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WIMBA
TATA UNGKAPAN

STORYTELLING
(BERCERITA)

ESTETIS SIMBOLIS

IMAJI

TATA UNGKAPAN



 suatu cara yang dipakai untuk berkomunikasi lewat gambar, 
kerap disebut bahasa gambar

 imaji dan tata ungkapan

BAHASA RUPA - Primadi Tabrani

BAHASA RUPA

Wimba Tata ungkapan

Isi wimba Cara wimba TU dalam TU luar



WIMBA

imaji (gambar) yang kasat
mata, bukan khayalan

Suatu obyek yang dicandera (digambar atau
dideskripsikan) dalam bidang gambar

bidang gambar: dinding, batu, kanvas, kertas,
kain, kaca, dsb



WIMBA

ISI WIMBA

CARA WIMBA

Masing-masing objek
yang Digambar pada

sebuah bidang

Cara menggambar
masing-masing objek



cara menyusun wimba, cara
wimba dalam satu bidang
gambar atau antar bidang
gambar sehingga bercerita

TATA UNGKAPAN



TU DALAM

TU LUAR

Cara menyusun berbagai
wimba dalam gambar

tunggal

Cara menyusun tata 
ungkapan dalam yang 
menceritakan peralihan
tertentu antara dua gambar
atau lebih

TATA UNGKAPAN

foto

poster

screeshot
lukisan

dll

cergam

film animasi
game

wayang kulit dll



Ukuran 
pengambilan 

Sudut 
pengambilan Skala Penggambaran Cara dilihat

 ECU
 VCU
 CU
 MCU
 Midshot
 MS
 MLS
 LS
 VLS
 ELS
 Diperbesar
 Diperkecil
 Dari kepala-

kaki

 Sudut 
bawah

 Sudut wajar
 Sudut atas
 Tampak 

burung
 Aneka 

tampak

Asli

= asli

< asli

Ukuran 
raksasa

SL atas
SL wajar
SL bawah
DL optimal
DL maksimal
DL minimal
DL wajah
AL kiri-kanan
AL atas-bawah
AL kanan-kiri
AL bawah-atas
AL tengah-pinggir
AL pinggir-tengah
AL berhadapan
AL berkejaran
DL lihat rata-rata
AL berkeliling



































NB: SL (sudut lihat) , DL (daerah lihat), AL (arah lihat), CU (close up), S (shot), E (extreme), V (very), M (medium), L (long)

CARA WIMBA

 Naturalis
 Perspektif
 Stilasi
 Skematis
 Ekspresif
 Distorsi
 Dekoratif
 Blaber
 Garis
 Siluet
 Volume
 Warna
 Bidang
 Momen 

Opname
 Kejadian
 Aneka tampak



 Pengambilan
 Skala
 Di tengah
 Di kiri/atas
 Komposisi
 Aksen
 Depth of Field
 Diperbesar
 Rinci diperbesar
 Tampak khas
 Di kanan bawah
 Frekuensi 

penampilan

TUD Ruang TUD Gerak TUD Ruang dan 
Waktu TUD Penting

 Pengambilan
 Naturalis perspektif
 Naturalis stilasi
 Framing dan skala
 Relief
 Depth of field
 Ruang angkasa
 Digeser
 Sejumlah latar
 Tepi bawah
 Garis tanah
 Rebahan
 Identifikasi ruang

 Garis-garis 
ekspresif

 Garis-garis 
tambahan

 Distorsi
 Bentuk dinamis
 Latar belakang 

kabur
 Yang bergerak 

kabur
 Imaji jamak
 Cara gerak

 Komposisi
 Imaji jamak
 Belahan/kisi-kisi
 Campuran
 Aneka ruang dan 

waktu
 Ciri ruang dan 

waktu
 Kembar
 Lapisan latar
 Urutan di suatu 

latar
 Kronologis
 Kilas balik
 Kilas maju

TATA UNGKAPAN DALAM (TUD)



 Alih pengambilan
 Alih gerak periodik
 Alih ruang dan 

waktu
 Alih skala
 Alih komposisi
 Alih aksen
 Frekuensi 

penampilan
 Alih objek 

bergerak
 Alih depth of field
 Alih waktu
 Alih 

slow/fast/stop/fre
eze motion

 Alih lihat kiri-
kanan/kanan-kiri

TUL Ruang TUL Gerak TUL Ruang dan 
Waktu TUL Penting

 Alih pengambilan
 Alih objek bergerak
 Alih gerak kamera
 Alih depth of field

 Alih objek 
bergerak

 Alih pengambilan
 Alih gerak 

periodik
 Alih slow motion
 Alih stop motion
 Alih freeze
 Alih gerak kamera

 Alih pengambilan
 Alih gerak 

periodik
 Alih waktu
 Alih ruang dan 

waktu
 Alih komposisi
 Fade 

in/out/to/from
 Kromologis
 Kilas balik
 Kilas maju
 Alih slow motion
 Alih fast motion
 Alih stop motion
 Alih freeze 

TATA UNGKAPAN LUAR (TUL)



Tata ungkapan: gambar tentang anak kecil yang sedang berusaha menangkap capung, terlihat dari jaring yang 
digenggam dengan tangan kanan. Beberapa hewan berlari dari kanan ke kiri, karena dikejar oleh 
anak kecil tersebut. Burung dan capung sedang terbang ditunjukkan dengan kepakan sayapnya. 
Kambing berjalan ditunjukkan dengan kakinya yang sedang bergerak. Gambar ini secara keseluruhan 
bercerita tentang aktivitas anak di taman bermain-main dengan binatang di sekitarnya.

Wimba gambar anak SD tentang berburu binatang (1 
bidang gambar, tidak ada sekuen))

isi wimba    : langit, anak kecil, jerapah, pohon, burung, 
capung, awan, helikopter, matahari, 
kambing, dll

cara wimba: Tokoh anak digambar utuh dari atas ke bawah, 
skala lebih kecil dari objek sekitar, angle 
longshot (LS). Jerapah digambar full dari kepala 
sampai kaki dengan angle LS dan skala hampir 
mirip aslinya. Burung digambar lebih besar dari 
ukuran asli, angle LS. Pohon digambar tampak 
tidak utuh/sebagian. Langit dan tanah digambar 
menyatu, tampak sejajar horizontal/garis 
cakrawala



NPM
RWD



NPM
Naturalis Perspektif MomentOpname

Sistem gambar deskriptif yang
diambil dari satu arah, satu jarak, dan
satu waktu (froze) yang dituangkan
dalam gambar mati dalam sebuah
frame

Bersifat rasional, realistic, dimensi
Panjang, lebar, tinggi



NPM
Naturalis Perspektif MomentOpname



Sistem gambar deskriptif yang
diambil dari aneka arah, jarak, dan
waktu. Menghasilkan gambar sekuen
yang terdiri dari beberapa adegan
(tidak terpenjara dalam 1 frame)

RWD
Ruang Waktu Datar



RWD
Ruang Waktu Datar



DESAIN KARAKTER

RWD NPM DESAIN KARAKTER



DESAIN KARAKTER



DESAIN KARAKTER



DESAIN KARAKTER



DESAIN KARAKTER







TUGAS 1 20 MARET 2020
MATERI BAHASA RUPA & WIMBA – TATA UNGKAPAN

Maisng-masing mahasiswa CARILAH SATU CONTOH KARYA DKV (boleh iklan 
komersial - ILM/animasi/film/poster/ilustrasi/dsb, intinya karya yang memiliki 
tema/pesan)
1. Identifikasi karya tersebut termasuk karya apa
2. Alasan memilih karya tersebut
3. Dilihat dari teknik penggambarannya, karya tersebut menggunakan gaya 

RPM atau RWD?
4. Tinjau karya tersebut melalui tiga aspek bahasa rupa: ESTETIS, SIMBOLIS, 

STORYTELLING (contoh ada di slide 25)
5. Tinjau karya tersebut dengan prinsip WIMBA & TATA UNGKAPAN (contoh 

ada di slide 10)
6. Dikerjakan dalam format word, kirim via grup whatsapp dan via siadin 

(kuliah online) maksimal Kamis, 26 Maret pukul 23.59wib)



BAHASA RUPA

Estetis : keindahan objektif dan subjektif
Simbolis : mengandung makna/filosofi/

berhubungan dengan hal lain
Sotytelling : kandungan pesan/komunikasi/bercerita

“BAHASA RUPA FOKUS PADA GAMBAR YANG REPRESENTATIF, 
BUKAN ABSTRAK, RAGAM HIAS, ISIM-ISIM, dsb”



Gambar diambil dari google.com

JENIS KARYA: LUKISAN, TEMA: PENANGKAPAN DIPONEGORO

Estetis:
karya lukisan di samping memiliki estetika dalam hal corak, komposisi, serta penggunaan warna.
Corak dalam lukisan tersebut tampak kasar, menunjukkan goresan kuas dan cat yang bagus serta
tajam sehingga memberikan kesan detail objek. Komposisi asimetris lebih berat sisi kiri, dengan
menyisakan ruang kosong di sisi kanan atas. Objek disusun secara diagonal, sehingga tampak
padat di sisi tengah lukisan. Penggunaan warna hangat dan cenderung mengalir antar tiap objek
sehingga mata tidak menangkap adanya gap (jarak antara warna 1 objek dengan objek lain)

Simbolis:
Dalam lukisan tersebut, tampak tokoh berwajah bule dan berpakaian hitam dan bagus, yang
menyimbolkan strata orang barat dalam hal ini yaitu kedudukannya lebih tinggi dibanding tokoh
lain, wajah digambarkan kejam menunjukkan penjajahantagonis. Tokoh baju putih memakai
surban bermakna pangeran/sultan/sejenisnya, tokoh yang dihormati dan berkarakter
baik/protagonis. Adanya tokoh digambar duduk lesehan di tanah menunjukkan strata rakyat
biasa, pengikut sebagai masyarakat penduduk asli yang sedang terjajah.

Storytelling:
Lukisan di atas merupakan salah satu lukisan terkenal yang bercerita tentang penangkapan
Diponegoro. Dalam catatan sejarah disebutkan, Belanda hendak melakukan gencatan senjata ke
pejuang Indonesia yang dipimpin Diponegoro. Namun Diponegoro menolak. Akhirnya, Belanda
mengajukan perundingan damai untuk mengakhiri penjajahan dan Diponegoro menyetujuinya.
Ketika sampai di tempat perundingan, ternyata Diponegoro dijebak Belanda sehingga ditangkap
dan diasingkan. Banyak rakyat Indonesia yang membela Diponegoro namun tidak memiliki
kekuatan untuk melawan Belanda. Dalam hal ini, Belanda sangat licik dan ingin tetap menguasai
Indonesia.


