
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 KESIMPULAN 

Setelah dilakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Visual Konten Pertandingan 

Basket Pada Instagram DBL Bandung Menggunakan Teori Persepsi Visual” 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat kesimpulan 

melalui beberapa aspek yang telah diteliti. Dapat diidentifikasikan bahwa konten 

pertandingan basket pada Instagram DBL Bandung memiliki beragam konsep dan 

menghasilkan persepsi visual terhadap konten pertandingan basket yang diunggah 

pada Instagram DBL Bandung. Hal ini dapat disimpulkan dari beberapa point 

kesimpulan, yaitu: 

- Camera Angle 

Dalam fotografi, camera angle merupakan bagian penting yang harus 

diperhatikan oleh fotografer atau pembuat konten. Ketepatan dalam camera 

angle akan mempengaruhi kesan yang ada pada konten atau foto.  

Posisi pengambilan gambar pada event olahraga harus dilakukan dengan 

tepat dan banyak pilihan, agar pada saat akan diunggah, kesan yang 

dimaksud oleh fotografer dan pembuat konten akan tersampaikan secara 

mudah kepada followers Instagram DBL Bandung. 

 

- Ukuran Gambar 

Tidak jauh berbeda dengan camera angle, ukuran gambar turut serta dalam 

pemberian kesan terhadap hasil foto dan konten yang akan di unggah oleh 

pembuat konten. Ukuran gambar dapat memperlihatkan ekspresi yang 

terjadi di lapangan ketika pertandingan atau event DBL Bandung sedang 

berlangsung. Ekspresi bisa tersampaikan ketika ukuran gambar pada konten 

atau hasil foto digunakan secara tepat. Seperti ekspresi lelahnya pemain, 

kekecewaan para pendukung tim, dan masih banyak ekspresi lainnya yang 

bisa disampaikan melalui pemilihan ukuran gambar yang tepat. 
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- Moment 

Pengambilan gambar dan pemilihan ukuran gambar pada suatu konten 

pertandingan basket yang akan diunggah pada Instagram DBL Bandung, 

harus dilengkapi dengan pengambilan moment yang tepat. Ini akan menjadi 

tugas berat fotografer dan pembuat konten untuk menyampaikan kesan dan 

konsep yang akan diunggah pada Instagram DBL Bandung. Seperti halnya 

analisa pada bab iv melalui persepsi visual, ada beberapa konten yang belum 

tepat dalam pengambilan moment seperti pertandingan final putri. Pada 

konten final putri, kesan yang diberikan pada konten tidak menggambarkan 

seperti sedang terjadi pertandingan final. Namun pada konten final putra, 

kesan tersampaikan cukup jelas bahwa telah terjadi pertandingan final 

dengan moment mengangkat piala oleh tim yang berhasil keluar sebagai 

juara. 

- Font dan Layout 

Kedua aspek ini sangat berperan penting sebagai desain yang melengkapi 

ilustrasi foto yang ada pada konten pertandingan basket Instagram DBL 

Bandung. Seluruh font dan desain layout pada konten pertandingan Big 

Four – Final sama agar terlihat satu tema pada tahun 2019. 

- Caption 

Caption merupakan pemegang peran dalam mendeskripsikan suatu konten 

yang diunggah pada Instagram DBL Bandung, caption pada konten 

pertandingan basket Instagram DBL Bandung membantu dalam 

menjelaskan informasi yang disebarkan kepada para followers dan publik. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, ketika melihat konten 

pertandingan basket pada Instagram DBL Bandung diketahui bahwa camera angle, 

ukuran gambar, moment, font, layout dan caption memiliki keterkaitan yang sangat 

erat dan penting diperhatikan oleh fotografer dan pembuat konten Instagram DBL 

Bandung. 
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Pada hal ini, fotografer dan pembuat konten harus melakukan diskusi seputar 

konten apa yang akan diunggah. Agar kesan pada setiap pertandingan, 

tersampaikan secara visual melalui konten yang diunggah pada Instagram DBL 

Bandung. 

 

V.2 SARAN 

Pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Instagram DBL Bandung, 

disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai konten kegiatan yang ada pada 

unggahan konten Instagram DBL Bandung, karena pada penelitian ini hanya 

berfokus pada persepsi visual terhadap konten pertandingan basket DBL Bandung 

dari babak big four sampai final. 

 

Penelitian ini dibatasi pada aspek yang ada pada konten pertandingan basket 

Instagram DBL Bandung. Dalam hal ini, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai unsur-unsur kegiatan lainnya yang ada pada konten Instagram DBL 

Bandung. Pada nantinya, diharapkan akan ada penelitian yang membahas hal 

tersebut secara mendalam serta menggunakan penelitian ini sebagai referensi. 
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