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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Proses pembelajaran tidak dapat dibatasi dengan menggunakan satu cara 

penyampaian saja, proses pembelajaran akan menjadi semakin menarik apabila 

tema dengan media yang digunakan dapat saling mendukung dan mampu 

menyampaikan pesan kepada target audience dengan maksimal. Seperti halnya 

dalam menyampaikan street art sebagai sebuah seni visual yang hidup di tengah 

kebudayaan kita bukan sebagai suatu aksi vandalisme. 

Dalam proses pembuatan tugas akhir ini terdapat beberapa kendala, 

diantaranya adalah dalam pengumpulan data verbal dan data visual karena 

minimnya waktu yang bisa didapat dari sumber terkait dan juga adanya halangan 

cuaca. 

Disamping itu, terdapat beberapa faktor pendukung dalam pembuatan tugas 

akhir ini, yaitu teamwork. Banyak teman-teman yang membantu proses pembuatan 

karya ini dengan membantu dalam proses pengumpulan gambar dan arsip-arsip 

serta waktu yang mereka berikan untuk menjadi bagian dalam buku ini. 

 

B. SARAN 

Dalam sebuah perancangan buku fotografi, seorang fotografer maupun 

desainer perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai topik yang akan 

dirancang. Proses pada perancangan perlu disiapkan dengan data visual sebanyak 

mungkin, bahkan lebih banyak dari data verbal. Lalu diterjemahkan ke dalam 

bahasa fotografi untuk memudahkan pembaca memahami topik tersebut. Hal yang 

perlu diperhatikan dalam pembuatan buku fotografi adalah bagaimana menyajikan 

foto sebagai fokus utama pembaca yang didampingi dengan caption, dengan 

tujuan dapat membantu memahami isi foto. Namun tidak hanya itu saja, 

seharusnya juga perlu didukung dengan sedikit sentuhan ilustrasi grafis yang dapat 
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mendukung tema/gagasan. Dan untuk menarik perhatian pembaca dapat 

menggunakan permainan komposisi layout, teknik fotografi, kemasan buku, dan 

lainnya. Dalam perancangan buku ini masih terdapat banyak kekurangan, karena 

keterbatasan dana maupun waktu. Tema yang diangkat pun sebenarnya masih 

dapat diolah lebih lanjut. 
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