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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Ide dalam karya tugas akhir ini adalah sebuah keinginan untuk 

menyampaikan arti bunga dalam sudut pandang masyarakat Jepang atau 

yang disebut dengan hanakotoba, yang sesuai dengan judul karya tugas 

akhir ini yaitu Presentasi Hanakotoba pada Wanita dalam Fotografi Potret. 

Manusia pada umumnya sudah sangat familier dengan bunga, namun 

banyak pula yang tidak memahami arti dan makna dari setiap bunga.  

 Ide mempresentasikan hanakotoba yang berbeda satu sama lain 

pada sosok wanita diharapkan mampu untuk membangkitkan persepsi 

tertentu serta mempunyai keunikan untuk diekspresikan dan 

direpresentasikan ke dalam bentuk karya fotografi potret. 

Untuk menciptakan karya tugas akhir ini dilakukan perencanaan 

konsep yang matang. Oleh karena itu, data yang sudah ada dan konsep foto 

harus memiliki korelasi agar pesan yang disampaikan dalam sebuah foto 

dapat diterima dengan baik oleh penikmat karya. Hal ini akan sangat 

berhubungan dengan apa yang akan dipresentasikan, yaitu bagaimana cara 

menyampaikan dengan baik agar penikmat foto dapat memahaminya 

dengan baik pula setiap arti bunga yang dipresentasikan. Pengarahan model 

harus dilakukan dengan rinci, mulai dari pose hingga ekspresi wajah agar 

mempermudah dalam pengolahan objek pendukung yaitu bunga. Hal-hal 



 

 

teknis lain juga harus diperhatikan dengan baik seperti penempatan lighting, 

pemilihan background, hingga pemilihan lensa dan kamera. 

 

B. Saran 

1. Dalam menciptakan karya fotografi potret diperlukan perencanaan yang 

matang mengenai konsep, tema, kostum, dan tata rias. Hal ini 

dikarenakan terdapat beberapa hal penting dalam sebuah foto potret yaitu 

penonjolan kepribadian. Ini artinya untuk menonjolkan kepribadian 

subjek dalam fotografi potret maka diperlukan usaha-usaha dari pihak-

pihak yang terlibat di dalamnya untuk menampilkan karakter seseorang 

dengan baik. 

2. Dibutuhkan kerja sama tim dalam melakukan pemotretan, karena 

fotografer tidak akan mungkin mengerjakan segala sesuatunya sendiri 

tanpa bantuan orang lain. Komunikasi yang baik dengan crew dan model 

juga mutlak diperlukan. Hal ini merupakan sebuah kunci sukses dalam 

melakukan pemotretan. 

3. Indikator kepuasan terhadap penciptaan karya ini terletak pada penikmat 

karya itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pemantauan bagaimana 

respons penikmat karya terhadap karya tugas akhir ini. Hal ini diperlukan 

agar fotografer dapat mengoreksi yang ada dan bisa mengembangkan 

karyanya agar lebih baik di masa yang akan datang.  
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