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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan observasi dan penelitian terhadap gambar maupun film 3D 

yang memiliki ilusi kedalaman, ditemukan banyak teknik stereoscopy dalam 

menciptakan ilusi kedalaman, seperti stereoscopy interlace, stereoscopy red-cyan, 

stereoscopy purple-green, maupun stereoscopy dengan berbagai warna lainnya. 

Dari beberapa teknik stereoscopy tersebut, maka penulis memilih 

menggunakan teknik stereoscopy red-cyan dalam menciptakan efek kedalaman 

pada film animasi 2D Kubil the Cat. Efek stereorcopy tersebut merupakan teknik 

yang paling cocok karena: 

1. Red-cyan merupakan warna paling efektif sebagai pemisah 

gambar/layer. 

2. Lebih mudah dan murah diantara yang lain untuk menciptakan ilusi 

kedalaman dari segi teknologi. 

3. Dapat diaplikasikan di berbagai media. 

4. Dapat dilakukan pada penumpukan gambar yang sama (single frame). 
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Sedangkan kekurangan pada stereoscopy anaglyph antara lain: 

1. Warna menjadi terdistorsi karena filter stereoscopy. 

2. Tidak sedikit penonton yang merasa pusing karena perbedaan warna 

filter yang kontras. 

3. Kurangnya kenyamanan dalam menonton karena harus menggunakan 

alat bantu berupa kacamata. 

Selain stereoscopy, untuk menciptakan ilusi kedalaman terdapat juga faktor 

pendukung, yaitu depth of field. Depth of field membuat objek mempunyai nilai 

blurriness, sehingga foreground, objek utama, dan background tidak terasa datar 

antara satu dengan yang lainnya. 

Dalam depth of field kamera, blurriness didapatkan karena besaran bukaan 

(diafragma) pada lensa kamera. Sedangkan pada depth of field stereoscopy, 

blurriness didapatkan melalui distorsi bayangan filter stereoscopy dari lebar antar 

filter. 

Penggunaan depth of field stereoscopy pada objek yang berada di depan 

objek utama adalah untuk memberikan ilusi kedalaman yang lebih maksimal dan 

efektif. Sementara depth of field kamera digunakan untuk objek yang jauh dari 

kamera, serta memberikan kesan dramatis pada suatu scene.  

Film yang memiliki ilusi kedalaman dengan teknik stereoscopy akan lebih 

maksimal bila menggunakan depth of field kamera luas, namun menggunakan 

depth of field stereoscopy sempit. 
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Sejauh ini penelitian tentang stereoscopy dalam animasi 2D Kubil the Cat 

terdapat kendala pada distorsi warna pada stereoscopy. Namun penulis 

mempersilakan bagi siswa lain untuk menyempurnakan penelitian ini lebih jauh 

lagi. 

5.2. Saran 

Kepada para pembaca atau calon pembuat animasi dengan ilusi kedalaman, 

disarankan untuk menggunakan stereoscopy red-cyan. Karena teknik ini lebih 

mudah untuk diterapkan serta lebih murah dari segi biaya dan teknologi.  

Stereoscopy dalam film animasi ini berguna untuk memberikan sesuatu 

yang beda, serta sebagai suatu daya tarik yang baru dalam menonton animasi 2D. 

Sehingga animasi 2D tetap menarik dan diminati oleh para penonton film animasi.  
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