BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berbagai kesenian budaya di Kabupaten Lumajang yang dapat dikembangkan
melalui eksplorasi dalam bentuk visual fotografi. Konsep tersebut digabungkan
pada objek pariwisata yang ada di Lumajang, agar diharapkan dapat menajadi
reverensi baru bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk lebih
mengenal dan mengetahui asal seni kebudayaan khas Kabupaten Lumajang.
Pada proses tugas akhir ini masih banyak sekali kekurangan maupun hal yang
belum tersampaikan secara visual, tulisan, maupun objek karena minimnya
informasi data tentang penjelasan terkait objek penciptaan karya seni ini dalam hal
gerak teesebut. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat dalam
mengembangkan sekaligus mengeksplor lebih dari bakat dan minat dalam usaha
pencapaian melestarikan kesenian budaya dan pariwisata lokal Kabupaten
Lumajang. Disamping itu masih banyak faktor pendukung lainya agar proses
pembuatan karya ini berjalan dengan lancar.
Setiap proses berkarya pasti memiliki suatu kendala berupa teknis maupun non
teknis, mulai dari foktor cuaca yang sering kali menjadi penghambat saat akan
melakukan pemotretan outdoor, pendanaan, human error, dan lainya. Akan tetapi
selama melakukan proses pemotretan banyak hasil yang menjadi kepuasan
tersendiri. Sehingga ini menjadi bahan pembelajaran bagi para penulis maupun
fotografer lainya agar lebih mampu menggali lebih dalam terhadap objek tari
topeng gethak Kaliwungu Lumajang. Baik dari segi makna gerak, maupun dari sisi
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lainnya agar lebih terekplorasi lebih di masyarakat luas , kabupaten Lumajang
khususnya.
B. Saran-saran
Visualisasi tari topeng gethak Kaliwungu Lumajang yang di sajikan dalam
bentuk karya fotografi serta pengambilan latar belakang objek pariwisata yang ada
di Kabupaten Lumajang. Pengambilan latar belakang atas dasar aman, bersih, dan
indah. Pada proses karya ini tidak lepas dari bantuan kerja tim yang
solid.Disamping itu fotografer harus bisa menyajikan bentuk visual yang harus bisa
menerjemahkan keinginan dari tokoh seniman tari topeng gethak Kaliwungu. Agar
konsep karya ini dapat sesuai dengan keinginan, sebaiknya sebelum melakukan
pemotretan perlu perencanaan secara matang dengan pelaku seni.
Saran untuk dijadikan masukan terhadap karya yang sudah dibuat. Tentunya
masih banyak kekurangan dalam pengerjaan prosea tugas akhir ini, semoga apa
yang telah dihasilkan dapat menjadi reverensi baru dan bermanfaat,berguna baik
dari diri sendiri dan orang lain.
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