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5 BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan proses desain tokoh yang penulis rancang dalam tugas akhir ini penulis 

dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Dalam proses desain tokoh Salim dan Rudi perlu adanya 3 

Dimentional Character sebagai salah satu unsur landasan dan 

kebutuhan cerita. Dan dalam proses pembuatanya di dukung oleh 

teori teori Tom Bancroft dan referensi dari tokoh tokoh yang sudah 

ada 

2. Perbedaan kedua tokoh Salim dan Rudi dapat dilihat dari Basic 

Shape tubuh mereka dan cara mereka berpakaian seusai dengan teori 

Tom Bancroft yaitu Circle, Square, Triangle. Seperti Salim yang 

berbentuk Circle menandakan tokoh yang baik dengan pakaian putih 

yang menadakan dia suci dan damai sedangkan Rudi dengan bentuk 

kepala campuran Triangle dan Square memiliki sifat yang 

ambisius,angkuh dan licik dengan baju seragam yang di buka dan 

memakai dalaman warna merah membuktikan merah menandakan 

ambisius  

3. Pentingnya unsur three Dimentional character dalam desain tokoh 

sangat membantu pembuatan cerita menjadi lebih hidup dan dapat 

membawa emosi penonton untuk mendukung cerita
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5.2. Saran 

Dari tugas akhir yang penulis buat ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa  

1. Pendalaman tokoh penting dalam sebuah cerita di karenakan untuk 

membuat cerita lebih berawrna dalam aspek Three Dimensional 

Character  agar menarik para penonton dan membuat cerita lebih 

menarik 

2. Pentingnya komunikasi dengan pembimbing tugas akhir untuk 

kelancaran pengerjaan dan jangan ragu untuk bertanya 

3. Dalam mengerjakan tugas akhir jangan melakukan semua pekerjaan 

saat  besoknya sudah masuk deadline pengumpulan  
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