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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dalam perancangan komposisi shot motion comic “Halley’s Wishes” ini tidak 

lepas dari gaya visual yang dipilih untuk mencapai target audience yaitu shoujo 

manga bagi anak perempuan Indonesia. Untuk itu perancangan dilakukan dengan 

untuk mengeksplorasi perasaan dari para tokoh utama, dan mengajak para 

audience merasakan hubungan emosi dengan para karakter tersebut. Perancangan 

komposisi shot motion comic harus dilakukan dengan pertimbangan atas siapa 

audience dari karya tersebut dan bagaimana penulis ingin audience bereaksi 

terhadap karya. 

 Setelah mengetahui target audience dan bagaimana reaksi audience yang 

diinginkan, cerita terlebih dahulu dibagi menjadi beberapa tahap untuk 

memudahkan penulis dalam memilih jenis komposisi shot yang mendukung 

elemen dari tahap cerita tersebut. Misalnya pada saat klimaks, komposisi shot 

diharapkan dapat menonjolkan rasa ketegangan yang merupakan poin utama dari 

tahap ini seperti yang telah dikatakan oleh Putra (2010). 
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5.2. Saran 

Dalam perancangan komposisi shot motion comic, ada baiknya jika persiapan 

naskah dari motion comic sudah siap dan matang sebelum dipindahkan menjadi  

shot list dan storyboard. Hal ini dimaksud untuk memudahkan pada tahap 

perancangan komposisi shot, agar penulis tidak suntuk pada bagian storyboard 

karena bingung akan bagaimana cara mengembangkan cerita. Selain itu, penulis 

tidak perlu terlalu terikat dengan teori karena yang paling penting dalam sebuah 

perancangan komposisi shot adalah bagaimana sebuah narasi dalam sebuah shot 

ditampilkan secara efektif dan seperti apa reaksi yang diinginkan oleh penulis dari 

audience-nya.
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