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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Penciptaan karya seni “Sensasi Warna Bunga dalam Fotografi 

Ekspresi” menghadirkan tantangan tersendiri dimana harus observasi jauh 

mengenai bunga dan hubungan nya dengan sensasi yang tercipta dari 

bunga itu sendiri. Memotretnya dengan teknik fotografi makro, dimana 

memvisualkan mood juga sensasi agar dapat tersampaikan kepada 

penikmat karya. Penulis mendapatkan pengembangan baik dari segi visual 

maupun secara teknik dan juga ilmu botani terkhusus pada bunga.  

Dinamika perasaan dan imajinasi dalam diri pribadi menjadi 

sebuah sarana mengekspresikan ide dan juga imajinasi-imajinasi. Sensasi 

warna sebagai bentuk healing atau bentuk perwujudan dari perasaan dan 

juga rasa yang di alami dan ketika memandang bunga dengan berbagai 

macam warna yang dimana mewakili emosi dan makna tertentu. Seperti 

perasaan bahagia, kasih sayang, kerinduan, religius dan banyak macam 

Setiap karya foto yang diciptakan, menghadirkan sebuah visual yang 

bertujuan memberi sebuah pesan tentang sensasi warna dan perasaan yang 

di timbulkan saat memandang objek bunga yang ingin disampaikan dalam 

masing-masing karya. Walaupun nanti akan timbul sensasi yang berbeda 

dan makna berbeda pada setiap penikmat, namun itu akan menjadi nilai 

tambah tersendiri bagi karya yang di ciptakan sehingga perbedaan lainya. 

presepsi pada karya ini, memiliki dan menjadi keindahan tertentu yang 
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tidak ternilai harganya. 

B. Saran  

Dalam waktu yang sangat singkat menjalani proses penciptaan 

karya seni tentunya membutuhkan strategi tertentu yang matang dan 

efisien. Memilih sensasi warna bunga sebagai tema penciptaan karya 

Tugas Akhir ini bukanlah kebetulan belaka. Karna di landasi rasa 

ketertarikan dan suka penulis pada bunga baik itu jenis dan warna nya 

yang beragam, di smaping itu bunga sanagt indah dan mudah di temui di 

lingkungan sekitar penulis. Baik itu di taman, di perkarangan, hutan, 

danau, juga di halaman rumah penulis dan tetangga. Maka itu timbulah 

rasa dan sensasi setiap hari mendapat pemandangan bunga. Ini 

memudahkan untuk berpikir dan menentukan ide melalui kebiasaan atau 

dari sekitar lingkungan kita dan menjadikanya karya yang kita inginkan. 

Dalam penciptaan karya Tugas Akhir ini beberapa kendala teknis 

yang dihadapi terjadi pada teknis pemotretan yang keterbatasan alat saat 

menangkap moment yang ada, sehingga memaksimalkan alat yang 

penuilis punya. Kendala kedua yaitu di sebabkan karena kapasitas laptop 

yang penulis punya yang minim dan tipe laptop yang lama membuat 

sedikit lambat dan hank, yang memeperlambat proses pengeditan. 

Strategi berikutnya adalah soal objek penciptaan, setelah tema di 

dapat, kadangkala hal menentukan jenis bunga yang sesuai dengan yang 

diinginkan menajdi kebimbangan tersendiri. Di penciptaan karya ini, objek 

nya merupakan bunga-bunga yang mudah di dapatkan dan ada di sekitar 
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penulis  

Untuk mempermudah pembuatan penciptaan karya, ada baiknya 

memerlukan konsep yang matang dan tidak terlalu sulit untuk di eksekusi, 

karena dengan begitu porosesnya akan lebih mudah dan cepat. Persiapan 

alat, dan objeknya juga di sesuaikan dengan ide dan imajinasi yang di 

inginkan, agar tidak terjadi ketimpangan. Tidak lupa juga untuk 

mengingatkan mendokumentasikan (video, foto, teks, audio) setiap proses 

yang di lalui saat penciptaan kerya seni, baik itu dalam proses observasi, 

perumusan gagasan, eksplorasi/eksperimentasi, maupun saat eksekusi 

pemotretan. Pendokumentasian juga perlu dilakukan sebagai rekam jejak 

dan pengingat karena adakalanya manusia sering lupa, pendokumentasian 

bisa minta pertolongan kepada teman. Penulis berharap apa yang di 

ungkapkan lewat karya ini memberikan hal baru dan pandangan baru juga 

gambaran dan energi positif bagi penikmat sehingga memotivasi dalam 

berkarya. 
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