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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil proyek Tugas Akhir yang berjudul 

“Perancangan Environment dalam Motion Comic Dakotah” adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam merancang sebuah environment Native American yang berada di alam 

terbuka hendaknya juga mempelajari tentang angin, angin yang berkaitan 

dengan environment di Great Plains ini adalah angin lembah dan angin gunung. 

Angin bergerak dari tekanan maksimal ke tekanan minimal sehingga arah 

angin dapat diketahui jelas. Hal ini yang kemudian akan membantu dalam 

meletakan posisi pintu tepee menghadap ke suatu arah dimana tepee bisa 

berdiri kokoh.    

2. Referensi visual dan studi pustaka tentang kehidupan Native American berguna 

untuk memberikan ide-ide tentang aset yang akan dibuat. Seperti kehidupan 

suku Lakota Sioux yang nomaden sehingga aset-aset yang dibuat yaitu praktis 

dan berukuran kecil. juga disesuaikan dengan kehidupan suku yang hidupnya 

berpindah-pindah lokasi. Seperti pada perancangan aset tanda pengenal yang 

dibuat hanya terdiri dari tiga tiang kayu, objek ini tentunya berukuran kecil dan 

mudah dibuat kembali jika rusak mengikuti kehidupan suku nomadic. 

3. Perancangan tanda pengenal mengikuti environment padang rumput yang 

memiliki aliran udara yang mengalir bebas, sehingga tanda pengenal ini dibuat 
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terdiri dari tiga tiang kayu untuk menahan angin dari segala arah. Selain itu, 

tiang tiang tanda pengenal juga mengikuti desain dari tiga tiang utama tepee.     

4. Suku Lakota Sioux memiliki ciri-ciri yang ditonjolkan dalam kerajinan tangan 

mereka yaitu hiasan rumbai-rumbai dan bulu elang. Hal tersebut kemudian 

digunakan dan diterapkan dalam pembuatan aset-aset baru seperti hiasan tepee 

yang terdiri dari bulu-bulu elang. 

5. Desain pada tepee Native American suku Lakota Sioux juga memiliki kaitan 

dengan karakter. Desain lukisan  pada tepee mencermin penghuni yang tinggal.  

6. Dalam merancang vegetasi yang akan muncul dalam cerita, hendaknya 

memilih vegetasi yang benar-benar berbeda satu dengan yang lain dari sisi 

bentuk daun dan bentuk pohon. Hal ini akan mempermudah perancang untuk 

membedakan vegetasi satu dengan vegetasi lainnya.  

 

5.2. Saran 

Saran penulis yang mengambil tugas akhir yang berkaitan dengan environment 

kebudayaan Native American adalah sebelum memulai Tugas Akhir sebaiknya 

benar-benar mencari terlebih dahulu data literatur yang berhubungan dengan 

environment Native American. Buku-buku Native American terutama mengenai 

environment tidak mudah ditemukan atau jarang ada di Indonesia. Sebagian besar 

buku hanya menceritakan kehidupan atau sejarah suku Native American saja. 

Namun, jika buku-buku tersebut sulit ditemukan maka carilah sumber tentang 

environment dari website resmi milik pemerintah terutama bila environment 

tersebut mengambil referensi sebuah taman nasional yang dilindungi oleh 
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pemerintah. Selain itu, hendaknya memilih suku Native American yang 

diinginkan untuk mempermudah mencari literatur yang lebih spesifik karena 

native american memiliki banyak suku-suku yang tinggal di benua Amerika.  

 Sebagai pendukung lain selain buku-buku literatur, adalah mencari film-

film yang berkaitan dengan environment yang ingin dibuat. Karena film-film 

tersebut terkadang memberikan informasi yang tidak ditulis di buku, misalkan 

aset-aset yang berada di camp. Selain itu, jika studi literatur ditelusuri dan 

diperdalam lagi,  misalkan tentang upacara-upacara suku Native American akan 

lebih membuat environment dalam camp lebih menarik dan bervariasi selain itu 

bisa membuat cerita semakin menarik.   
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