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Gambar 39. “Obstacle”, ukuran 60 x 40 cm , Print On Photo Paper , 2015 

(model: penulis) 

Segala sesuatu yang menjadi rencana dari maksud dan keinginan dapat 

terhenti begitu saja karena adanya sebuah halangan. Saat halangan  menjadi sebuah 

hambatan yang tidak terpecahkan,  salah satu keadaan yang dapat terjadi  adalah 

cemas  meratapi bahwa halangan itu sendiri. Karya ini ingin menampilkan adanya 

ratapan pada halangan yang ada di hadapannya. Gestur tangan ditampilkan berada 

di balik penghalang dan mencoba mencapainya, walau sejatinya tidak mudah 

seperti yang tergambarkan dari gelapnya area dibalik penghalang. 
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V.  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan latar belakang hingga sampai pada analisis karya, maka 

dengan ini dapat disimpulkan bahwa penulis ingin berkarya khususnya dalam 

bidang fotografi dengan mengangkat tangan menjadi objek materi dari sebuah ide 

kreatif dalam  penciptaan dapat dijadikan  sebagai karya foto dengan penghayatan 

yang estetik. Secara umum, dari bentuk tangan dapat dilihat berbeda dengan 

penulis. Hal ini dikarenakan tangan yang dapat bercerita tentang kebahagiaan, 

kesedihan, kegelisahan, marah dan kepatuhan sebagai pengambaran dalam 

kehidupan seseorang dengan mencoba mengeksplorasi dari ekspresi dan atau 

interaksinya. 

Dalam proses penciptaan karya ini, gestur tangan sangat berperan penting, 

dengan berbagai gerakan yang bertujuan mengirim sinyal visual pada penerimanya. 

Hasil karya yang dicapai dari proses penciptaan ini berjumlah 20 karya dengan 

momentum, pilihan arah cahaya, gestur yang menarik dan bermakna menjadi 

bagian yang juga ditekankan pada karya ini. Eksperimen yang dilakukan adalah 

bagaimana menampilkan visual tangan dengan variasi yang cukup banyak di mana 

penulis memotret model tangan sebanyak 13 orang. Adanya variasi 13 model ini 

bertujuan untuk menghasilkan berbagai gestur tangan yang tidak monoton. Masing-

masing setiap karya memiliki ukuran yang berbeda-beda, yaitu 12 dengan ukuran 

60 x 40 cm, 3 karya dengan ukuran 50 x 50 cm, 1 dengan ukuran 70 x 70 cm dan 

untuk 4 karya berukuran 100 x 66 cm.  
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Fotografi dengan  segala macam pilihan mempunyai sesuatu yang luas 

untuk dieksplorasi. Tangan menjadi salah satu anggota tubuh yang paling berperan 

dibandingkan dengan anggota tubuh lainya, merupakan bagian tubuh manusia yang 

sering digunakan sebagai alat komunikasi dan menghasilkan beragam pose, yang 

mampu menjadi sebuah objek foto yang menarik jika dieksplorasi. Dalam hal ini 

penulis memberikan sedikit waktu lebih untuk mengamati tangan tersebut sehingga 

diperoleh makna yang tampil menjadi  gestur yang dapat dinikmat melalui media 

fotografi. 

Penciptaan ini bertujuan untuk menciptakan karya fotografi seni dengan 

objek tangan menghadirkan karya fotografi seni dengan objek tangan yang estetis 

yang memiliki makna dibalik visualnya serta menciptakan karya foto yang 

realistik, dengan tidak menambah elemen diluar foto yang didapat. Secara tidak 

langsung karya-karya dalam penciptaan ini memberikan pengetahuan  tambahan 

mengenai tangan. Tangan yang pada umumnya dikaitkan dengan peran sehari-hari 

ternyata dapat memiliki gestur  yang bernilai pesan tertentu dibalik visualnya. 

 Selain itu, momentum, pilihan arah cahaya, gestur yang menarik dan 

bermakna menjadi bagian yang juga ditekankan pada karya ini. Eksperimen yang 

dilakukan adalah bagaimana menampilkan visual tangan dengan variasi yang 

cukup banyak di mana penulis memotret model tangan sebanyak 13 orang. Adanya 

variasi 13 model ini bertujuan untuk menghasilkan berbagai gestur  tangan yang 

tidak monoton.  
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B. Saran  

Dengan adanya Tugas Akhir yang disusun oleh penulis, diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang berarti bagi akademisi Institut Seni Yogyakarta dalam 

bidang fotografi pada khususnya. Harapan ke depan semoga  agar lebih kreatif lagi 

untuk berkarya terlebih dalam dunia fotografi. Kreatif baik dalam media berkarya, 

teknik maupun gagasannya sehingga dapat meningkatkan kualitas serta potensi tiap 

individu.  

Penulis juga berharap agar semua pihak yang telah menyaksikan karya 

fotografi ini dapat termotivasi untuk membuat yang lebih baik lagi karena karya 

yang penulis buat ini sangat jauh dari sempurna. Bagi penulis sendiri, dengan 

adanya Tugas Akhir  ini semoga kelak penulis dapat membuat karya yang lebih 

baik dari karya yang sekarang ini.  

Segala kesulitan yang penulis hadapi dalam pembuatan proyek studi ini 

memberikan banyak pelajaran yang berarti karena dengan bereksplorasi baik media 

maupun tekniknya, maka akan kita temui pemecahan masalah dari segala kesulitan 

yang dihadapi. Begitulah yang seharusnya dilakukan para fotografer yang masih 

amatir, seperti penulis sendiri, agar meningkatkan pengetahuannya di bidang teknis 

dan non-teknis dalam bidang fotografi. Alangkah baiknya menjadi fotografer yang 

tidak mudah menyerah dan selalu terus mencoba hal baru. 
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