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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang penulis  tarik dari hasil penerapan terhadap comedy device di 

bab sebelumnya ialah: 

 1.Sebelum membuat comedy device dalam film, pertama-tama kita harus 

mengetahui garis besar dan film itu mengandung genre apa, dan jika film itu 

mengandung  genre comedy, genre comedy seperti apa yang terkandung dalam 

film itu?, apakah itu  black comedy, apakah blue comedy, atau malah slapstick 

comedy.  

 2. Setelah memilih genre dalam film, kita harus mengetahui garis besar 

cerita kita. Ini dapat kita lihat dari story beats yang telah kita susun. Dari story 

beats kita bisa memasukan beberapa comedy device yang kita rasa pas dengan 

situasi dari salah satu adegan yang terdapat di dalam film kita. 

 3.Kita harus mengetahui semua properti environment yang ada didalam 

film, karena suatu saat mungkin kita bisa mendapatkan gags dari environment 

yang ada disekitar dan bisa menjadi tambahan cerita buat kita. 

 4. Perbanyak menonton refrensi film. Pada saat menonton film amati apa 

adegan apa yang membuat kita tertawa dan kenapa adegan itu bisa membuat kita 

tertawa. Amati ada adegan apa sebelumnya yang mengacu ke adegan yang 

membuat kita tertawa tersebut. 
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Kesimpulan yang penulis tarik dari hasil analisa terhadap unit visual di bab 

sebelumnya ialah: 

 1.Shot distances sangat berpengaruh dalam memberikan informasi, seperti 

long shot untuk establishing shot. Medium shot untuk menunjukan interaksi tokoh 

dengan keadaan sekitar atau dengan tokoh lain. Dan close up sangat cocok untuk 

mengambil detail-detail kecil dan juga menangkap emosi sang tokoh.  

 2. Shot angle membantu kita dalam membuat dominasi dari si karakter 

Low angle akan membuat karakter terkesan superior, dominan, dan kuat 

sebaliknya high angle akan membuat karakter terkesan inferior dan lemah. 

 3. Depth of Field membantu kita dalam meperlihatkan apa yang penting 

dalam suatu scene. 

 4. Durasi dalam shot tergantung dari informasi apa saja yang ingin kita 

tampilkan ke penonton dan juga tergantung dari mood dan pacing film tersebut 

5.2. Saran 

Berikut penulis memberikan saran kepada teman-teman yang kiranya berminat 

mengambil peran sebagai storyboard artist: 

 1. Menonton refrensi dari berbagai macam film, dengan anggapan ilmu 

kita masih kurang kita harus belajar dengan orang yang telah mempunyai jam 

terbang banyak. Komposisi,shot-shot seseorang yang jam terbangnya lebih tinggi 

pasti akan lebih menarik untuk dilihat dan patut dijadikan bahan pembelajaran 

sendiri buat kita. 
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 2.  Cerita itu berkembang, jangan ragu untuk mengganti cerita ditengah 

jalan, Luhn seorang story artist Pixar sendiri  berkata bahwa saat mengerjakan 

story maka sebenarnya tidak akan sebatas dalam bagian Praproduksi, jika kita 

pada saat dalam tahap produksi menemukan ide yang lebih bagus ketimbang ide 

kita sebelumnya jangan ragu untuk menggantinya. 

 3. Meminta pendapat kepada orang lain tentang storyboard yang kita buat. 

Dalam membuat cerita yang nantinya akan diperlihatkan kepada penonton kita, 

tidak bisa hanya dengan mengandalkan pikiran kita saja. 
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