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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Penciptaan karya fotografi ini diharapkan mampu membuat masyarakat 

maupun konsumen dapat lebih mengenal serta mengetahui seni bela diri pencak 

silat Persaudaraan Setia Hati Terate. Saat ini organisasi pencak silat di Indonesia 

sudah mulai berkembang dan diminati oleh masyarakat, bukan hanya sebagai seni 

bela diri namun juga sebagai ajang olahraga yang dilombakan. Dengan banyaknya 

organisasi perguruan di Indonesia saat ini, bisa menjadi pilihan bagi masyarakat 

atau konsumen untuk mengikuti seni bela diri yang digemari. Pembuatan karya ini 

lebih ditekankan pada tujuan promosi dari Persaudaraan Setia Hati Terate. Media 

promosi yang dimaksudkan yaitu fotografer hanya menciptakan visual promosi. 

Tidak menentukan proses kemana foto akan dipromosikan, akan tetapi penciptaan 

karya foto ini ditargetkan kepada konsumen-konsumen yang membutuhkan karya 

foto Setia Hati Terate. Untuk proses media promosi selanjutnya, akan diproses oleh 

pembeli karya foto. Jadi pada dasarnya fotografer hanya menciptakan karya foto, 

tidak untuk menciptakan proses penjualan kedalam media promosi yang lain. 

 Ide penciptaan yang diwujudkan dalam bentuk karya foto dimaksudkan 

untuk memberi nilai estetis karya seni dalam ranah fotografi komersial yang 

bertujuan untuk proses pemasaran Setia Hati Terate ke konsumen. Penciptaan 

konsep fotografi tentang Persaudaraan Setia Hati Terate bertujuan untuk 
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meningkatkan kemampuan dan pengalaman estetis, pemilihan lokasi yang tepat, 

properti pendukung, pencahayaan serta komposisi agar mendapat hasil foto yang 

maksimal untuk media promosi. Penciptaan karya fotografi dengan judul “Pencak 

Silat Para Pencari Tuhan Persaudaraan Setia Hati Dalam Fotografi Komersial” 

mengalami beberapa kesulitan saat pemotretan. Komposisi foto yang harus tepat 

agar karya foto terlihat menarik saat dilihat. Pemilihan lokasi yang harus 

menggunakan izin pemotretan, dan menentukan jadwal model untuk pemotretan. 

Tentunya kesulitan-kesulitan yang dialami dapat teratasi dengan mempelajari foto 

yang tidak dipilih. Mempelajari referensi-referensi foto yang sudah ada dapat 

memudahkan untuk membentuk suatu konsep karya foto. Dari karya yang sudah 

ada dapat diolah kembali menjadi ide-ide yang baru sehingga bisa diterapkan dalam 

penciptaan karya foto. Tidak hanya penentuan lokasi saja, proses digital imaging 

terhadap karya foto juga bisa membuat karya foto terlihat menarik untuk media 

promosi. Lokasi studio foto juga menjadi kendala proses penciptaan karya, jadwal 

pemotretan yang tidak tetap oleh model membuat proses digital imaging menjadi 

tahap penciptaan karya foto. Adapun kendala lain yang dialami seperti alat yang 

digunakan saat pemotretan. Alat memang harus diperhitungkan sebelum melakukan 

pemotretan, alat sangat berpengaruh terhadap proses penciptaan karya karena 

dengan keterbatasan alat secara langsung akan mempengaruhi hasil karya. Namun 

keterbatasan alat bukan berarti tidak bisa membuat karya foto yang maksimal, karya 

foto bisa dibuat secara maksimal jika konsep memang sudah terbentuk dengan 

tepat. Hasil dari penciptaan karya fotografi ini dapat digunakan sebagai media 

promosi dimana pun sesuai keinginan pemilik foto nantinya. Contoh media untuk 
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promosi yang bisa digunakan seperti instagram, facebook, dan lain-lain. Promosi 

yang dilakukan di media sosial yaitu untuk mengejar target pasar masyarakat 

milenial. Namun bisa juga dipasarkan kedalam media cetak yang lainnya. 

 

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 beberapa proses saat pemotretan agar foto yang 

dihasilkan dapat terlihat menarik dan bernilai komersial. Memastikan peralatan 

yang digunakan untuk pemotretan sudah tepat. Hal tersebut bertujuan untuk 

menghindari hambatan yang terjadi pada saat pemotretan lanngsung dengan kondisi 

jadwal tidak tetap. Contoh dalam proses pemotretan karya ini yaitu penggunaan 

lighting atau flash, lensa, dan baterai cadangan. Pada saat pemotretan berlangsung 

membutuhan lebih dari satu flash agar cahaya dapat dimaksimalkan. Penggunaan 

lensa dengan bukaan diafragma besar agar background terlihat blur. Baterai 

cadangan untuk kamera dan flash, alat ini sangat penting dalam proses pemotretan 

karena dapat menghambat waktu pemotretan jika harus mengisi ulang baterai yang 

ada. 

Secara keseluruhan karya fotografi tugas akhir penciptaan ini masih jauh 

dari sempurna. Dalam pembuatan peciptaan karya tugas akhir ini diharapkan 

banyak mendapat kritik dan saran yang membangun mulai dari teknik komposisi, 

pencahayaan, atau dari segi yang lainnya dari karya-karya yang telah dibuat agar 
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dapat memberi pengetahuan baru untuk penulis dan juga pembaca dalam berkarya. 

Diharapkan dapat lebih menyempurnakan penciptaan karya fotografi dengan ide-

ide yang lebih menarik agar karya selanjutnya mendapatkan hasil lebih baik dan 

menarik untuk dikomersialkan. Karya Tugas Akhir fotografi ini juga diharapkan 

dapat menjadi referensi para fotografer dan peneliti lainnya dalam memberikan 

inovasi baru pada perkembangan dunia fotografi. 
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