
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



112 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Untuk mendesai tokoh yang dapat memvisualkan kepribadian, ada beberapa hal 

yang penulis dapat simpulkan. 

1. Perancangan konsep tri dimensional karakter akan membantu kita untuk 

lebih memahami peran tokoh yang kita ciptakan dan memperkaya 

pengetahuan kita untuk mengetahui siapa tokoh yang kita ciptakan. Konsep 

tri dimensional tokoh merupakan sebuah acuan yang digunakan penulis, 

agar setiap dimensi yang dimiliki tokoh bisa saling berhubungan dan dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk menciptakan visual tokoh yang menarik. 

Selain itu konsep tri dimensional akan membantu kita untuk menentukan 

bentuk dasar tokoh yang sesuai dengan kepribadian tokoh. 

2. Bentuk dasar (shape) merupakan sebuah permulaan saat kita merancang 

tokoh. Tiap bentuk memiliki makna yang berbeda, dan menggabungkan 

beberapa bentuk yang berbeda akan memperkaya kepribadian tokoh. 

Bentuk dasar akan membantu kita menciptakan visual tokoh yang sesuai 

kepribadiannya, sehingga penonton bisa memahami kepribadian ataupun 

peran tokoh pada suatu cerita hanya dari tampilan visualnya.  

3. Warna juga bisa membantu kita untuk menggambarkan keribadian tokoh. 

Tiap warna memiliki makna yang berbeda-beda, sehingga pemilihan warna 

yang tepat juga akan memberikan informasi kepada penonton bagaimana 
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kepribadian tokoh yang kita ciptakan. Peran warna akan sangat membantu 

untuk menunjukan kepribadian tokoh antagonis maupun protagonis. 

4. Saat mendesain tokoh robot ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Tidak 

hanya bentuk ataupun tampilan visual yang menjadi objek penting, tetapi 

kita juga harus memikirkan sistematis pergerakan maupun sendi-sendi yang 

digunakan pada robot agar tokoh robot yang kita ciptakan bisa bergerak 

dengan baik dan dapat dipercaya oleh penonton.  

5.2. Saran 

Penulis menyarankan untuk memperbanyak studi pustaka dan studi referensi, 

karena itu akan mempermudah kita dalam proses perancangan tokoh. 

Memperhatikan visual tokoh, cara bergerak tokoh, dan interaksi tokoh pada film 

juga bisa dijadikan sebagai referensi untuk membangun tri dimensional tokoh. Saat 

mendesain tokoh robot tidak hanya visual yang harus diperhatikan, tetapi sistem 

pergerakannya juga harus diperhatikan dan disesuaikan dengan tugas robot 

tersebut. Memulai sketsa dengan basic shape, membuat thumbnail, serta 

memperbanyak sketsa saat proses perancangan akan membantu kita saat untuk 

mendapatkan desain tokoh yang maksimal dan sesuai dengan kepribadian tokoh. 

Memperhatikan detail-detail kecil pada desain tokoh agar tokoh yang kita ciptakan 

believable di mata penonton. Memperbanyak komunikasi antar anggota atau 

memberikan update terbaru terkait dengan perubahan desain yang kita lakukan, 

agar tidak terjadi salah paham.  
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