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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Batasan masalah pada tulisan ini mengenai penulis yang mecari tahu bagaimana 

merancang tokoh villain dengan menerapkan sebuah kepercayaan mengenai Seven 

Deadly Sins. Berdasarkan batasan masalah tersebut penulis menggunakan Three-

Dimentional character, teori bentuk, teori silhouette dan teori warna untuk 

melakukan perancangan. Keempat tokoh Greed, Lust, Gluttony dan Sloth masing-

masing memiliki sifat dan visual yang berbeda, dengan menerapkan teori yang 

ada pada buku Dictionnaire Infernal karakteristik dari masing-masing tokoh. 

Tidak terpaku dari visual yang sudah ada pada buku Dictionnaire Infernal, penulis 

mencari sumber acuan lain untuk style film dan untuk acuan tokoh berasal dari 

game yang berjudul Dragon Poker dan Demikids. Dari ketiga visual yang berbeda 

penulis melakukan eksplorasi dengan mencari Three-Dimentional character yang 

sama pada ketiga acuan, untuk menentukan visual yang cocok dengan sifat untuk 

menjawab rumusan masalah, dimana penulis mencari visual seperti apa yang 

dapat menunjukan ciri khas dari masing-masing villain dengan mencari fisiologi, 

psikologi dan sosiologinya yang diterapkan kedalam perancangan. Akan tetapi 

dari rancangan yang sudah jadi penulis juga menganalisa hasil rancangan tersebut 

dengan menerapkannya kedalam style film. 

Hasil dari analisa dengan menggunakan style animasi yang sederhana dengan 

background putih dan warna-warna yang tidak mencolok. Penerapan rancangan 
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bentuk dan warna yang mencolok, karakteristik dari tokoh itu dapat telihat dengan 

jelas. Dengan metode yang sudah dilakukan pada eksplorasi dan menentukan 

animasi dengan background sederhana, keempat tokoh villain Greed, Lust, 

Gluttony dan Sloth memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk, warna dan 

sifat yang berbeda. 

5.2. Saran 

Perancangan villain dengan berdasarkan tokoh yang memiliki cerita atau sejarah 

sangat mempermudah untuk menentukan Three-Dimentional character terlebih 

dahulu dari berbagai reference, selain mencari dari buku yang menjelaskan 

tentang kepercayaan Seven Deadly Sins informasi yang lebih mudah didapat 

terdapat pada kitab suci Alkitab atau Al-Quran juga dari sumber lain seperti anime 

dan game yang mengangkat topik Seven Deadly Sins. Setelah mendapatkan 

Three-Dimentional character yang cocok untuk merancangan tokoh terutama 

tokoh dengan visual yang selalu diulang dan memiliki sejarah sendiri seperti 

Seven Deadly Sins, membuat semua rancangan hampir terlihat sama walau dengan 

style yang berbeda. Dengan menggunakan teori shilouette dan bentuk dasar 

(persegi, lingkaran dan segitiga) visual yang sudah ada dapat berubah akan tetapi 

tidak mengubah sifat dan ciri khas yang sudah ada. Topik mengenai perancangan 

villain untuk tokoh -tokoh seperti monster tidak harus selalu berwajah buruk, 

memiliki sayap atau memiliki bentuk seperti naga atau hewan mistis lainya. Akan 

tetapi visual villain dapat bervisual manusia dengan karakteristik yang terdapat 

pada monster -monster.  Melakukan riset yang lebih mendalam dengan mencari 

sejarah dan cerita dari sebuah teori terutama sesuatu yang bersifat mistis atau 

Perancangan Tokoh Villain..., Jesslyn Florence, FSD UMN, 2018



89 

 

kepercayaan akan mempermudahkan pengolahan data, akan tetapi dalam 

perancangan tokoh yang tidak banyak dikenal masyarakat sebaiknya 

menggunakan visual yang lebih familiar untuk target penonton. 
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