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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil dari tugas akhir ini penulis menjadi mengerti bahwa apa yang kita anggap 

baenar itu belum tentu harus di buktikan karena hal itu terjadi ketika kuisioner apa 

yang anak-anak sukai berbeda dengan kita seumuran dengan mereka karena 

kemajuan teknologi yang pesat sehingga pola pikit juga berbeda. Selain dari 

kuisioner pembuktian lewat teori-teori juga sangat mengejutkan jika kita 

memperdalam kebetulan saya mendalami tentang kebudayaan bangsa Israel dan 

dibuktika zaman dahulu tidak ada tempat potong rambut dan lain-lain-lainya itu 

salah mereka memiliki alasan dan peraturan-peraturan yang berbeda dengan jaman 

sekarang jadi kemungkinan pemikiran kita salah itu sangat tinggi. Ketika membuat 

tugas akhir penulis menyadari bahwa dalam membuat karakter jika dasar-dasar 

tidak kuat maka akan kesulitan mengerjakan.   

5.2 Saran 

Saran saya bila ingin mengambil perancangan suatu karakter harus terlebih dahulu 

mendalami proporsi badan, dasar-dasar menggambar terutama secara digital dan 

beraneka macam gaya gambar sehingga mudah menyesuaikan dengan target yang 

dituju. Topik yang dipilih itu harus sesuatu yang kita sukai karena suatu saat bila 

ada di titik jenuh akan mudah bangkit mengerjakan daripada hal dang kita tidak 

sukai itu akan menggambat dalam hal mengerjakan tugas akhir.  Penulis 

menyarankan untuk memiliki teman–teman dan keluarga memberi semangat karena 

hanya ucapan semangat, ya akan membantu menaikan keinginan dalam 
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mengerjakan hal dini dirasakan karena penulis membuat tugas akhir secara individu 

bila tugas akhir dilakukan secara kelompok pilihlah kelompok yang mudah 

kerjasama dan ingin berpartisipasi secara aktif dan memiliki pemikiran terbuka 

masalah gaya gambar itu bisa disesuaikan. Jangan lupa selalu memperhatikan jika 

ada pengumuman dan bila tidak mengerti bisa bertanya kepada teman atau dosen 

pembimbing. 
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