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BAB III 

PEMECAHAN MASALAH 

 
 

3.1 Konsep Umum 

 

3.1.1 Permasalahan 

 
Gangguan depresi yang dialami penderita menyebabkan kesulitan 

dalam berkomunikasi, terutama dalam mengungkapkan apa yang 

dirasakannya. Kadang penderita pun tidak menyadari akan gejala gejala yang 

terjadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penderita akan kesulitan 

untuk menyampaikan pikiran atau perasaanya kepada orang terdekat karena 

mereka mengetahui bahwa perasaan tersebut akan sulit dijelaskan. 

Lingkungan sekitar penderita pun akhirnya banyak yang tidak menyadari 

gejala gejala tersebut. Maka lebih baik penderita datang langsung kepada 

pihak layanan kesehatan mental yang tersedia. Namun masih banyak 

penderita yang belum berani untuk mendatangi layanan tersebut karena 

stigma negatif  masyarakat yang masih sangat kuat.  

 

3.1.2 Konsep Karya 

 
Bedasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, karya 

fotografi yang dibuat bertujuan untuk menggambarkan pikiran penderita 

ganguan depresi. Penderita sering tidak dapat mengungkapkan pikiran yang 

mengganggunya saat gangguan depresi itu kambuh, akhirnya penderita 

kesulitan dalam menjelaskan apa yang dirasakannya. Pembuatan karya 

dimulai dengan menganalisis pikiran pikiran yang sering terjadi pada 

penderita lalu divisualisasikan menggunakan situasi kegiatan sehari hari. 

Karya dibuat dengan menampilkan suasana rumah yang merupakan tempat 

untuk melakukan aktivitas tersebut dan dihubungkan dengan pikiran yang 

dialami oleh penderita. Karya ini bermaksud untuk menyampaikan pesan 
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bahwa gejala penyakit depresi memang tidak terlihat secara kasat mata 

namun ada beberapa tanda yang dapat menunjukan bahwa orang tersebut 

merupakan penderita gangguan depresi. Dengan mengetahui gejala gejala 

tersebut diharapkan dapat menambah rasa kepedulian masyarakat tentang 

masalah gangguan depresi ini. 

 

3.1.3 Perancangan Media 
 

Fotografi merupakan media yang digunakan sebagai media 

berekspresi yang kuat, menawarkan berbagai persepsi, interpretasi dan 

eksekusi yang tak terbatas. Berbeda dengan lukisan yang bergantung pada 

tekanan dan sapuan kuas, fotografi merupakan jiplakan alam nyata ke dalam 

medium lembar dua dimensi. Fotografi dipilih sebagai media untuk 

menyampaikan pesan mengenai gangguan depresi ini karena sifatnya yang 

objektif. Pengertian objektif di sini, yaitu sebuah foto menggambarkan 

penampakan visual di depan kamera seperti apa adanya tidak diubah dan 

tidak dimanipulasi. Karya fotografi dapat dilihat dengan persepsi yang 

berbeda tergantung dari masing masing orang. Makna sebuah foto diadakan 

dalam penafsiran, dan penafsiran ini akan terus menghidupkan foto dengan 

pergeseran makna makna dalam perjalanan waktu. Hasil karya fotografi ini 

akan dibuat dalam bentuk pameran. Karya akan dicetak besar dan ditengah 

ruangan terdapat sebuah instalasi dari salah satu karya foto. 

 

3.1.4 Konsep Visual 

 
Konsep visual pada karya fotografi ini adalah dengan menjelaskan 

secara visual gejala gejala pada gangguan depresi. Tujuan karya ini dibuat 

agar pesan yang ingin disampaikan dapat lebih mudah disampaikan. 

 

1. Visualisasi Ide 

 Proses pembuatan karya dimulai dengan pembuatan storyboard yang dibuat 

secara manual. Storyboard merupakan sketsa penggambaran hasil akhir 
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karya fotografi. Sketsa dibuat berdasarkan analisis dari gejala gejala pada 

gangguan depresi.  

 

                                    

                      

Gambar 3.1 Hasil Sketsa 

Sumber : dokumen pribadi 

 

2. Teknik Setting Kamera 

 Selanjutnya adalah teknik setting kamera dalam proses pengambilan 

gambar. Setting kamera berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk 

kedalam kamera dan kejelasan objek yang akan dipotret. Dengan setting 

kamera yang tepat maka akan mendapatkan hasil fotografi yang 

memuaskan. Ini adalah salah satu pengaturan kamera yang akan digunakan 

untuk mengambil foto dengan pengaturan iso di angka 100, aperture di 

angka f/16 dan shutter speed berada di angka 1/3. 

 

3. Teknik Pencahayaan 

 Memanfaatkan sumber cahaya pada saat pengambilan gambar pada fotografi 

sangatlah penting. Sumber cahaya bisa berasal dari alami seperti cahaya 

matahari dan juga cahaya buatan seperti perangkat lampu. Sumber cahaya 

ini diatur sedemikian rupa sehingga mampu membuat hasil foto menjadi 

lebih bagus.  

 



23 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Lightning 

Sumber : dokumen pribadi 

 

 Sumber cahaya yang dipakai dalam hasil foto diatas adalah menggunakan 

dua sumber cahaya lampu. Yaitu lampu ruangan dan lampu flash dari soft 

box. Karena objek yang akan di foto adalah sebuah ruangan, maka soft box 

diarahkan secara diagonal  ke arah objek sehingga menghasilkan bayangan 

pada objek. 

 

3.1.5 Konsep Media 
 

Dalam menyampaikan pesan tentang gangguan depresi ini media yang 

dipilih adalah karya fotografi. Untuk menjelaskan gejala gejala tentang 

gangguan depresi ini hasil karya fotografi akan dipamerkan. Pameran karya 

fotografi ini berjudul Dunia Pikiran. Judul tersebut diambil dari gejala gejala 

gangguan depresi yang berhubungan dengan pikiran pikiran negatif yang 

dialami oleh penderita. Pikiran negatif tersebut divisualisasikan dalam karya 

fotografi yang dicetak besar dalam ukuran 100 cm x 85 cm. Selain karya foto 

yang di display, ditengah ruang pameran terdapat sebuah instalasi dari salah 

satu karya. Pameran ini bertujuan untuk mengajak pengunjung untuk ikut 

merasakan seperti berada di dalam karya foto tersebut sehingga mereka ikut 

merasakan keadaan penderita gangguan depresi. 
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      Gambar 3.3 Ruang Pameran 

                 Sumber : dokumen pribadi 

 

 

 

Gambar 3.4 Display Karya 

Sumber : dokumen pribadi 
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Gambar 3.5 Display Karya 

Sumber : dokumen pribadi 

 

 

 

Gambar 3.6 Display Karya 

Sumber : dokumen pribadi 

 

 Pameran ini menceritakan tentang pikiran pikiran negatif yang sering 

dirasakan oleh penderita gangguan depresi. Pikiran negatif tersebut berhubungan 

dengan gejala yang sering dirasakan oleh penderita gangguan depresi. Ruangan yang 

digunakan untuk pengambilan karya foto sama dengan ruangan yang digunakan 

untuk pameran. Ruangan tersebut akan menampilkan kesan seperti pengunjung 

benar benar berada dalam foto tersebut dan juga ikut andil sebagai objek dalam foto. 


