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Gestalt (gəˈ sh tält)  
 
Dari bahasa Jerman die Gestalt 
yang berarti: bentuk, konfigurasi, figur 
 
Sulit dicari padanan katanya yang paling sesuai pada bahasa lain. 
Sehingga tetap memakai istilah gestalt. 



Tokoh 

Gestalt 
 
Kurt Koffka (1887-1941) 

Max Wertheimer (1880-1943) 

Wolfgang Köhler (1887-1967) 

 
Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung 
mempersepsikan apa yang dilihat dari lingkungannya 
sebagai satu kesatuan yang utuh. 



Gestalt 
 
Menjelaskan proses persepsi melalui 
pengorganisasian komponen-komponen sensasi 
yang memiliki hubungan, pola, ataupun 
kemiripan menjadi kesatuan. 
 
komponen sensasi (sense/indera): 
yang bisa diserap oleh indera (bau, warna, suara, tekstur, rasa) 
yang menimbulkan atau mempengaruhi persepsi. 



Prinsip dasar 

Gestalt 
 
Perceptual field: 
yaitu interaksi antara individu dan lingkungan. 
 
Setiap perceptual field memiliki organisasi, 
yang cenderung dipersepsikan oleh manusia 
yang disebut sebagai figure and ground. 
  
Kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia sejak 
lahir, bukan kemampuan yang dipelajari. 
Pengorganisasian ini mempengaruhi makna yang dibentuk. 



Prinsip pengorganisasian persepsi 

Gestalt 
 
Principle of Proximity 
Principle of Similarity 
Principle of Continuity 
Principle of Closure 
Principle of Figure and Ground 



Principle of 

Proximity 
 
Pengorganisasian berdasarkan kedekatan elemen. 

Hukum kedekatan (proximity) adalah dimana bagian-
bagian dari sesuatu yang saling berdekatan dan akan 
dipandang sebagai kelompok. 
Secara visual hal yang akan ditangkap oleh mata 
adalah mengorganisir elemen yang berdekatan adalah 
suatu keterkaitan obyek. 







Principle of 

Similarity 
 
Pengorganisasian berdasarkan kesamaan elemen. 

Terbentuk karena kesatuan beberapa elemen. 
Prinsip ini menjadi salah satu prinsip utama dari teori 
Gestalt. 









Principle of 

Continuity 
 
Pengorganisasian berdasar kesinambungan pola. 

Objek dipersepsikan sebagai satu kelompok karena 
terdapat kesinambungan pola. 



 









Principle of 

Closure (Principle of Good Form) 
 
Pengorganisasian berdasar bentuk sempurna. 

Suatu objek akan dianggap utuh walaupun bentuknya 
tidak tertutup sepenuhnya. Terbentuknya sebuah 
informasi yang memberikan petunjuk yang belum 
lengkap dari sebuah kekosongan 







 











Principle of 

Figure & Ground 
 
Pengorganisasian berdasar bentuk yang lebih 
menonjol dan dianggap sebagai figure. 

Sebuah objek bisa dilihat sebagai dua objek dengan 
permainan foreground dan background. 
Masing-masing bisa diidentifikasi sebagai objek tanpa 
harus membentuknya menjadi utuh. 









thx… :) 
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