BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan adanya penciptaan karya tersebut, diharapkan mampu
membuat konsumen produk lipstik dapat mengetahui karakteristik lipstik
warna apa saja yang terlihat menarik untuk digunakan, sebab dalam
pembuatan karya ini lebih ditekankan pada perpaduan antara warna lipstik
dengan karakteristik warna yang pas untuk merepresentasikan sifat
perempuan, sebagai contoh perempuan dengan sifat feminin akan lebih
cocok jika menggunakan lipstik berwarna merah muda. Warna lipstik yang
digunakan dalam pembuatan karya foto tugas akhir ini, secara keseluruhan
menggunakan warna merah, bahwa warna merah tidak hanya mempunyai
karakter positif saja tetapi mempunyai beberapa karakter negatif.
Keunikan dari pembuatan karya dengan judul “Visualisasi Lipstik
melalui Karakteristik Warna dalam Fotografi Still Life” adalah faktor
kesulitan. Faktor kesulitan pada penciptaan ini ketika menemukan
pencahayaan yang pas. Penggabungan antara warna lipstik dengan elemen
pendukung yang keduanya harus berkesinambungan sehingga dapat
memberikan karakter masing-masing foto dalam karya fotografi still life
yang diciptakan. Faktor pendukung dalam pembuatan karya ini adalah
objek yang digunakan adalah objek yang digunakan sehari-hari sehingga
lebih mudah mengeskplorasi ide yang ada dalam pikiran kemudian dengan
mudah dapat disalurkan dalam sebuah karya seni.
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Kejujuran menjadi salah satu aspek penting dalam menuangkan
pikiran kedalam media kamera. Pandangan dan pemikiran pembuat karya
membuat para penikmat seni kemudian berdiri pada penilaiannya sendiri
untuk menerka karakter apa yang tersirat. Karakter warna dalam aktivitas
manusia, warna dapat membangkitkan kekuatan perasaan untuk bangkit
atau pasif. Semua yang diillustrasikan ke dalam karya fotografi ini
divisualisasikan dalam bentuk nyata dengan melewati proses pencetakkan
dan dipamerkan kepada para penikmat seni.

B. Saran
Proses yang dilakukan tidak cukup mudah tetapi jika dilakukan
dengan ketelitian maka hasilnya akan sesuai dengan yang diinginkan.
Untuk menghasilkan karya seperti ini dibutuhkan analisis yang baik.
Selain itu, harus memahami benda apa yang akan dituangkan ke dalam
karya foto. Membuat karya sesuai dengan hati nurani dan karya yang
dihasilkan nanti dapat memberikan dampak positif untuk orang lain.
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