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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari Tugas Akhir dengan judul Pemubuatan 

Film Animasi 3D dengan tema kepahlawanan berjudul “SuperHeru”, diantaranya 

adalah: 

1. Film animasi 3D bertema kepahlawanan berjudul “SuperHeru” dikerjakan 

dalam beberapa tahapan mulai dari proses pencarian Ide dan konsep yang 

dilakukan dengan pencarian data setelah itu masuk ke proses produksi yang 

meliputi proses modelling, texturing, rigging, animating, lighting setup dan 

rendering. Dilanjutkan dengan proses paska produksi yang meliputi 

compositing, editing, dan final render. Sehingga film animasi 3D siap untuk 

dipublikasikan. 

5.2 Saran-saran 

Manfaat dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan pembuatan film 

animasi 3D dengan tema kepahlawanan berjudul “SuperHeru”, mulai dari proses 

pengumpulan data tentang teknis pembuatan film animasi 3D, sampai analisa 

tentang pentingnya memupuk jiwa kepahlawanan terhadap masyarakat khususnya 

remaja. Berdasarkan manfaat dan pengalaman tersebut, terdapat beberapa saran 

yang bersifat membangun dengan harapan agar rekan mahasiswa dapat 

meningkatkan kegiatan peningkat kreatifitas mahasiswa di masa-masa mendatang 
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serta agar mereka mampu menghargai karya mereka sendiri dan karya orang lain. 

Saran-saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Dalam membuat film animasi 3D dibutuhkan spesifikasi komputer yang 

cukup besar. Agar proses produksi dapat berlangsung dengan aman, nyaman 

dan optimal. 

2. Dalam proses rigging dan character setup hendaknya dibuat sedetail 

mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan aksi karakter agar proses 

animating dapat berjalan dengan mudah. 

3. Dalam proses animating perlu memperhatikan prinsip-prinsip animasi agar 

dapat menghasilkan animasi yang bagus dan menarik. 

4. Dalam proses pra produksi, produksi hingga pasca produksi, hendaknya 

selalu melakukan manajemen waktu, dan memperhitungkan masalah 

kompatibilitas dan kemungkinan program mengalami kerusakan (error), agar 

karya multimedia yang dikerjakan bisa selesai tepat waktu.  

5. Selalu simpan file projek yang sudah kita kerjakan dalam suatu folder khusus 

secara rapi dan teratur, agar data tersebut tidak hilang atau terselip. Bila perlu, 

kita dapat membuat cadangan copy file projek kita dalam media portable 

(hardisk eksternal, SSD, DVD, dan lain sebagainya) untuk mengantisipasi 

hilang atau rusaknya data yang terdapat di PC kita. 

6. Dalam proses peningkatan kemampuan serta kreatifitas dalam hal desain atau 

program interaktif, jangan takut untuk mencoba hal baru, dan jalankan prinsip 

Trial and Error, agar kemampuan kita bisa lebih berkembang dengan 
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mencoba dan mengalami masalah baru, karena kita akan mendapat 

pengetahuan tambahan dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. 

7. Jangan pernah ragu untuk menggunakan teknik ataupun fitur terbaru dalam 

pembuatan suatu karya multimedia, karena teknik dan fitur baru yang kita 

gunakan akan dapat membantu serta mempermudah usaha kita dalam proses 

pembuatan suatu karya multimedia. 

8. Pemanfaatan fitur serta teknik baru dalam pembuatan karya multimedia dapat 

membuat kita untuk semakin tertantang dan membuat kita semakin percaya 

diri. Sehingga pengalaman yang diperoleh dapat membantu meningkatkan 

kemampuan kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


