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BAB V 

PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

Kesimpulan penulis yang diperoleh dalam perancangan tokoh, tokoh sangat 

penting berupa visual yang membawakan cerita. Dalam perancangan tokoh 

memiliki unsur three dimensional character yang berbeda dan harus saling 

mendukung dan berhubungan untuk film animasi dua dimensi pendek berjudul 

"Dewaraksa".Selain itu penulis harus berfokus dalam teori bentuk, proporsi dan 

kostum didasari dari tridimensional karakter memudahkan penulis dalam 

perancangan tokoh. Berikut kesimpulan dalam proses perancangan tokoh: 

1. Perancangan tokoh yang menggambarkan Aina sebagai gadis tuna netra dan 

Kumba sebagai sosok raksasa diperoleh dari studi literatur, observasi, acuan 

yang beragam dimulai dari bentuk, proposi dan kostum untuk 

membandingkan satu objek dengan yang lain dan menyimpulkan dengan 

merancang tokoh yang sesuai dengan konsep. 

2. Teori bentuk dan proporsi merupakan hal utama untuk membangun 

visualisasi tokoh pada film animasi. Bentuk berfungsi untuk menentukan 

karakteristik pada visual tokoh.  

3. Dalam merancang tokoh yang berasal dari Jawa dan memiliki cerita mitos 

membutuhkan riset yang mendalam juga jelas. Riset dapat dilakukan baik 

dari studi literatur dan observasi baik dari foto di internet maupun video dari 

film animasi juga membantu.  
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3.2. Saran 

Untuk mahasiswa dan pembaca yang  membahas topik yang sama dan merancang 

sebuah tokoh, awal perancangan tokoh harus dibuat tridimensional terlebih dahulu 

dala tiap tokoh dan memilih parameter yang akan difokuskan.  

Dengan demikian akan mempermudah dalam perancangan tokoh untuk 

kedepannya. Dalam perancangan lebih baik mencari studi literatur, riset dan 

pembuatan sketsa awal untuk tokoh tersebut. Merancang sebuah tokoh akan terus 

kembali kepada riset dan acuan. Penulis memberi saran untuk pembaca yang ingin 

merancang tokoh yang bertema Jawa dibutuhkan banyak riset acuan dan mitos 

legenda. 
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