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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Saat ini fotografi menjadi sangat berkembang yang didukung dengan perkembangan 

teknologi. Hampir setiap orang pasti memiliki kamera, maupun kamera handphone, 

kamera saku ataupun kamera SLR. Selain modelnya yang sangat beragam, harganya pun 

dapat dijangkau, sehingga semakin banyak orang yang memiliki kamera. Tetapi bukan 

berarti orang-orang yang memiliki kamera disebut fotografer dan sudah ahli dalam 

bidang fotografi. Maka dari itu dengan alasan tersebut, penulis mengambil tema 

“hunting with study” agar menarik orang-orang yang belum mengetahui cara-cara 

fotografi yang baik mau dan tertarik untuk belajar. 

Penulis menggunakan aktifitas hunting agar lebih menarik sehingga banyak peminatnya, 

dan teknik-teknik fotografi yang dipelajari dapat langsung dipraktekkan di lapangan. 

Selain itu hunting juga biasanya diikuti oleh banyak orang sehingga para peserta dapat 

saling bertukar pengalaman dan menambah komunitas baru di bidang fotografi.  

Dengan mempertajam keahlian fotografi dan memiliki teknik-teknik tertentu, orang-

orang jadi lebih memiliki seni, tidak hanya asal “jepret” dan meningkatkan kualitas foto 

yang dihasilkan sehingga mengangkat nama baik para fotografer di Indonesia. 

 

5.2 Saran 

Saran kepada masyarakat umum agar jangan menggangap sebelah mata tentang 

fotografi, karena fotografi yang sebenernya itu membutuhkan waktu yang cukup lama 

agar menjadi fotografer yang professional dan menghasilkan hasil foto yang baik pula. 

Dan bagi masyarakat umum yang tertarik dalam bidang fotografi, akan sangat baik bila 
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berminat dan mau mengikuti pembelajaran fotografi baik di kursus ataupun mengikuti 

hunting. 

Saran kepada sesama pecinta fotografi, jangan lelah bekarya dan terus mengembangkan 

potensi fotografi di lingkungan sekitar, sehingga fotografi memiliki nilai yang baik dan 

tidak dipandang rendah oleh orang-orang lain yang tidak mengerti fotografi. 

Saran kepada Fakultas Seni Rupa Maranatha, agar lebih memperhatikan fasilitas, sistem 

pembelajaran agar semakin berguna dan diminati oleh para mahasiswa. Pembelajaran 

yang diberikan lebih baik lagi bila lebih dapat didekatkan dengan kehidupan sehari-hari 

sehingga dapat tertanam di diri masing-masing mahasiswa dan menjadi ilmu dan modal 

untuk di dunia pekerjaan nantinya.  

Kata penutup dari penulis adalah dunia perkuliahan akan sangat berarti bagi kita semua 

karena selain mendapatkan ilmu dan wawasan, dengan kuliah juga kita membuka 

pikiran dan mengubah mindset buruk kita untuk lebih terbuka. Selain dari perjuangan 

sendiri, jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan untuk segalanya. 

 


