenaganya untuk membuat patung tersebut menjadi sebuah karya patung 

yang indah. Secara estetis komposisi fotografi pada pemotretan karya ini 

memiliki perpaduan antara bidang, garis, gelap terang, warna dan 

pembagian bidang yang tepat. Pembagian bidang antara pemahat dan 

patungnya juga terlihat seimbang, karena posisi subjek terletak di 

samping kiri frame, dan patungnya di sebelah kanan frame. Perpaduan 

garis-garis yang muncul dari benda-benda di sekitar pemahat 

menimbulkan kesan garis asimetris, sehingga menambah daya tarik karya 

ini dan tidak terlihat monoton. Background yang berupa batu-batu di 

sekitar pemahat juga tidak terlihat mendominasi pada pemotretan ini, 

karena dibuat lebih blur dari subjek utama. 

 Kombinasi eksposur diafragma 4,5 dan kecepatan 1/400 detik 

digunakan agar dapat membekukan gerakan tangan pemahat, dan 

membuat background terlihat blur dengan sempurna. Ruang tajam atau 

depth of field yang kecil pada bukaan diafragma 4,5 dimaksudkan untuk 

menonjolkan subjek dan menghilangkan background yang dianggap 

mengganggu. ISO 1600 digunakan karena arah datang cahaya dari arah 

yang berlawanan dari pemotret. Sehingga wajah pemahat menjadi kurang 

mendapat cahaya pada saat pemotretan. Maka dari itu pemotret memilih 
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menggunakan ISO yang tinggi, supaya mendapatkan pencahayaan secara 

alami tanpa menggunakan lampu blitz. Pencahayaan yang alami pada 

pemotretan tersebut membuat hasil gambarnya terlihat alami. Pantulan 

cahaya di sekitar pemahat menjadikan pemotretan tersebut menggunakan 

cahaya alami tanpa menggunakan lampu blitz. Pemotretan karya ini 

menggunakan medium shoot, supaya subjek utama terlihat jelas bersama 

dengan batu yang sedang dipahatnya, dan membuat background tidak 

terlihat mendominasi. Sudut pandang yang sejajar dengan arah pandang 

mata membuat aktivitas pemahat menjadi lebih terlihat jelas. Format 

horizontal pada karya fotografi ini digunakan supaya subjek utama dan 

batu yang dipahatnya nampak jelas terlihat. 

 Pesan yang ingin disampaikan pada karya fotografi ini adalah, 

bahwa perjuangan seorang pemahat batu begitu berat. Seluruh tenaga 

dikuras untuk membuat sebuah batu yang memiliki nilai jual tinggi. 

Diharapkan bahwa dengan adanya karya fotografi ini masyarakat lebih 

mengetahui perjuangan hidup yang keras dari seorang pemahat batu. 

Selain berjuang untuk kehidupannya, juga berjuang untuk sebuah karya 

seni. 
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4.13  Karya 13 

 
Gambar 4.13. “Ngasah Tatah “. 

4.13.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Ngasah Tatah 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Canon 500 D 

Lensa  : Fix Lens Ef 50mm, f 1,8 

ISO   : 200 

Teknik  : 50 mm, f/1,8, kecepatan 1/400 detik 

Lokasi  : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun  : 2012 

4.13.2 Deskripsi Karya 

 Pemotretan karya fotografi ini menampilkan point of interst 

aktivitas seorang pemahat yang sedang berada di depan tungku api. 

Pemahat tersebut sedang membakar tatah yang bertujuan untuk membuat 

tatah tersebut menjadi lebih tajam. Cara ini merupakan teknik yang masih 

tradisional. Setelah tatah dibakar, kemudian tatah dipukul-pukul hingga 

ujungnya pipih. Setelah cukup pipih, kemudian tatah dibakar lagi untuk 
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mematangkan hasil yang telah dipipihkan sebelumnya. Kemudian ujung 

tatah yang telah dibakar dicelupkan ke dalam air, yang bertujuan untuk 

menghilangkan bara api yang menyala di ujung tatah. Setelah itu tatah 

diletakkan di atas tempat berisikan tanah yang sudah diberi air, dengan 

posisi ujung tatah berada di bawah. Hal itu bertujuan untuk 

mendinginkan tatah. Setelah itu, tatah kembali di celupkan ke dalam air 

untuk memastikan bahwa tatah sudah benar-benar dingin dan siap 

dipakai. Cara tradisional tersebut bertujuan agar tatah lebih awet 

ketajamannya. Sebenarnya terdapat alat yang modern untuk mengasah 

tatah. Alat tersebut seperti roda kecil yang terbuat dari batu asahan yang 

diputar dengan mesin. Namun menurut para pemahat, cara tersebut tidak 

membuat tatah mereka awet ketajamannya. Pemotretan ini dilakukan 

pagi hari menjelang siang di Sanggar Setia Budi, Muntilan pada tanggal 

16 Juli 2012. 

 Ekspresi pemahat yang sedang menunggu tatahnya membuat karya 

fotografi ini terlihat menarik. Pemahat tersebut begitu telaten membolak-

balikkan tatahnya dengan menggunakan bambu yang dibuat seperti 

penjepit. Rutinitas mengasah tatah biasanya dilakukan pemahat sebelum 

memulai aktivitas memahat batu. Hal tersebut seperti menjadi pemanasan 

sebelum memulai aktivitas memahat.  

4.13.3 Analisis Karya 

 Untuk menonjolkan karekteristik pemahat batu tersebut, sengaja 

ditampilkan bentuk aktivitas yang berbeda dengan pemahat yang lain. 
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Pemahat tersebut sedang berada di depan tungku yang digunakan untuk 

membakar ujung tatah yang akan ditambah ketajamannya. Secara estetis 

komposisi fotografi ini memiliki perpaduan antara garis, bidang, warna, 

gelap terang dan pengambilan angle yang tepat, sehingga menghasilkan 

karya fotografi yang menarik. Format horizontal  dengan menampilkan 

subjek utama dengan posisi diagonal pada frame menambah kesan tidak 

biasa dan menjadikan karya tersebut lebih menarik. Unsur-unsur garis 

terdapat pada background dan subjek yang berada pada posisi diagonal, 

sehingga tidak menimbulkan kesan monoton. Perpaduan garis yang 

menjadi background pada pemotretan ini membuat karya fotografi ini 

semakin menarik. Warna-warna yang saling menyatu juga membuat 

karya fotografi ini semakin menarik untuk dilihat. Pembagian bidang 

yang tepat antara subjek utama dengan background juga tidak membuat 

subjek utama kehilangan fokusnya. 

 Kombinasi eksposur 1,8 dengan kecepatan 1/400 bertujuan untuk 

membuat subjek utama terlihat jelas dan background terlihat blur dengan 

sempurna. Bukaan diafragma yang lebar membuat ruang tajam atau 

depth of field kecil dan menjadikan background terlihat sangat blur 

sehingga tidak mendominasi subjek utama. Kecepatan 1/400 bertujuan 

agar cahaya api di atas tungku dapat terekam dengan sempurna, sekaligus 

membuat pencahayaan menjadi alami, karena manggunakan bukaan 

diafragma yang lebar. ISO 200 sudah cukup untuk pemotretan tersebut, 

karena cahaya yang masuk ke dalam ruangan pemahat tersebut sudah 
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cukup membantu. Sehingga tidak memerlukan lampu blitz. Pemotretan 

ini menggunakan medium shoot, supaya aktivitas pemahat tersebut di 

depan tungku api terlihat sekaligus dengan tungkunya. Sudut pandang 

yang dipilih dalam karya ini adalah frog level view, karena wajah 

pemahat sedang memperhatikan tatah dalam tungkunya yang letaknya 

lebih rendah dari badannya, sehingga pemotretan dilakukan dari arah 

bawah dengan mendongakkan kamera sedikit ke atas untuk mendapatkan 

ekspresi dari pemahat tersebut. Posisi pemotretan dilakukan agak sedikit 

diagonal, supaya pemahat yang posisinya lebih tinggi dari tungkunya 

dapat tergambar jelas tanpa menghilangkan bentuk aktivitasnya di depan 

tungku. Selain itu, background juga terlihat blur dengan sempurna agar 

tidak terlihat mendominasi dengan subjek utama. 

 Pesan yang ingin disampaikan pada karya fotografi ini adalah, 

bahwa masih ada pemahat yang menggunakan cara tradisional untuk 

mengasah tatah yang akan digunakan. Sedangkan alat-alat modern sudah 

banyak diperjual belikan yang menjanjikan kepraktisan dan kemudahan. 

Namun pemahat tersebut masih mempertahankan nilai-nilai tradisi yang 

diperoleh secara turun temurun di Desanya. 
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4.14  Karya 14 

 
Gambar 4.14. “ Pemahat Masa Kini “.  

4.14.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Pemahat Masa Kini 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Canon 500 D 

Lensa  : Fix Lens Ef 50mm, f 1,8 

ISO   : 200 

Teknik  : 50 mm, f/8, kecepatan 1/100 detik 

Lokasi  : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun  : 2012 

4.14.2 Deskripsi Karya 

Pada karya fotografi ini menampilkan aktivitas pemahat batu 

yang berada di sanggar pahat batu Setia Budi, Desa Tamanagung, 

Muntilan. Point of interst karya fotografi ini berupa aktivitas seorang 

pemahat yang masih berusia muda nampak bersemangat dalam membuat 

patung. Posisi pemahat yang berada di atas batu nampak begitu 

bersemangat memecahkan sedikit demi sedikit batu yang akan dibuat 
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patung tersebut. Kesan masih berjiwa muda nampak dari cara 

berpakaiannya yang apa adanya, namun berkarakter. 

Pemotretan dilakukan pagi hari menjelang siang pada tanggal 16 

Juli 2012, ditunjukkan dengan paparan sinar matahari yang nampak 

belum begitu menyengat. Sebuah apresiasi yang baik untuk seorang 

pemuda yang masih mau mengembangkan seni pahat batu di desanya, 

meskipun dunia kerja sudah begitu luas dan berkembang. Pemahat 

tersebut masih tetap bersemangat menjalani aktivitasnya sebagai pemahat 

batu. Bebatuan yang berjajar di sekitar tempat pemahat tersebut bekerja, 

menimbulkan kesan yang kuat terhadap lingkungan para pemahat batu. 

Begitu banyak batu yang harus dipahat untuk menciptakan sebuah karya 

patung yang bernilai jual tinggi. 

4.14.3 Analisis Karya 

Untuk menonjolkan karakteristik pemahat batu yang sedang 

beraktivitas, sengaja ditampilkan kesan yang unik dan berkarakter dari 

aktivitas pemahat batu tersebut. Secara estetis, komposisi pada karya ini 

memiliki perpaduan bidang, gelap terang, garis, kontras warna dan sudut 

pandang yang tepat sehingga karya ini menjadi menarik. Kontras warna 

antara pakaian pemahat dan batu di sektar pemahat menjadikan pemahat 

sebagai subjek utama terlihat lebih mendominasi daripada background. 

Subjek pada karya ini menempati bagian di tengah-tengah frame, 

sehingga cukup terlihat seimbang dengan bebatuan di sekitarnya yang 

menjadi background maupun foreground. Unsur garis terbentuk dari 
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susunan bebatuan yang berada di sekitar pemahat dan membentuk garis 

asimetris. Selain membentuk garis asimetris, batu-batu di belakang 

pemahat juga menimbulkan kesan kedalaman yang menambah kesan 

dramatis pada karya tersebut. Pengambilan gambar dengan format 

diagonal juga bertujuan agar karya yang dihasilkan tidak terlihat 

monoton. Background yang berupa batu-batu yang masih berukuran 

besar menunjukkan bahwa kegiatan mereka masih panjang, dan 

pekerjaan yang banyak masih harus dikerjakan.  

Kombinasi eksposur diafragma 8 dengan kecepatan 1/100 

ditujukan agar hasil pemotretan lebih terlihat tajam untuk menonjolkan 

fokus utama daripada background melalui perbedaan warnanya. Bukaan 

diafragma pada angka 8 menunjukkan ruang tajam yang besar, sehingga 

subjek yang ada di dalam frame cenderung fokus semua termasuk 

background dan foreground. Kecepatan 1/100 juga dipakai agar 

pemotretan tidak over eksposur maupun under eksposur, yang 

sebelumnya sudah dilihat dengan menggunakan bantuan light metter 

yang ada pada jendela bidik. Bukaan diafragma yang kecil membuat 

kecepatan juga harus disesuaikan agar pencahayaannya tepat. ISO 200 

sudah cukup untuk pemotretan tersebut, karena pemotretan dilakukan di 

luar ruangan yang sudah terdapat banyak cahaya yang membantu 

menyinari. Pemotretan karya fotografi ini menggunakan pencahayaan 

alami, sehingga tidak memerlukan tambahan lampu blitz. Pemotretan ini 

menggunakan long shoot, supaya pemotretan lebih terlihat natural dan 
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seluruh aktivitasnya dapat terekam dengan jelas. Format yang dipilih 

pada penyajian karya ini horizontal, supaya aktivitas pemahat tersebut 

dapat terekam dengan jelas sekaligus menampilkan background 

lingkungan pemahat. 

Pesan yang ingin disampaikan dari karya fotografi tersebut adalah 

supaya masyarakat dapat mengapresiasi dengan baik sebuah perjuangan 

keras seorang pemahat batu. Sebagian besar usia pemahat batu di Desa 

Tamanagung memang tidak lagi muda, namun masih tetap ada pemuda 

yang mau bekerja sebagai pemahat batu sedangkan dunia kerja di luar 

lingkungannya sebagai pemahat batu sangat banyak. Hal tersebut yang 

patut diapresiasi oleh masyarakat. 

4.15  Karya 15 

 
Gambar 4.15. “Semangat menghidupi “. 

4.15.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Semangat menghidupi 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Canon 500 D 
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Lensa  : Fix Lens Ef 50mm, f 1,8 

ISO   : 200 

Teknik  : 50 mm, f/11, kecepatan 1/40 detik 

Lokasi  : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun  : 2012 

4.15.2 Deskripsi Karya 

Karya fotografi ini menampilkan point of interest atau subjek 

utama berupa aktifitas pemahat batu di Desa Tamanagung. Pemahat 

dengan atribut lengkapnya berupa palu dan tatah nampak bekerja keras 

menyelesaikan karya patungnya. Karya fotografi ini dibuat tanggal 16 

Juli 2012 pada pagi hari menjelang siang. Gerakan tangan yang 

tertangkap pada pemotretan tersebut menunjukkan kerja keras dari 

pemahat tersebut. Bentuk patung yang masih belum sempurna 

membutuhkan waktu yang yang tidak sebentar dalam penyelesaiannya. 

Ekspresi yang nampak pada raut wajahnya menunjukkan semangat dan 

kerja keras. Pencahayaan yang alami juga membantu proses pemotretan, 

sehingga pemotretan tidak memerlukan tambahan lampu blitz. Ekspresi 

pemahat yang nampak serius memperlihatkan bagaimana patung tersebut 

dibuat dengan memerlukan konsentrasi yang tinggi. Kesalahan yang 

sedikit pada pembuatan patung tersebut tidak akan bisa dihapus, sehingga 

pembuatan patung tersebut harus ekstra hati-hati dan penuh konsentrasi. 

4.15.3 Analisis Karya 

 Karya fotografi ini memiliki perpaduan garis, bidang, warna, gelap 

terang, dan sudut pandang yang menarik. Subjek utama yang berada di 
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tengah-tengah frame membuat pembagian bidang terlihat seimbang 

antara background dan foreground. Selain karena background dan 

foreground yang membuat seimbang, namun posisi pemahat yang 

berhadapan dengan patung, keduanya memiliki keseimbangan satu sama 

lain dalam mengisi bidang pada frame. Warna-warna yang serasi pada 

subjek utama dan background menambah kesan serasi dan menyatu satu 

sama lain. Garis-garis yang ditimbulkan dari bebatuan di sekitar pemahat 

nampak asimetris, karena batu-batu tersebut dibiarkan tergeletak tanpa 

disususn, sehingga menimbulkan kesan yang tidak monoton atau kaku. 

Framing juga didapatkan dari bebatuan yang menjadi foreground subjek 

utama, namun terlihat over exposure karena cahaya yang mengenai batu 

tersebut lebih banyak daripada cahaya yang mengenai subjek utama. 

Kombinasi eksposur diafragma 11 dan kecepatan 1/40, membuat 

pemotretan terlihat tajam. Kecepatan 1/40 digunakan supaya gerakan 

tangan pemahat terkesan bergerak. Bukaan diafragma yang kecil pada 

angka 11 menunjukkan ruang tajam yang besar, sehingga subjek yang 

ada di dalam frame cenderung fokus semua, termasuk pada background. 

ISO yang dipakai 200, karena pencahayaan yang cukup di sekitar 

pemahat, membuat ISO yang dipakai tidak terlalu besar. Pada pemotretan 

ini subjek utama tetap terlihat fokus, dan background juga tidak terlihat 

mendominasi. Pada pemotretan ini background berupa bebatuan, dan 

menampilkan foreground dari batu yang terkena sinar matahari, sehingga 

nampak seperti framing. Pemotretan kali ini menggunakan format 
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horizontal supaya aktivitas yang terekam pada karya fotografi ini terlihat 

lebih jelas. Sudut pandang yang lebih tinggi dari arah pandang mata atau 

bird eye view, membuat ekspresi pemahat terlihat jelas dan natural, 

bersama dengan patung yang dipahatnya.  

Pesan yang diharapkan dari karya ini adalah perjuangan yang 

begitu keras nampak pada ekspresi pemahat tersebut. Selain itu, karya ini 

diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat, agar memiliki 

kesadaran dalam mengapresiasi hasil karya pemahat yang memiliki nilai 

jual tinggi. Selain itu memberikan pembelajaran yang berharga agar kita 

dapat menghargai hasil karya budaya bangsa yang sudah berasal dari 

jaman dahulu. 

4.16  Karya 16 

 
Gambar 4.16. “ Melukis di Atas Batu “. 

4.16.1 Spesifikasi Karya 

Judul   : Melukis di Atas Batu 

Ukuran  : 12R 

Kamera : Canon 500 D 
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Lensa  : Canon Lens 18-55mm 

ISO   : 200 

Teknik  : 18 mm, f/8, kecepatan 1/15 detik 

Lokasi  : Desa Tamanagung, Muntilan 

Tahun  : 2012 

4.16.2 Deskripsi Karya 

 Pada karya fotografi ini menampilkan subjek utama seorang 

pemahat batu yang sedang mengerjakan katya pahatnya.  Pemotretan ini 

dilakukan tanggal 27 Juli 2012 pada pagi hari menjelang siang. Dilihat 

dari sudut pandang mata burung, dapat terekam dengan jelas apa yang 

sedang dikerjakan oleh pemahat tersebut. Sebuah relief yang dibuat pada 

batu alam yang berwarna putih tersebut sedang dalam tahap pengerjaan. 

Belum nampak jelas yang tergambar dalam relief tersebut. Dengan 

mengikuti pola yang sudah digambar, pemahat tersebut berusaha 

membuat karya yang sesuai dengan keinginan pemesan. Relief tersebut 

masih dalam bentuk dasar, danbelum ada detil yang terlihat jelas. Dalam 

proses pengerjaan relief yang ukurannya cukup besar, pemahat tersebut 

menyelesaikan seorang diri. Dengan ditemani tatah dan palu, pemahat 

yang bekerja di Sanggar Setia Budi yang terletak di Desa Tamanagung 

tersebut terus mengayunkan palunya sedikit demi sedikit supaya karya 

tersebut dapat diselesaikan. 

4.16.3 Analisis Karya 

 Untuk menonjolkan karakteristik pemahat batu tersebut sengaja 

ditampilkan aktivitas pemahat batu di sanggar Setia Budi. Pemahat 
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tersebut sedang menyelesaikan sebuah relief yang diletakkan di atas 

lantai yang datar. Secara estetis komposisi antara garis, bidang, warna, 

gelap terang, dan angle yang tepat membuat foto ini tampil menarik. 

Fokus utama tepat pada subjek utama sehingga subjek-subjek pendukung 

tidak terlihat mendominasi. Subjek utama berada pada bagian kanan atas 

frame, yang diseimbangkan dengan relief yang terbentang dari sisi kanan 

frame hingga kiri. Kekuatan subjek utama tidak berkurang karena 

penempatan relief ini sebagai bagian dari pekerjaan pemahat dan ingin 

diprlihatkan lebih banyak. Komposisi garis yang menarik membuat karya 

fotografi ini terlihat memiliki karakter yang menarik untuk dilihat. Garis-

garis terbentuk dari relief yang terbentang secara diagonal dan pemahat 

yang berada pada posisi vertical. Sehingga kesan asimetris timbul pada 

karya ini, sehingga tidak terlihat kaku. 

 Kombinasi eksposur diafragma 8 dan kecepatan 1/15 bertujuan 

agar semua aktivitas pemahat dapat terekam secara jelas dan tajam. 

Bukaan diafragma pada angka 8 menunjukkan ruang tajam yang besar. 

Pengaturan ini sengaja dipakai karena subjek yang ingin ditampilkan 

berupa kegiatan pemahat dengan reliefnya yang besarnya memenuhi satu 

frame. Kecepatan 1/15 digunakan karena minimnya cahaya yang 

mengenai pemahat dan reliefnya, maka digunakan kecepatan rendah agar 

tidak terjadi under eksposur. Sebelum melakukan pemotretan kombinasi 

eksposur dilihat melalui light metter yang ada pada jendela bidik, 

sehingga pencahayaan menjadi tepat. ISO yang dipakai 200 karena 
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kombinasi diafragma dan kecepatan yang sudah cukup. Selain itu 

pemanfaatan arah datang cahaya yang membuat foto ini lebih memiliki 

karakter. Pada pemotretan karya ini menggunakan sudut pandang  mata 

burung, supaya terlihat jelas pekerjaan yang sedang dikerjakan pemahat. 

Format yang dipilih untuk penyajian karya ini adalah horizontal, supaya 

dapat tergambar dengan jelas antara pemahat dengan relief yang sedang 

dikerjakannya. 

 Pesan karya yang diharapkan dari karya ini adalah, bahwa kita 

patut mengapresiasi karya-karya yang dihasilkan pemahat yang bernilai 

tinggi. Selain itu perjuangan para pemahat yang tetap mempertahankan 

ciri khas Desa Tamanagung patut diapresiasi juga. Usia yang sudah tidak 

lagi muda juga tidak menyurutkan semangat pemahat tersebut untuk 

melakukan pekerjaannya. Selain itu karya ini juga memberikan informasi 

kepada masyarakat, bahwa karya pahat batu yang ada di Muntilan 

memang benar-benar hasil karya tangan-tangan pemahat yang terampil, 

dan menjadikan kesadaran bagi masyarakat bahwa tanpa perjuangan para 

pemahat tersebut kerajinan pahat batu di Desa Tamanagung mungkin 

sudah tidak ada lagi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil proyek studi yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa 

penulis dapat menuangkan ide atau gagasan terkait dengan aktivitas seniman 

pahat batu yang ada di Desa Tamanagung, Muntilan dalam karya fotografi 

human interest. Penulis juga dapat membuat karya fotografi human interest 

tersebut sebagai media untuk mendokumentasikan sekaligus mempublikasikan 

melalui pameran kepada khalayak tentang kegiatan para seniman pahat batu di 

Desa Tamanagung, Muntilan yang mungkin wisatawan tidak dapat melihat 

langsung bagaimana proses pembuatan patung-patung tersebut secara 

langsung. 

Media yang digunakan dalam proses pembuatan karya ini yaitu kamera 

DSLR tipe Canon 500D dan Nikon D3000. Kamera Nikon dilengkapi dengan 

lensa tele 55-200mm dan pada kamera Canon dilengkapi dengan lensa fix 

50mm. Proses berkarya fotografi mencakupi : (1) menetapkan konsep, (2) 

studi pustaka, (3) survei lapangan, (4) persiapan hunting, (5) pemotretan, (6) 

review dan seleksi hasil, (7) editing dan olah digital, (8) pencetakan, (9) 

penyajian. 

Pesan yang ingin disampaikan melalui karya-karya fotografi human 

interest dengan tema aktivitas pemahat batu di Desa Tamanagung Muntilan 

adalah agar generasi penerus bangsa dapat mengapresiasi hasil jerih payah 

para seniman yang berusaha meneruskan budaya memahat batu yang menjadi 
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bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Selain itu karya-karya fotografi 

tersebut dapat menjadi bagian dari informasi kepada masyarakat yang belum 

dapat menyaksikan secara langsung proses pembuatan patung di Muntilan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil proyek studi ini, dapat disimpulkan bahwa untuk 

mencapai kualitas karya terhadap bentuk aktivitas pemahat batu di Desa 

Tamanagung Muntilan diperlukan hal-hal sebagai berikut: (1) dalam 

menuangkan ide atau gagasan harus cermat dan optimal agar menghasilkan 

karya foto yang baik, (2) pemilihan waktu yang harus selektif agar 

mendapatkan pencahayaan dan momentum yang tepat, (3) karya fotografi 

tersebut mengandung makna dan pesan yang ingin disampaikan kepada 

masyarakat. Atas dasar itulah maka saran yang dapat diberikan adalah teruslah 

menggali ide-ide yang lebih kreatif dan orisinil dengan karya fotografi. 

Lingkungan di sekitar kita merupakan sumber ide yang tidak akan pernah 

habis. 

Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, penulis menyadari bahwa 

kemungkinan adanya kekurangan dalam pembuatan karya maupun penulisan. 

Karya yang dibuat penulis saat ini sudah diupayakan sebaik mungkin, agar 

tidak mengecewakan banyak pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk kepada 

masyarakat yang melihat. Untuk itu bagi para pembaca, penulis menerima 

kritik dan saran untuk masukan penulis agar kelak penulis dapat menghasilkan 

karya fotografi yang lebih baik. Semoga karya fotografi human interest 

aktivitas pemahat batu di Desa Tamanagung Muntilan yang sudah dibuat ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
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