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Copyright and reuse: 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pengaplikasian animasi dengan metode rotoscope pada 

videoklip High Impression dapat diambil kesimpulan bahwa rotoscope merupakan 

metode animasi untuk mendapatkan gerakan yang realis karena menggunakan 

film live action sebagai acuannya. Gerak yang ada pada film live action 

merupakan gerakan yang alami dan realis. Maka apabila gerakan tersebut dijiplak 

akan menghasilkan gerakan animasi yang realis juga.  

 Dalam pengerjaan rotoscoping yang dilakukan, penulis menggunakan 

filter cutout untuk mempermudah melakukan brushing karena warna obyek yang 

sudah di-cutout dapat dijadikan acuan. Gerakan obyek yang di-rotoscope 

diperjelas dengan menggunakan outline. Warna outline disesuaikan dengan warna 

background. Apabila warna background gelap maka outline menggunakan warna 

yang terang agar fokus komposisi berada pada obyek.  

 Setelah diberi outline penulis melakukan smudging, yang dapat memberi 

kesan lukisan yang dibuat pada media cat basah. Dinamika warna yang digunakan 

pada videoklip ini adalah warna pshycedelia yang merupakan pencampuran 

berbagai warna gelap dan terang yang memberikan arti kesenangan yang berasal 

dari pencampuran berbagai perasaan baik negatif maupun positif.  
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Animasi menggunakan metode rotoscope diharapkan dapat menarik 

perhatian pendengar musik terhadap lagu dari sebuah band karena teknik ini 

merupakan teknik yang masih relatif jarang dipakai dalam videoklip musik di 

Indonesia. 

5.2 Saran 

Kekurangan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah masalah efisiensi 

waktu yang dipakai untuk proses rotoscoping karena pada dasarnya penggunaan 

tools seperti slice tool, brush tool, smudge tool dan lain – lain masih digunakan 

secara manual. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi ke arah pembuatan 

komposisi rotoscoping yang lebih kompleks lagi dengan menggunakan bantuan 

beberapa plugins dari software - software pengolahan gambar lainnya. 
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