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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari desain dan analisis yang telah dibuat, penulis dapat 

menarik beberapa kesimpulan.  

1.) Dalam mendesain tokoh dibutuhkan perancangan yang sangat mendalam 

ditinjau dari aspek fisik karakter, sifat, dan kehidupan sosial sang karakter. 

2.) Dalam mendesain tampilan visual fisik karakter perlu diperhatikan beberapa 

elemen seperti bentuk dan ukuran tubuh sang karakter. Kemudian kostum 

yang akan dipakai oleh karakter, perlengkapan dan detail fungsi dari 

perlengkapannya tersebut. Kostum merepresentasikan kehidupan sehari-hari 

karakter, kebiasaan, juga sifat karakter tersebut. Selain itu warna juga ikut 

mempengaruhi psikologis dari karakter.  

3.) Elemen-elemen yang membentuk karakter tersebut sangatlah dibutuhkan 

selain dapat membangun visual sang tokoh,  elemen-elemen tersebut juga 

berfungsi untuk menentukan latar belakang tokoh maupun kehidupan 

sosialnya yang memperkaya tampilan visual fisik tokoh. Sehingga desain 

tokoh yang dihasilkan kuat secara konsep tidak hanya visualnya saja. 

4.) Referensi sangatlah dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kemiripan 

dengan tokoh yang sudah ada. Referensi tersebut juga sangat diperlukan 

Perancangan Karakter ..., Indradi Seno, FSD UMN, 2014
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untuk menjadi tolak ukur desain yang dibuat, terutama desain yang 

mengambil konten budaya lama dan bersejerah. Referensi nyata dibutuhkan  

 

5.2. Saran 

Berikut ini adalah beberapa saran dalam mendesain dan merancang tokoh 

terutama rancangan yang nantinya akan diimplementasikan  ke media 3D. 

1.) Mempertimbangkan teknis-teknis pembuatan modeling karakter dan 

teksturing dalam media 3D sehingga desain awal dan hasil akhir tidak 

berbeda terlalu jauh. 

2.) Secara keseluruhan, konsep menjadi poin utama dalam merancang karakter. 

Oleh karena itu, pencarian referensi dan riset haruslah dicari secara dalam. 

Kemudian riset tersebut menjadi acuan konsep yang akan kita buat.  Konsep 

tersebut benar-benar harus diperhatikan isinya sehingga tidak terjadi 

pengulangan atau penggantian konsep atau konsep menjadi kurang kuat.   
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