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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Setelah proses pembuatan proyek tugas akhir selesai, penulis mendapat beberapa 

kesimpulan bahwa dalam membuat video clip animasi perlu memperhatikan 

banyak hal, antara lain pendalaman pada lagu, penguasaan teori animasi, 

pengaturan komposisi (framing), konsep cerita, pencarian data dan referensi. 

Proses ini diperlukan untuk mendapatkan konsep cerita yang mengalir dan gambar 

yang sesuai dengan konsep dan lagunya. 

Pada pembuatan film animasi diperlukan penelitian baik melalui referensi 

gambar maupun video. Hal ini penting untuk mendapatkan bentuk dan gerakan 

objek yang sesuai dengan referensi sehingga objek terlihat alami. Beberapa 

gerakan juga dipraktekkan sendiri dan direkam langsung dalam bentuk video 

untuk meresapi gerakan tersebut sehingga mendapatkan bayangan gerakan yang 

tepat. 

Animasi yang baik tidak cukup hanya dengan gerakan yang baik, 

komposisi yang baik juga diperlukan. Pengaturan komposisi  yang baik dan benar 

membuat proporsi gambar menjadi lebih seimbang dan memiliki fokus yang jelas 

untuk mendukung cerita dan membuat suasana menjadi lebih hidup. 

Gambar latar belakang juga memiliki peran penting karena dapat 

menghidupkan suasana, memperlihatkan situasi dan waktu. Pembuatan latar 

belakang juga mempermudah penyampaian kesan dan pesan dari konsep cerita. 
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Dalam pembuatan video clip juga diperlukan penjiwaan dari lagu dan 

liriknya. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara mendengarkan lagu berkali-kali 

untuk mendapatkan visualisasi dari lagu tersebut. Selain itu juga diperlukan riset 

tentang lagu dan pencipta lagu tersebut agar mendapatkan latar belakang, maksud, 

dan makna dari lagu tersebut sehingga dapat mempermudah pembuatan alur cerita 

dan visualisasi video clip. 

5.2. Saran 

Saran dari penulis, dalam mengerjakan tugas akhir terutama animasi diperlukan 

rencana yang matang mulai dari brainstorming, pembuatan cerita, pembuatan 

storyboard, desain karakter, desain latar belakang, sampai referensi yang akan 

digunakan sebagai acuan pembuatan karya. Penjadwalan tahap kerja juga perlu 

dipersiapkan dengan maksimal sehingga dengan adanya target yang harus dikejar 

membuat pengerjaan terasa lebih mudah tercapai. Disarankan juga dibuat rencana 

alternatif  bila terjadi hambatan sehingga proyek tugas akhir tetap berjalan. 

 Komunikasi yang baik juga diperlukan dalam membuat tugas akhir, baik 

proyek yang dikerjakan secara berkelompok maupun individu. Ini diperlukan agar 

mempermudah dan mempercepat dalam memperoleh data, melakukan bimbingan, 

dan jadwal-jadwal penting seperti sidang. Ini perlu dipupuk sejak awal, tidak 

hanya dalam mengerjakan tugas akhir tetapi juga dalam masa perkuliahan maupun 

magang. 

 Saran dari penulis untuk membuat animasi, dalam keseharian diperlukan 

banyak referensi sehingga perlu sering melihat dan memperhatikan segala sesuatu 
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yang bergerak. Termasuk melihat refernsi film-film video clip dengan 

memperhatikan runutan dan aliran ceritanya. Perhatikan benda-benda bergerak 

tersebut dalam gerakan lambat atau frame per frame, bila perlu visualisasikan 

dengan gerakan tangan atau dengan benda lain. Hal ini dapat mempermudah 

dalam pembuatan animasi sehingga pada saat membuat tugas akhir dapat dilalui 

dengan mudah dan cepat. 
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