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Bagaimana Cara 

dalam Fotografi Kembang Api

MENGGUNAKAN 
ATURAN SEPERTIGA 
DAN RASIO EMAS 

Aturan Sepertiga dan Rasio 
Emas adalah dua hal yang 
sama-sama diketahui banyak 
orange sebagai aturan 
komposisi dasar dalam fotografi, 
tetapi bagaimana cara anda 
menggunakan peraturan tersebut 
dalam fotografi kembang api? 
Inilah caranya.

—

Seperti yang terlihat dalam karya 
seni dari periode Renaisans – 
Aturan Sepertiga digunakan untuk 
memberikan penekanan yang 
sama mengenai ruang antara latar 
belakang lukisan dan subyeknya.
Mereka sudah menemukan bahwa 
mata manusia tidak akan tertuju 
pada bagian pusat lukisan, tetapi 
cenderung akan berkeliaran di 
sekitarnya.

Rasio Emas, sudah ada dalam karya 
seni yang penting seperti Mona 
Lisa.Berasal dari matematika, sering 
kali diusulkan bahwa bila sebuah 
benda 1.618 kali lebih besar atau 
lebih kecil dibandingkan dengan 
benda lain dalam gambar yang 
sama, memberikan hasil yang akan 
indah dipandang mata.

Apakah Itu?

Rasio EmasAturan Sepertiga

Aturan Sepertiga Rasio Emas

Bagaimana Cara Menggunakannya?

Anda bisa memilih untuk 
menggunakan kembang api 
tersebut sebagai titik fokus atau 
sebagai latar belakang gambar.
Bagaimanapun juga, sesuaikan 
gedung-gedung atau benda 
di sekitarnya pada satu titik 
pertemuan Aturan Sepertiga selagi 
menunggu kembang api.

Pilihlah subyek yang memiliki  
ciri khas dalam bentuk atau  
warna yang berbeda untuk 
menciptakan penekanan dan 
kontras terhadap foto.

Anda juga bisa bereksperimen 
dengan rasio ukuran yang berbeda-
beda antara dua subyek (gedung-
gedung dan kembang api) pada 
masing-masing titik pertemuan.

Rasio Emas sangat memberikan 
penekanan pada subyek bergambar 
di dalam foto.

Mirip dengan Aturan Sepertiga, 
tempatkan titik perhatian anda 
(kembang api atau gedung-
gedung) pada bagian terkecil dari 
garis spiral.

Rasio Emas membantumu untuk 
menjadi sadar terhadap detil-
detil pendukung di sekeliling titik 
fokus.Dengan demikian, anda bisa 
memanfaatkan subyek-subyek di 
latar belakang seperti pepohonan 
dan gedung-gedung untuk 
menciptakan garis spiral fibonaccci 
imajinatif dan mempercantik  
foto anda. 

Teknik

Teknik ini terdiri dari dua garis 
horizontal dan dua garis vertikal, 
membentuk empat titik pertemuan 
dan sembilan area dengan ukuran 
yang sama besar, dalam sebuah 
gambar. Hal ini akan mengurai 
gambar menjadi sepertiganya.

Rasio Emas terdiri dari sebuah garis 
spiral yang akan memandu mata 
orang yang melihat secara strategis 
ke arah subyek utama gambar.
Garis spiral ini juga bisa digunakan 
sebagai pemandu penempatan 
garis terkemuka.


