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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melalui berbagai macam proses perancangan shot pada film 2D animasi 

komedi berjudul “Taste”. Penulis bisa menarik kesimpulan, yaitu perancangan shot 

sangat berguna untuk menvisualisasikan dari text menjadi sebuah gambar bergerak, 

perancangan shot  harus di pertimbangkan secara matang dari mulai pembuatan 

storyboard, referensi shot serta teknik-teknik atau teori untuk bisa membuat suatu 

shot yang sesuai dengan adegan yang dimaui.  

Penggunaan komposisi shot yang sesuai akan lebih efektive menyampaikan 

pesan kepada penonton dan estetika visual akan lebih didapatkan. Pemilihan shot 

dipakai untuk mengarahkan persepsi penonton agar pesan cerita tersampaikan dan 

juga sebuah shot dapat mempengaruhi tensi sebuah cerita lewat aksi karakter 

maupun lingkungan disekitarnya. Pemilihan angle juga sangat berpengaruh 

terhadap visual gambar karena mempengaruhi kesan kepada tokoh seperti ukuran 

dan karakter si tokoh. Penempatan tokoh di dalam frame juga sangat diperhatikan 

agar visual gambar lebih bermakna dan penempatan dan arah pandang tokoh 

mempengaruhi psikologis si tokoh. Penggunaan camera movement digunakan 

untuk mempercantik visual gambar dan mendukung visual storytelling. 
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Pada film 2D animasi berjudul “Taste” perancangan shot komedi di rancang 

sesuai teori dan referensi shot komedi, perancangan shot seperti gabungan antara 

long shot, eye level, komposisi rule of third serta kamera yang bergetar dapat 

mempengaruhi kesan komedi lewat aksi para tokoh di film “Taste” dan interaksi di 

lingkungan sekitarnya. Pemilihan komposisi untuk membangun sebuah shot yang 

sesuai akan membangun visual storytelling yang baik agar penonton dapat 

menyimak secara tanggap. 

5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan proses pengerjaan skripsi, hal yang terpenting dalam 

merancang sebuah shot adalah pembuatan cerita film harus sudah selesai dan kuat 

agar tidak ada perubahan pada tahap perancangan storyboard. Perancangan shot 

tiap film berbeda-beda karena shot merupakan bahasa visual yang dapat dimengerti 

kepada penontonnya. Perancangan shot juga harus di pikir secara matang apakah 

shot yang dibuat itu ada motivasinya atau ada kesan untuk menyampaikan sebuah 

storytelling. Penulis berharap para pembaca dapat menjadikan skripsi ini sebagai 

pembelajaran perancangan shot untuk film animasi dan sebagai wadah ilmu 

mengenai film di Universitas Multimedia Nusantara.
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