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No pic[s], HOAX!





“Seeing is believing”







seeing != watching





“...a picture is worth a thousand words...”

[a picture paints a thousand words]











image[s]



suatu representasi spatial dari suatu obyek, dalam pandangan 2D atau 3D

image[s]



 merupakan elemen multimedia yang sangat penting untuk

memberikan penekanan dalam suatu proses penyampaian

pesan

 dapat menyampaikan pesan dengan lebih tepat dan

berkesan karena disampaikan dalam bentuk visual

 mampu memfokuskan perhatian orang lain terhadap pesan

yang ingin disampaikan

image[s]



ilustrasi/gambar adalah bahasa pertama yang

dikenal manusia#1

why image[s]



picture writing pictograph ideograph ponograph

ilustrasi/gambar adalah bahasa pertama yang

dikenal manusia#1

why image[s]



Watson Dunn & M. Arnold Barban

(“Advertising It’s Role and Modern

Marketing”): sebagai penyampaian suatu

gagasan yang relevan secara cepat dan

efektif, seringkali digunakan pada suatu yang

sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata

#2

why image[s]



Fleming (1993):

ilustrasi/gambar merupakan salah satu alat

penyampai pesan yang dihasilkan dengan

tujuan dapat mengubah psikomotor,

kesadaran atau tingkah laku efektif dari

seseorang

#3

why image[s]



McWhorter (1986: 49-50): grafik,

tabel, dan gambar memberikan

informasi yang sangat penting dari

sebuah bahan bacaan. Dengan

memperhatikan grafik, tabel, dan

gambar tersebut akan memudahkan

kita memahami teks

#4

why image[s]



REFERENSIAL#1

fungsi image[s]

sebuah gambar memungkinkan

berfungsi referensial karena

mencoba melukiskan atau

mengkomunikasikan suatu bentuk

gagasan dengan cara seobjektif

mungkin



EMOTIF#2

fungsi image[s]

upaya mengkomunikasikan

tanggapan subjektif dari pembuat

pesan, seperti kesan estetis,

artistik, feminin, maskulin,

sampai dengan stylistic

(bergaya).

Contoh: gambar desain mode

feminitas, maskulinitas, dan style



KONATIF#3

fungsi image[s]

sebuah upaya untuk membujuk

komunikan mengambil tindakan

tertentu, seperti membeli atau

menggunakan jasa yang

ditawarkan.



ESTETIS#4

fungsi image[s]

Sebuah upaya untuk

membangkitkan rasa akan

keindahan, keselarasan,

keharmonisan, dan estetika.



Roland Barthes (“Rethoric of the
Image”):

Gambar bersifat polisemi,
sehingga diperlukan teks untuk
memberi makna sebenarnya
yang dimaksudkan pada
gambar.

Hal ini dibuktikan dengan masih
bertahannya buku yang hanya
berisi teks masih terus survive

#1

minus image[s]



Di era sekarang, gambar
menjadi salah satu sarana
untuk menyebarkan hoax, atau
memframing sebuah realita

#2

minus image[s]



Dalam kondisi tertentu gambar
bisa memicu terjadinya ilusi#3

minus image[s]



Any question(s)?


