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Karya mahasiswa DKV
ISI/UDINUS?

Sign system



muhlisin- udinus
PSA – kampanye penggunaan pupuk organik



m. zaenun nasih- udinus
PSA – bahaya kantung plastik terhadap lingkungan hidup



PENGA
LAMAN

merupakan suatu
kesatuan, keutuhan,
yang terdiri atas
rentetan bagian-
bagian pengalaman
yang terus mengalir



PENGALAMAN DALAM ILMU SENI/DESAIN

BENDA 
SENI/DESAIN

PENGALAMAN 
SENI/DESAIN

PENGALAMAN 
ARTISTIK



PENGALAMAN 
SENI/DESAIN

Pengalaman yang dialami
oleh PENIKMAT atau
PENANGGAP seni/desain.
Pengalaman yang
melibatkan perasaan,
pikiran, penginderaan dan
berbagai intuisi manusia.



PENGALAMAN 
SENI/DESAIN PENGALAMAN RASA

YANG DIRANGSANG
OLEH KARYA ATAU
KEGIATAN SENI/DESAIN

PERASAAN
sebagai kekuatan utama



Gambar diambil dari google.co.id



perasaan

objektif

subjektif

Objektif karena perasaan
ini didasarkan pada nilai-
nilai benda itu sendiri

Subjektif karena penanggap
menemukan kepuasan atau
kesenangan pada bentuk
objek karya seni/desain



EMPATI
melibatkan perasaan diri
sendiri ke dalam sesuatu atau
memproyeksikan perasaan ke
dalam benda seni/desain dan
karenanya menikmati rasa
senang.

mendatangkan kepuasan, rasa
penuh, rasa utuh, dan rasa
sempurna dalam keselesaian.



Suatu pengalaman terdiri
atas berbagai unsur
pengalaman (visual,
audio, rabaan, audio-
visual, berbagai jenis
perasaan, pemikiran)
yang satu sama lain
menyusun hubungannya
sendiri.

PENGALAMAN 
SENI/DESAIN 

MEMILIKI POLA



Pemberian pola hubungan
antar unsur pengalaman
tersebut menunjukkan
adanya antara apa yang
sekarang dialami dengan apa
yang diketahui sebelum
pengalaman itu

Karya mahasiswa DKV ISI Jogja



PENGALAMAN 
ARTISTIK

Pengalaman seni/desain lebih
tertuju pada kegiatan apresiasi
penanggap seni/desain, penerima
seni/desain atau apresiator
seni/desain.

Pengalaman seni/desain bila
dilakukan sebagai dasar
penciptaan seni/desain dinamai
pengalaman artistik



KENDALI pengalaman artistik
dalam penciptaan karya adalah
pengalaman seni/desain.

Dalam proses penciptaan,
seorang seniman baru akan
menyatakan KERJANYA SELESAI
apabila yang diungkapkannya
telah sesuai dengan
PENGALAMAN SENI/DESAIN.

PENGALAMAN 
ARTISTIK



Pengalaman
seni/desain

Pengalaman
artistik

Membuat
seni/desain, 

mencipta
seni/desain,

berkarya seni/desain

Artis, seniman, 
Desainer, Komponis, 

Empu

Perhatian, pemusatan, usaha, daya
khayal, daya rasa, daya pikir, daya
nalar, daya menilai, pengalaman

Mengamati
seni/desain

Estatikus, 
Kritikus, 

Apresiator, 
Penghayat

dasar

tulisan karya



SELAMAT MENEMPUH UTS... ☺


