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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan dari analisis gerakan pada film animasi 2D yang berjudul “Pandji 

Njamoek Legendaris”, penulis menyimpulkan bahwa setiap gerakan memiliki 

maksud, tujuan dan memberi kesan yang berbeda beda kepada audiens yang 

menyaksikannya. Penulis menyimpulkannya dalam beberapa poin sebagai berikut: 

1. Dalam merancang suatu pergerakan dalam animasi, terlebih dahulu 

dibutuhkan sebuah konsep perancangan, baik dalam berbentuk storyboard 

maupun keyframe animasi. 

2. Diperlukannya referensi dalam membentuk sebuah pergerakan karakter 

dalam animasi, referensi tersebut bisa didapat dari observasi menggunakan 

film yang sudah dibuat sebelumnya, bisa juga menggunakan video  berupa 

video acting in animation. 

3. Latar belakang psikologis dari suatu karakter juga sangat berpengaruh 

terhadap perancangan gerakan karakter tersebut, watak dari suatu karakter 

harus ikut terwakili dalam tiap gerakan yang dilakukannya. 

4. Bahasa tubuh pada suatu karakter dalam animasi sangat berpengaruh 

dalam penyampaian pesan pada audiens atau penonton yang 

menyaksikannya. 

Perancangan Gerakan Untuk..., Juan Kevin Posroha, FSD UMN, 2017
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5.2. Saran 

Selain menarik kesimpulan, penulis juga memberikan saran yang dapat berguna 

bagi pembaca, diantaranya sebagai berikut: 

1. Dalam perancangan gerakan suatu karakter, sebaiknya terlebih dahulu kita 

mengetahui dan memahami sifat dasar serta kebribadian suatu karakter 

agar dapat membuat gestur gestur serta bahasa tubuh yang sesuai dan 

mewakili watak karakter tersebut. 

2. Bagi pembaca yang berminat mendalami dan membuat perancangan yang 

serupa dengan topik pembahasan yang dibahas penulis, observasi atau 

penggunaan referensi sangat penting dalam melakukan perancangan 

gerakan dalam animasi, karena penggunaan imajinasi saja tidak cukup. 
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