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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dalam penciptaan sebuah karya seni, unsur-unsur visual adalah 

sebagai pondasi agar karya tersebut memiliki arti dan nilai estetis. 

Sebagaimana dalam menjawab rumusan masalah yang ada pada bagian 

kedua penelitian ini, setiap karya seni memiliki unsur-unsur visual yang 

mendominan. Sebagai penikmat karya seni, proses mengkritik, memberi 

saran dan menganalisis merupakan proses untuk masuk lebih dalam 

memahami karya seni tersebut selama proses-proses itu terjadi, maka akan 

dimulai untuk mengkarakteristikkannya dalam beberapa cara, memberikan 

sebuah label maupun mengarahkannya dengan makna. Ujud karya seni yang 

memiliki unsur-unsur visual yang selaras akan menghasilkan karya yang 

sempurna dan memiliki nilai yang tinggi. 

Pada penelitian ini, persepsi dilatih untuk mengidentifikasi suatu 

unsur yang paling mendominan pada karya tersebut. Elemen-elemen visual 

yang berhubungan dengan karya seni yaitu: garis, bentuk, tekstur, dan 

warna. Unsur-unsur visual yang digunakan cenderung beragam dan 

memiliki arti yang luas.  

Hambatan yang didapati dalam penelitian ini adalah tidak mendapat 

file dalam bentuk foto yang asli dari fotografer yang bersangkutan. Sehingga 

resolusi foto yang dianalisis masih terbatas dan tidak maksimal. Namun 
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sudah diupayakan untuk mendapat resolusi gambar yang paling tinggi 

melalui laman pribadi Carol Kuntjoro.  

 

B. Saran  

Dalam proses penelitian karya fotografi dibutuhkan perancangan 

yang matang dan pemilihan objek penelitian yang akan dianalisa. Mulai dari 

ide pembuatan judul, pemilihan objek yang akan dianalisa, proses 

wawarncara jika diperlukan, membaca buku, artikel, jurnal sebanyak 

mungkin untuk memperluas wawasan terhadap objek yang akan diteliti.  
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