BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Arsip foto merupakan benda penting yang harus dijaga dan dipelihara dengan
baik. Banyak orang yang menganggap bahwa arsip foto adalah sebagai dokumen
biasa yang hanya berisi gambar-gambar masa lalu yang pernah dibuat. Lewat arsip
foto, siapa pun bisa melihat kembali bagaimana situasi dan kondisi, dan apa yang
terjadi pada masa lalu. Ini semua bisa terlihat karena kekuatan fotografi yang bersifat
dokumentatif, yang ketika dibuat selalu bisa mengantarkan apa yang pernah ada.
Dalam penciptaan karya tugas akhir ini, penulis memiliki ide yang berangkat
dari arsip foto sebagai bentuk kenangan visual. Kenangan adalah pengalaman yang
pernah terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, pernah terjadi momen berkesan di suatu
tempat dan telah berlalu, kemudian ketika tempat tersebut kembali dikunjungi, atau
tidak sengaja dilewati, maka kenangan itu akan kembali teringat. Arsip foto
digunakan penulis sebagai stimulan untuk merasakan kembali kenangan-kenangan
yang dimiliki oleh subjek.
Perubahan adalah hal yang juga dialami oleh banyak orang seiring
berjalannya waktu. Manusia pada umumnya akan mengalami perubahan secara fisik.
Muda menjadi tua, kurus menjadi gemuk atau sebaliknya, rambut pendek tumbuh
panjang, dan sebagainya.
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Penggunaan metode staged photography dipilih sebagai upaya untuk menata
atau mengatur subjek, teknik fotografi, dan teknik penyajian, agar narasi yang ingin
disampaikan penulis bisa tercapai. Dengan menggunakan metode ini penulis ingin
mengajak para subjek untuk merasakan kembali kenangan-kenangannya dan ingin
menampilkan perubahan-perubahan visual yang terjadi. Pada saat karya-karya staged
photography dipamerkan, tiap-tiap karya akan disandingkan dengan arsip foto agar
perubahan-perubahan visual yang terjadi bisa terlihat. Dari penciptaan karya tugas
akhir ini penulis memiliki beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Tidak semua subjek dapat merasakan kenangan visualnya dengan baik karena
jarak waktu yang terlalu jauh.
2. Dalam karya ini, teknik staged photography merupakan teknik yang cukup
menantang, karena penulis harus mengatur subjek, lokasi, dan teknik fotografi
sesuai dengan arsip foto. Teknik ini juga merupakan cara yang tepat untuk
menyampaikan ide yang ingin disampaikan penulis.
3. Teknik penyajian dengan menyandingkan arsip foto dalam tiap-tiap karya
staged photography adalah cara yang tepat untuk menampilkan perubahanperubahan visual yang terjadi.
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B. Saran
Dalam penciptaan karya tugas akhir fotografi ini, penulis kali pertama bekerja
dan membuat karya dengan banyak subjek dan banyak arsip foto. Oleh karena belum
memiliki pengalaman dalam hal ini, manajemen waktu dalam proses penciptaan
karya tugas akhir fotografi ini cukup tidak teratur. Ada beberapa faktor lain yang
menjadi kendala, yaitu faktor cuaca dan subjek yang kurang bekerja sama seperti
datang tidak tepat waktu, tidak menepati janji, dan hilang kontak.
Penggunaan banyak arsip foto membuat penulis lebih berhati-hati dalam
menjaganya agar tidak rusak, untuk menjaga arsip foto agar tidak rusak, bisa
menggunakan amplop, dikelompokkan, dan diberi nama berdasarkan tiap-tiap
pemiliknya. Untuk mengatasi kendala dalam manajemen waktu, penulis memberikan
saran agar ketika membuat karya, apalagi karya yang dibuat dalam waktu yang
singkat, alangkah baiknya jika membuat timeline yang berisikan apa saja yang harus
dilakukan sejak awal hingga akhir. Faktor cuaca memang terkadang di luar kontrol
manusia, tetapi hal ini bisa diupayakan dengan menggunakan alat pendukung lainnya,
contohnya penggunaan lampu kilat ketika cuaca mendung. Bekerja dengan banyak
orang tentu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, hal ini bisa dihindari
dengan lebih selektif dalam memilih subjek karya.
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