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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1   Kesimpulan 

 

1. Saat ini fotografi telah berkembang menjadi berbagai cabang fotografi 

diantaranya adalah fotografi dokumentasi, fotografi alam, fotografi fashion, 

fotografi jurnalistik, fotografi esai dan lainnya. Cabang fotografi tersebut 

akan terus berkembang sesuai kebutuhannya masing-masing. 

2. Dalam dunia Desain Komunikasi Visual, esai foto dapat digunakan sebagai 

bahasa visual untuk menyampaikan suatu pesan. Dalam hal ini fotografi 

dapat menggantikan kata-kata untuk menyampaikan sebuah realita dengan 

lebih imajinatif dan lebih menyentuh. 

3. Topik esai foto dengan judul “Realita Ruang Publik Kota Bandung”, ada 

banyak pengetahuan dan pengalaman yang didapat penulis. Dapat 

disimpulkan bahwa pemerintah dan masyarakat kota Bandung, kurang 

memperhatikan faktor kebersihan lingkungan. Maka dari itu esai foto 

berperan penting untuk menggugah pemerintah dan masyarakat, agar lebih 

menyadari pentingnya kebersihan lingkungan. Supaya kota Bandung dapat 

lebih sehat dan nyaman di kemudian hari. 

 

5.2   Saran  

5.2.1  Diri Sendiri 

 

1. Mengatasi masalah dan memikirkan solusi dengan lebih tepat. 

2. Lebih disiplin terhadap waktu, bekerja, dan berpikir. 

3. Terus mengasah kemampuan dan teknik fotografi. 

4. Menjadi lebih peka untuk mendesain dan menulis. 
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5. Lebih banyak lagi mengetahui jenis-jenis bahan percetakan. 

6. Lebih menghargai lingkungan sekitar. 

7. Lebih banyak bersosialisasi terhadap orang banyak. 

8. Lebih menghargai materi yang sudah dikeluarkan. 

9. Tidak cepat puas untuk sesuatu yang sudah dicapai. 

10. Lebih mengerti apa maksud dan tujuan perkuliahan. 

 

5.2.2 Civitas Akademika 

1. Supaya Fakultas Seni Rupa dan Desain memperhatikan fasilitas 

untuk belajar mengajar. 

2. Supaya Fakultas Seni Rupa dan Desain dapat lebih efektif dalam 

sistem perkuliahan. 

3. Supayaa Universitas Kristen Maranatha dapat lebih menata agar 

lingkungan perkuliahan, dapat lebih aman dan nyaman. 

 

5.2.3 Pemerintah dan Masyarakat Umum 

1. Supaya pemerintah dapat melihat kondisi dan keperluan untuk 

fasilitas kebersihan kota Bandung. 

2. Intansi terkait dengan Pemerintah Dinas Kebersihan Kota Bandung, 

supaya dapat lebih meningkatkan kinerja dalam menjaga kebersihan 

kota Bandung. 

3. Suapaya masyarakat dapat lebih menghargai kebersihan di kota 

Bandung, demi kehidupan yang sehat dan nyaman di kemudian hari. 

 

Belajar tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja, tetapi dapat dilakukan 

dimanapun dan kapanpun kita berada. Namun yang pasti kita harus selalu sejalan dan 

bersyukur kepadaNya di setiap persoalan yang kita hadapi, agar kita selalu diberkati 

olehNya. 

 


