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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Objek penciptaan Tugas Akhir ini adalah jenis fotografi ekspresi yang 

menggunakan teknik cetak anthotype. Dalam penciptaan tugas akhir ini berusaha 

memvisualkan dampak negatif dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-

hari. Teknik cetak anthotype sendiri mampu menghadirkan visual yang tidak biasa 

dari sebuah foto. Dengan menggunakan daun bayam teknik ini mampu memberikan 

kesan kumuh, rusak dan basah yang dirasa mampu mewakili realitas antara 

kehidupan nyata dan maya. 

Konsep pembuatan karya tugas berorientasi pengamatan akan dampak yang 

terjadi terhadap pengguna media sosial. Karya Tugas Akhir penciptaan fotografi 

ekspresi tentang dampak negatif penggunaan media sosial dengan teknik cetak 

anthotype juga butuh persiapan. Persiapan yang dibuat meliputi pengumpulan data 

dan penyediaan peralatan untuk pemotretan dan proses cetak. Pengumpulan data 

dapat menggunakan beberapa metode seperti, metode observasi dan wawancara. 

Hasil karya tugas akhir dokumenter yang diciptakan berjumlah 20 karya foto, Setiap 

karya yang diciptakan tentu memiliki nilai estetis kreatif dan teknis dan disusun 

sedemikian rupa hingga membentuk sebuah narrative text visual. 

Pada pembuatan karya tugas akhir ini menemukan beberapa hambatan, yaitu 

proses cetak anthotype yang sangat bergantung pada cahaya matahari sehingga di saat
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 musim hujan teknik cetak ini sukar digunakan dan teknik ini sulit untuk 

diawetkan sehingga harus di reproduksi ulang agar imaji bisa bertahan selamanya. 

Diharapkan karya tugas akhir ini mampu memberikan kesadaran kepada para 

pengguna media sosial agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.  

B. Saran 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat khususnya dalam teknologi 

komunikasi virtual memang sangat berguna untuk membantu kehidupan manusia. 

Namun kelalaian dan penggunaan yang tidak bijak juga berdampak buruk bagi 

sebagian orang. efek-efek negatif yang dihasilkan dari media sosial cenderung karena 

hilangnya peran keluarga dan masyarakat terdekat sehingga media sosial menjadi 

jalur alternatif untuk mempertahankan eksistensi diri seseorang. Oleh karena itu 

perhatian dari keluarga dan lingkungan merupakan point penting bagi pembentukan 

karakter seseorang. 

Teknik cetak Anthotype merupakan teknik dengan kelemahan sulit diawetkan. 

Hal ini telah menjadi permasalahan dari dulu sehingga teknik ini kurang populer 

sebagai teknik cetak alternatif dalam fotografi khususnya. Tetapi teknik ini 

memberikan alternatif visual yang memiliki karakter dan keunikan nya sendiri yang 

berbeda dengan teknik lainnya. Oleh karena itu, melalui karya tugas akhir yang 

menggunakan teknik cetak anthotype diharapkan mampu menggubah para akademisi 

seni dan seniman untuk senantiasa mengembangkan teknik bermaterialkan alam 

tersebut. 
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