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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sign board pada usaha kecil di Pati bagi sebagian besar masyarakat 

saat ini bisa jadi hanyalah sebagai bentuk pelengkap saja dan hampir tidak 

memiliki makna apa pun. Sebagian besar masyarakat hanya 

memandangnya sebelah mata padahal desain vernakular yang ditampilkan 

pengusaha kecil punya cerita dan makna juga informasi yang menarik 

untuk diketahui. 

Pada perancangan ini dibuktikan bahwa foto esai mampu dijadikan 

media penerjemah keunikan dan makna yang ada pada sign board desain 

vernakular. Dengan riset lapangan, pendekatan yang baik dengan nara 

sumber  menjadi kunci keberhasilan perancangan fotografi esai. Fotografer 

dapat mencermati apa saja informasi yang disampaikan nara sumber, pada 

saat pengambilan foto yang dibutuhkan, fotografer akan mendapatkan foto 

yang mampu menceritakan stiap detail dari momen dan kedalaman makna 

yang dituju. 

 

B. Saran  

Ketika memilih topik karya foto esai dapat bermanfaat bagi 

narasumber ataupun orang yang membaca/masyarakat. Dalam penelitian 

pendekatan dan komunikasi yang baik antara fotografer dengan objek 

sangat diperlukan, karena semakin kuat hubungan tersebut fotografer 

dapat merasakan momentum yang tepat untuk pengambilan gambar. 

Dalam pembuatan foto esai yang sejenis dibutuhkan waktu yang lama 

untuk pengambilan gambar, sehingga dapat menghasilkan foto yang 

bervariasi, beragam dan lengkap. Untuk perancangan selanjutnya 

diharapkan dapat menghasilkan karya dengan tema serupa dalam bentuk 

media yang lebih bervariasi, misalnya dalam bentuk komik, film pendek, 

atau kajian. 
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Demikian perancangan fotografi esai ini dibuat, semoga karya ini 

dapat bermanfaat bagi objek rancangan, bagi pembaca dan masyarakat 

umum.  
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