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 BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis serta didasari oleh teori-teori 

yang ada, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pergerakan tubuh suatu 

karakter sangatlah penting. Dengan adanya bahasa tubuh maka sebuah film akan 

terlihat lebih dinamis dan tidak terkesan kaku. 

 Dengan adanya penerapan bahasa tubuh yang baik pada suatu karakter, 

maka penonton yang menyaksikan karakter tersebut dalam sebuah film secara 

tidak langsung dapat menangkap pesan yang disampaikan oleh karakter tersebut. 

Selain itu bahasa tubuh juga digunakan untuk menggambarkan sifat atau 

kepribadian karakter itu sendiri. Oleh karena itu, menentukan watak sebuah  

karakter dari awal sangatlah penting sebelum diterapkannya  bahasa tubuh dalam 

proses animasi. Ekspresi juga wajib diperhatikan, karena ekspresi dan bahasa 

tubuh memiliki keterkaitan yang cukup kuat antara satu sama lain. 

 Namun pengetahuan tentang bahasa tubuh saja tidaklah cukup. Kendala 

yang ditemukan penulis adalah susahnya menunjukkan sebuah ekspresi dari 

karakter yang sederhana. Semakin sederhana sebuah karakter, maka dalam 

penyampaian ekspresinya pun akan semakin sulit. Begitu pula dengan 

pergerakkannya. 
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5.2. Saran 

Saran dari penulis kepada pembaca adalah ketika akan menganimasikan sebuah 

karakter, sebaiknya jangan dilakukan terburu-buru. Alangkah baiknya jika 

seorang animator harus mengenal dengan baik karakter yang akan dianimasikan 

seperti apa. Pelajari terlebih dahulu sifat dan kepribadian karakter tersebut. 

Setelah mengetahui karakter seperti apa yang nantinya akan dianimasikan, barulah 

animator mulai untuk melakukan research gerakan apa saja yang akan diterapkan. 

 Dengan adanya teori yang didapat dari research gerakan tersebut, seorang 

animator akan lebih mudah dalam melakukan proses animasi. Hasil animasinya 

juga akan terlihat jauh lebih nyata jika dibandingkan dengan proses animasi tanpa 

melakukan research. Selain itu ketelitian dan kesabaran juga merupakan syarat 

yang wajib dimiliki oleh setiap animator, karena saat menganimasikan sebuah 

karakter banyak hal-hal kecil yang terkadang tidak disadari, namun menjadi hal 

fatal dalam proses animasi tersebut. 
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