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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembuatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

judul “Pembuatan Video Animasi 2 Dimensi Akibat Membuang Sampah 

Sembarangan Menggunakan Toon Boom Studio”, dapat diambil beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Proyek penelitian multimedia ini telah menghasilkan sebuah produk 

multimedia berjenis video animasi 2 dimensi mengenai Akibat Membuang 

Sampah Sembarangan yang di dalamnya terdapat prinsip animasi dan juga 

memiliki fungsi sebagai penyampai pesan moral kepada masyarakat luas 

untuk menghilangkan kebiasaan membuang sampah secara sembarangan.   

2. Hasil gerakan objek dan gerakan karakter yang ditampilkan pada video 

Akibat Membuang Sampah Sembarangan dapat berjalan dengan baik dan 

lancar di berbagai aplikasi pemutar video. Dari hal tersebut telah menunjukan 

bahwa perancangan dan pembuatan video animasi 2 dimensi telah sesuai 

dengan harapan dan keinginan peneliti yang dimana video animasi tersebut 

telah teruji lewat metode black box dan sesuai dengan konsep awal dari 

storyboard yang telah dibuat serta berhasil diimplementasikan pada media 

berbagi video YouTube sebagai mana tujuan awal dari proyek animasi 2 

dimensi ini. 

3. Hasil akhir dari penelitian multimedia berhasil dibuat dan dirancang 

menggunakan metode penelitian Multimedia Development Life Cycle 
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(MDLC) yang dimana terdiri dari concept yaitu menganalisis kebutuhan dan 

tujuan dari proyek animasi 2d yang akan dibuat, design yaitu tahap 

perancangan storyboard untuk proses penentuan alur serta penentuan material 

yg dibutuhkan dalam proses pembuatan animasi 2d, material collecting yaitu 

tahap pengumpulan material yang dibutuhkan dalam proyek animasi 2d 

berdasarkan storyboard yang telah dibuat sebelumnya, assembly yaitu tahap 

pembuatan proyek animasi menggunakan software Toon Boom Studio yang 

terbukti cocok dalam membuat proyek multimedia khususnya berbasis 

animasi 2d, testing yaitu tahap dimana proyek animasi 2d yang telah 

melewati tahap assembly akan diuji coba menggunakan software media 

player seperti media player classic dan vlc media player yang dimana hasil 

animasi 2d telah teruji berjalan dengan lancar pada media player yang 

disediakan, distribution yaitu tahap akhir dimana animasi 2d yang telah lulus 

uji coba akan disebarkan ke situs berbagi video YouTube. 

 

5.2 Saran 

Bedasarkan dari hasil dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 

beberapa saran yang dapat diberikan untuk keperluan pengembangan lebih lanjut 

terhadap video animasi 2 dimensi adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan video animasi 2 dimensi sebagai media penyampaian pesan moral 

(edukasi) dan sebagai bahan hiburan melalui media elekronik maupun 

internet dan lain-lain, hendaknya dilakukan secara giat dan berkelanjutan 

dalam upaya untuk meningkatkan tingkat kepedulian dan kewaspadaan 

masyarakat luas dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar dan 
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menghilangkan sifat membuang sampah sembarangan yang menjangkit pada 

masyarakat. 

2. Untuk pengembangan lebih lanjut terhadap video terkait, selanjutnya 

diharapkan video animasi 2 dimensi ini dikembangkan menjadi animasi 3 

dimensi agar dapat memberikan kesan yang lebih menarik dan variatif dalam 

penyajiannya. 


