
Symbolisme dalam Illustrasi

Gambar Illustrasi adalah gambar yang dapat 

menerangkan atau menjelaskan suatu hal.

Atas dasar definisi diatas bahwa gambar Illustrasi

adalah bagian dari komunikasi antar manusia, maka

dibutuhkan pendekatan bahasa yang dapat dipahami

sehingga bias pengertian dapat dipersempit dan

pandangan subjektif dapat diminimalkan.



Pendekatan Visualisasi

Gambar Illustrasi yang akan kita sampaikan kepada komunikan 
tentulah harus

Dicari pendekatannya sehingga komunikan mengerti apa yang 
hendak disam

Paikan, pendekatan itu disebut pendekatan  Visualisasi yaitu:

 Imagery

Dalam arti luas termasuk semua yang diciptakan dengan
komponen dasar seperti bentuk, warna, aksara, juga symbol dan
image fotografis.

Symbol, aksara dan image fotografis tergantung pada manipulasi
dan kegunaan, dan dapat menciptakan makna yang ada dibalik
atau di belakang. Image seperti ini seringkali berisi hal-hal yang
akrab ; penerapan objek atau tanda yang bermakna
kebudayaan & bisa berkenaan dengan Etika, seperti menerapkan
objek yang sakral dan symbolis yang digunakan satu bangsa



Pendekatan Visualisasi

 Symbolisme

Penggambarannya menerapkan komponen, objek & image
seperti Symbol untuk mengekpresikan arti yang kompleks ; hal-hal
yang tidak dapat diraba atau bermakna ganda. Kode symbol
dipelajari dan dimengerti melalui pengertian yang dianalisis dan
diinterpretasi dalam hubungan dengan konteks, maksud dan
sasaran pesan

 Metaphor

Adalah cara mengungkapkan arti yang lebih dalam &
pemahaman konsep yang abstrak & kompleks. Contoh : Daun
adalah methapor dari pertumbuhan sensual atau suatu discovery.

Metaphor yang baik ialah menyatakan secara tidak langsung
persepsi yang intuitif dari kesamaan diantara hal-hal yang tidak
sama.



Berita  Contoh:  Di jakarta tadi malam dilanda banjir besar, 2000 kepala

keluarga kehilangan rumah tinggalnya.

Opini    Contoh  Banjir besar yang terjadi tadi malam di jakarta akibat dari 

pekerjaan pemerintah daerah yang tidak beres, mereka

tidak pernah memperhatikan perencanaan kota…… 



Symbolisme dalam Illustrasi

Tema
• Imagery

• Symbolisme

• Metaphor
Gaya



Contoh Gambar Illustrasi yang mempergunakan 

Pendekatan Visual

Gustave Klim



Women with Mandolin

Picasso Disusun oleh: Donny Ibrahim

Mata kuliah  : Illustrasi

Jurusan       : DKV



Keiyh Hering



Poscart
Fernand leger






