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A. Kesimpulan 

 Perancangan Motion Comic Alih wahana Rubrik Jagading Lelembut 

Pada Majalah Mingguan Bahasa Jawa Djaka Lodang merupakan jawaban atas 

kegundahan perancang dalam melihat fenomena yang terjadi pada generasi 

muda yang tidak mengetahui Majalah Djaka Lodang sebagai sebuah majalah 

yang mempunyai pesan moral dan falsafah jawa. Selain kondisi tersebut 

penciptaan karya ini dijadikan landasan penulis untuk memberikan sebuah 

perancangan media baru yang menarik dan inovatif guna meregenerasi 

pembaca Djaka lodang dengan rentang umur yang lebih luas.  

 Pemilihan rubrik Jagading Lelembut dalam perancangan motion 

komik ini, dikarenakan rubrik tersebut merupakan rubrik andalan dari 

majalah Djaka Lodang yang berisi tentang cerita - cerita misteri hantu jawa 

yang unik dan menarik untuk diikuti ceritanya karena karakter cerita misteri 

banyak digemari oleh sebagian besar kaum muda dan selain itu juga banyak 

terdapat nilai – nilai moral budaya jawa. Serta dengan motion komik dari 

rubrik Jagading Lelembut ini dapat memudahkan pembaca mengingat jalan 

cerita dan semakin menambah kesan misteri pada rubrik tersebut karena 

motion comic mengandung unsur khas yaitu gerak visual dan suara sehingga 

lebih melekat dalam ingatan.  

 Adapun hasil perancangan perancangan ini didapatkan beberapa 

poin penting yang disimpulkan penulis, bahwa: 

1. Perancangan motion comic merupakan media yang baru yang bisa 

dijadikan rujukan baru untuk mengenalkan Djaka Lodang sebagai 

majalah yang menjaga dan melestarikan ideologi jawa karena 

mengandung unsur komunikatif dan menarik dari segi aspek 

komunikasi ecara audio maupun visual. 

2. Dalam merancang sebuah motion comic harus dilakukan riset serta 

perancangan yang matang terkait dengan analisa yang digunakan, hal 
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ini akan menjadikan rujukan atas jenis motion comic  yang akan 

dirancang, hal ini merupakan aspek pendekatan terhadap target 

audience supaya media tersebut efektif dalam publikasinya. 

3. Perancangan motion comic ini selanjutnya harus mempunyai 

kontinuitas dalam publikasinya, dimaksudkan agar generasi 

selanjutnya juga dapat mendapatkan materi media publikasi ini secara 

mudah, baik diruang publik maupun personal seperti aplikasi mobile.  

  

A. Saran & Kritik 

Adapun dalam hal proses perancangan motion comic rubrik 

Jagading Lelembut ini mempunyai kendala dan hambatan yang 

berpengaruh dalam proses perancangannya , selanjutnya penulis akan 

memberikan poin-point yang perlu dilakukan oleh penulis dan perancang 

yang tertarik dan mencoba merancang motion comic agar kendala yang 

dihadapi menjadi mudah untuk dipecahkan : 

1. Lakukanlah wawancara sebagai bagian wajib dari sebuah riset 

penciptaan, hal ini akan memudahkan dalam menciptakan sebuah 

kemudahan dan proses berfikir menjadi ringan dikarenakan data akan 

menjadi validitas yang bisa menjadi dasar dalam perancangan. 

2. Pergunakan komputer dengan spesifikasi yang mumpuni dikarenakan 

kendala teknis sering terjadi dalam proses perancangan motion comic, 

selalu duplikasi file master jika terjadi sesuatu yang salah maka file 

master yang satunya masih bisa dipergunakan. 

3. Selalu atur manajemen waktu agar proses perancangan selalu tepat dan 

menjadi perancangan yang tidak baik secara visual dan teknik 

pengerjaan. Hal ini menadi sesuatu yang sulit dilakukan jika tanpa 

adanya latihan dijauh hari mengenai manajemen waktu. 

4. Gunakanlah aplikasi dan software pendukung dan pelajari beberapa 

plug in yang penting dalam menciptakan effect dan transisi yang sesuai 

dengan  tema, sehingga menciptakan kesan profesionalisme dalam 

pengerjaan. Teknik manual dalam aplikasi perancangan motion comic 

juga harus diperhatikan. 
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