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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Komik merupakan salah satu bacaan kegemaran berbagai kalangan. Tidak hanya 

anak-anak, tetapi orang dewasa bahkan orang lanjut usia pun banyak yang gemar 

membaca komik. Komik banyak disukai karena menghibur, mempunyai berbagai 

macam genre, serta pembaca juga dapat menikmati rangkaian gambar yang 

mengagumkan di dalam sebuah komik. Tidak hanya berfungsi sebagai penghibur, 

saat ini kita dapat menemukan berbagai macam komik untuk kebutuhan penyajian 

informasi, pendidikan, bahkan untuk pembentukan moral. 

Media komik saat ini juga tidak hanya sebatas buku, di halaman koran, 

ataupun di media cetak lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang 

pesat, komik pun saat ini dapat dinikmati dalam bentuk digital. Selain mudah 

dibawa kemana-mana, pengadaan komik dalam media digital juga memungkinkan 

adanya variasi dalam penyajiannya. 

Salah satu variasi dalam penyajian komik yang dibuat oleh penulis, yaitu 

dengan menggunakan teknik motion graphic untuk menciptakan efek dinamis 

yang dihadirkan ke dalam komik. Dengan adanya karya Tugas Akhir yang 

berjudul EKSPERIMENTAL KREATIF MOTION COMIC “SEBUAH ARTI” 

ini, diharapkan komik dapat dinikmati dengan cara yang lebih menarik, serta 

pesan yang terkandung di dalam komik akan lebih “mengena” di benak 

penontonnya.
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis akan mengajukan rumusan masalah 

yaitu,  

1. Bagaimana cara memvisualisasikan motion comic “Sebuah Arti”? 

2. Bagaimana eksperimentasi komik dengan teknik motion graphic untuk 

menyampaikan nilai kekeluargaan melalui cerita “Sebuah Arti”? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Bertolak dari rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka terdapat batasan-

batasan masalah sebagai berikut, yaitu: 

1. Pengaturan komposisi dalam masing-masing frame atau panel; 

2. Visualisasi adegan dramatis. 

3. Teknik motion graphic dalam karya ini dibatasi hanya dalam penggunaan 

efek camera moves dan visual effects untuk adegan tertentu. 

 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini, yaitu pesan moral 

yang terkandung di dalam motion comic “Sebuah Arti” dapat menyerap pada 

benak masyarakat yang menontonnya.  
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1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan pembuatan Tugas Akhir ini ialah 

sebagai berikut. 

1. Bagi Masyarakat 

Setelah melihat karya motion comic “Sebuah Arti” ini, diharapkan masyarakat 

lebih mencintai dan menghargai orang-orang terdekatnya, sebelum orang-orang 

itu pergi jauh untuk selamanya. 

2. Bagi Visual Artist 

Menambah wawasan mengenai komik, motion graphic, dan motion comic, serta 

dapat memvisualisasikan sebuah cerita dengan baik sehingga pesan yang 

terkandung di dalamnya dapat tersampaikan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Tugas akhir program Sarjana 1 / S1 

Judul : Eksperimental Kreatif Motion Comic “Sebuah Arti”  
Stuktur penulisan Tugas Akhir 
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Bab ini membahas latar belakang yang menjadi dasar penelitian. Setelah itu, 

dirumuskan masalah yang menjadi acuan tujuan pembuatan proyek. Dibahas pula 

manfaat dari pembuatan proyek ini. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penelitian. Sumber teori berasal dari data 

literatur yang telah terkumpul melalui studi pustaka. Data literatur mencakup teori 

mengenai komik, teori mengenai motion graphic, serta teori mengenai framing 

dan sudut pandang kamera. 

BAB III 

HASIL PENELITIAN 

Bab ini akan membahas objek penelitian, dalam hal ini eksperimental motion 

comic “Sebuah Arti”. Dalam bab ini juga dijabarkan tahap-tahap penelitian dari 

perancangan hingga pembuatan proyek, serta memaparkan hasil penelitian dari 

data-data yang telah diperoleh. 

BAB IV 

ANALISIS KARYA 

Bab ini membahas analisis perbandingan antara hasil karya dengan hasil 

penelitian, serta menganalisis kesesuaiannya dengan hasil penelitian. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan telah diterapkan pada karya, dan apakah karya tersebut 

sudah menjawab rumusan masalah sesuai dengan tujuan awal penulis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah penulis lakukan, serta saran-saran 

berkaitan dengan karya maupun saran akademis. 
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