


Sejarah Awal Mula 
 Eksperimen dan teori persepsi visual 

dimulai pada buku karangan 
Alhazen yaitu Book of Optic (dalam 
bahasa Arab Kitab al-Manazir atau 
Latin – Opticae Thesaurus) ditulis 
pada tahun 1021. Sebuah buku 
yang berisi penjelasan-penjelasan 
awal mengenai psikologi persepsi 
visual dan ilusi optis. 

 Alhazen atau Alhacen (965-1039) 
seorang polymath (orang yang ahli 
dalam banyak bidang). Seorang 
Arab Persia dengan nama asli al 
Hasan ibn al Haytham. Lahir di 
Basra, Irak sehingga sering 
dipanggil juga sebagai al-Basri. 

Alhazen atau 
Alhacen atau Ibn al 

Haytham  



Persepsi Visual 

 persepsi visual dimengerti sebagai 
kemampuan untuk menterjemahkan apa 
yang dilihat oleh mata  

 yaitu jatuhnya cahaya masuk ke retina 
mata. Hasil dari persepsi tersebut dikenal 
dengan istilah: penglihatan (vision). 
Beragam komponen psikologis yang 
melibatkan penglihatan itulah yang secara 
keseluruhan disebut sebagai sistem visual.  



Teori-teori Persepsi Visual 
 teori emisi (emission theory atau extramission 

theory): yang mengatakan bahwa penglihatan 
terjadi karena ketika cahaya memancar dari mata 
dan dihadang oleh obyek visual. Jika kita melihat 
sebuah obyek secara langsung berdasarkan cahaya 
yang muncul dari mata dan jatuh kembali pada 
obyek. (Euclid dan Ptolemy). 

 teori intromission : penglihatan terjadi karena 
sesuatu masuk ke dalam mata sebagai perwujudan 
obyek tersebut. Namun dalam teori ini cahaya tidak 
berperan sedikitpun. (Aristoteles)  
 



 Studi awal dari persepsi visual dimulai dari dua kelompok 
besar dari pemikiran Yunani Kuno yang menjelaskan 
mengenai bagaimana penglihatan itu mengemban 
tugasnya. Yang pertama adalah teori emission, 
sedangkan yang kedua adalah teori intromission.  

 Namun karena kedua teori persepsi visual dianggap 
lemah maka muncul teori berikutnya yang melengkapi 
kedua teori tersebut yaitu 

 Teori Alhazen : penglihatan lebih utama terjadi di 
dalam otak dibandingkan pada mata. Dia menunjuk 
bahwa pengalaman seseorang mempunyai akibat pada 
apa yang mereka lihat dan bagaimana mereka melihat 
(Ibn al-Haytham/alhazen) 
 
 



 Alhazen menjelaskan bahwa penglihatan 
dan persepsi adalah bersifat subyektif 

 sebagai contohnya adalah bagaimana seorang anak kecil 
dengan sedikit pengalaman mengalami kesulitan untuk 
memahami apa yang dia lihat. Bagi seorang anak kecil, 
seburuk apapun wajah seorang yang sedang 
menggendongnya baginya tidak menjadi masalah 
selama si anak ini tidak diberi pengertian mengenai 
definisi kecantikan seperti yang dipahami oleh orang 
dewasa   

 keindahan itu terletak pada mata mereka yang 
melihatnya. Sebuah bunga yang indah dapat menarik 
perhatian bagi seseorang, namun bisa jadi tidak menarik 
bagi orang yang lain  



 Masalah utama dari persepsi visual ini 
tidak semata-mata apa yang dilihat 
manusia melalui retina matanya. Namun 
lebih daripada itu adalah bagaimana 
menjelaskan persepsi dari apa yang 
benar-benar manusia lihat.  

Berikutnya adalah apa yang sudah kita 
singgung di depan yaitu tulisan dari 
Alhazen Book of Optics. Kemudian ada 
yang disebut sebagai teori gestalt dan 
analisa pergerakan mata (analysis of 
eye-movements). 



 



ILUSI (Illusion) 
 Ilusi adalah kesalahan persepsi atau 

persepsi palsu/menyimpang; sebuah 
visual yang tidak sesuai dgn hukum fisika 
dan matematika. 

 Co: sendok yang dimasukkan kedalam air, 
terlihat seperti patah pahal tidak 

 Rel kereta api terlihat seperti tidak sejajar dan 
bertemu pada satu titik di cakrawala. Padahal rel 
tersebut sejajar 



Semakin tinggi semakin jauh Semakin kecil semakin jauh 

Yang menutup semakin depan Semakin halus semakin jauh 



Macam-macam ilusi 

 Ilusi Ukuran 
 Ilusi figure/ground (positif/negatif) 
 Ilusi perspektif 
 Ilusi Distorsi 
 Ilusi Arah gerak 

 
 
 
 



 Ilusi Ukuran 

Contoh-contoh Ilusi 



 Ilusi figure/ground (positif/negatif) 
  



Aplikasi Ilusi Figure and ground pada iklan 





Aplikasi Ilusi Figure & Ground pada ilustrasi dan lukisan 





Aplikasi Ilusi Figure & Ground pada teks 



 Ilusi perspektif 









 Ilusi Distorsi 







 Ilusi Arah gerak 








