BAB V
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN
Video iklan layanan masyarakat diharapkan menjadi sebuah himbauan
akan membuang sampah pada tempatnya yang menarik, komunikatif dan dapat
menjadi reminder bagi masyarakat yang menonton. Banyak hal yang didapat
selama masa pembuatan video iklan ini diantaranya adalah semakin memahami
soal management waktu dalam proses pengambilan gambar, bagaimana
pengambilan gambar harus dilakukan dengan secepat dan se-efektif mungkin
karena cuaca terus berubah-ubah dan sangat sulit untuk diprediksi hal ini juga
mempengaruhi soal sumber cahaya yang ada, sehingga dibutuhkan hitungan
yang tepat. Kemudian mendapatkan pengalaman soal bagaimana mengarahkan
para talent agar mereka mampu berakting sesuai dengan apa yang kita inginkan,
disinilah kesabaran dan ke-efektifan dalam berkomunikasi diasah. Lalu soal
pemahaman dalam memproses video, selama proses edit saya menemukan
berbagai ilmu baru dan referensi baru yang dimana itu membantu proses edit
yang saya lakukan. Saya juga dapat memahami tentang nilai dan harga space
iklan-iklan di tv, ilmu ini sangat menambah ilmu pengetahuan saya tentang iklan
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dan bagaimana merencanakan budgeting untuk sebuah iklan video yang akan
ditayangkan pada siaran tv nasional maupun swasta.
5.2 SARAN
Semoga karya ini bisa menjadi referensi tambahan untuk kampus
dalam mata kuliah audio visual sehingga berbagai konsep dan unsure estetis
yang ada didalamnya bisa menjadi bahan yang baru untuk didiskusikan. Untuk
mahasiswa yang ingin mengangkat tema serupa, tugas akhir ini bisa menjadi
referensi untuk anda. Untuk masyarakat urban, semoga video iklan ini bisa
merangsang nurani kalian untuk lebih bisa menjaga kebersihan lingkungan
dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah sekecil apapun
itu bisa menjadi bencana, dan semoga video iklan ini bisa merubah paradigma
kalian soal membuang sampah pada tempatnya dari aturan menjadi sebuah
kebutuhan. Untuk pemerintah semoga video ini bisa menjadi salah satu solusi
atas masalah sampah yang ada di Indonesia ini, dan semoga pemerintah mampu
membuat video iklan yang seperti ini atau bahkan lebih menarik lagi sehingga
masyarakat Indonesia yang daya bacanya rendah ini bisa membaca pesan yang
dikemas dalam bentuk video, sampaikanlah pesan semenarik dan sekomunkatif
mungkin agar pesan dapat tersampaikan dengan baik.
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LAMPIRAN
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BEHIND THE SCENE
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