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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan eksplorasi yang telah dilakukan untuk 

mendapatklan hasil dalam merancang tokoh, maka penulis dapat menarik 

beberapa kesimpulan. 

1. Dalam merancang sebuah tokoh animasi dapat mengunakan warna dasar 

dengan psikologi tertentu untuk merancang sebuah tokoh, yang menarik 

dan sesuai dengan aspek-aspek yang diperlukan dalam pembangunan 

cerita. 

2. Agar dapat merancang tokoh dengan baik diperlukan tiga aspek yang 

penting, yakni fisiologi, sosiologi, dan psikologi (tridimensional 

karakter). Dimana nantinya aspek ini akan bermanfaat dalam proses 

pembuatan visual serta kelangsungan cerita dari tokoh itu sendiri. 

3. Perancangan karakter tak luput dari bentuk-bentuk dasar yang 

membantu menvisualisasikan tokoh sesuai dengan pribadi tokoh itu 

sendiri. 

4. Penggunaan literatur dan referensi sangat dibutuhkan untuk merancang 

tokoh agar dapat menjadi menarik dan unik, serta mudah diingat dan 

dikenal. Dalam segi visual, referensi juga membantu perancang tokoh, 

agar lebih imajinatif dan merangsang perancang untuk membuat tokoh 

baru yang orisinil. 
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5. Berbagai bentuk dasar bermanfaat untuk lebih menunjukan peran serta 

kepribadian tokoh yang dirancang. Dengan memanfaatkan bentuk dasar 

dengan menggunakan teori peranan serta sifat tokoh jadi lebih mudah 

dilihat dan dicerna audiens. 

5.2. Saran 

Dalam merancang sebuah tokoh, sangat dibutuhkan banyak Teori serta 

referensi, dan konsep yang jelas dari mulai awal pembuatan cerita agar 

tokoh yang dibuat dapat menarik, dan dapat dimengerti oleh audiens. 

Memanfaatkan warna dasar sebagai pengembangan sifat tokoh, sangat 

didukung dengan adanya teori yang tepat, dan berbagai masukan dari 

berbagai referensi   tokoh-tokoh lain yang sudah ada dalam film animasi 

lain.
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