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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melalui proses merancang shot dalam produksi animasi pendek Life of 

Death, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut: 

1. Sebagian dari keberhasilan suatu komedi bergantung pada cara 

penyampaian yang dirancang oleh pembuat film pada proses praproduksi. 

Pembuat film terutama storyboard artist memiliki peran penting untuk 

memvisualkan komedi pada tahap awal pembuatan film. Jika komedi 

tersebut telah bekerja dari shot yang terlihat dari storyboard dan animatic, 

maka kemungkinan akan bekerja pula pada saat diproduksi menjadi film 

yang selesai.  

2. Dalam merancang shot, adalah penting untuk mengetahui konteks dari 

cerita yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Dengan demikian shot 

dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk menyampaikan cerita 

sehingga penonton mendapatkan kesan yang sesuai dengan harapan 

pembuat film. Shot yang terancang dengan baik bisa meminimalisir 

kesalahan persepsi dari penonton. Dalam hal komedi maka menjadi 

penting untuk mengetahui cerita, latar, aksi yang dilakukan karakter, dan 

juga isi dari komedi itu sendiri yang kemudian menjadi acuan ketika 

merancang tata letak, sudut pandang, dan pergerakan kamera yang paling 

sesuai untuk menyampaikan komedi tersebut. 
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3. Sebagaimana tertulis dalam buku Illusion of Life, staging terbukti menjadi 

sebuah prinsip, sebuah keharusan dalam penyampaian cerita. Kejelasan 

dari sebuah shot akan sangat tergantung pada staging dan timing sehingga 

penonton tidak bingung ketika menonton. Selain itu, dengan staging yang 

sedemikian rupa, pembuat film bisa ‘memaksa’ penonton untuk melihat 

kearah tertentu atau karakter tertentu sesuai dengan keinginan pembuat 

film tersebut. Dalam kaitannya dengan komedi, staging dan timing penting 

untuk memperjelas antisipasi sehingga penonton siap untuk menerima 

punchline dari komedi tersebut. 

 

5.2 Saran 

Selama proses perancangan shot untuk animasi pendek Life of Death, penulis 

lebih mengandalkan studi pustaka dan referensi dan berharap untuk menciptakan 

sesuatu yang lucu secara universal. Walaupun penulis sendiri beranggapan bahwa 

hal tersebut sudah memperbesar kemungkinan tawa dari penonton, jika memiliki 

waktu lebih, penulis menyarankan untuk melakukan screening secara berkala 

selama proses praproduksi. Baik ketika terpikirkan ide penulisan komedi yang 

baru ataupun terlintas tata letak kamera dan staging yang berbeda, maka akan 

lebih baik jika dilakukan screening animatic storyboard pada sejumlah penonton. 

Reaksi spontan penonton bagi penulis pribadi adalah reaksi paling murni yang tak 

bisa dibohongi. Dan untungnya, bagi komedi, reaksinya cukup mudah diamati, 

yaitu tawa itu sendiri.  

Perancangan Shots Dalam..., Bryan Arfiandy, FSD UMN, 2018



77 

 

 Penulis sendiri melihat perancangan shot untuk memvisualkan komedi 

adalah topik yang menarik sekaligus penting untuk diteliti lebih lanjut.  Untuk 

skripsi ini, penulis hanya memfokuskan pada teori komedi benign violation, dan 

dua faktor utama tawa menurut Helitzer, yaitu kejutan dan superioritas. Masih ada 

faktor tawa lain maupun teori komedi lain yang bisa diteliti lebih lanjut. Untuk itu 

mungkin pihak kampus bisa menyediakan buku referensi yang lebih lengkap 

mengenai komedi sehingga memudahkan proses studi pustaka. 
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