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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. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dalam proses penciptaan tokoh buah-buahan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan dalam penciptaan tokoh-tokoh tersebut. Kesimpulan tersebut adalah: 

1. Dalam penciptaan tokoh buah-buahan, agar tokoh bergaya manga dapat 

dikenali sebagai buah rujukan dengan mudah, perlu dilakukan studi siluet 

buah terlebih dahulu. Kemudian dilakukan aplikasi siluet buah pada 

thumbnail siluet tokoh. 

2. Setelah siluet didapatkan, dapat dillakukan sketsa untuk memperjelas 

bentuk dan memberi detail pada tokoh. 

3. Untuk mendapatkan desain yang sesuai, proporsi tubuh dapat diubah sesuai 

keperluan. 

4. Character’s three dimension menurut Lajos Egri dalam perancangan tokoh 

buah-buahan berperan dalam perancangan wajah tokoh dan pemberian 

detail tertentu pada tokoh. 

5. Penting untuk memberi warna yang sesuai dengan buah yang sesuai agar 

tokoh mudah dikenali sebagai buah rujukkan. Namun perlu diperhatikan 

estetika dalam pemilihan warna. Jika buah hanya memiliki 1 warna tertentu 
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dapat ditambahkan warna yang contrasting untuk membuat tokoh terlihat 

lebih menonjol. 

5.2. Saran 

Dari proses yang telah dilalui, dapat diberikan saran untuk perancangan tokoh: 

1. Dalam perancangan tokoh, agar ciri-ciri yang ingin ditonjolkan, terlihat 

pada tokoh, penting dirancang tokoh mulai dari siluet. Ketika siluet tokoh 

sudah jelas, detail tokoh dapat diberikan pada siluet tersebut. 

2. Ciptakan beberapa desain atau sketsa alternatif. Teliti kembali desain 

tersebut, catat kekurangan dan kelebihan dari setiap desain agar dapat 

ditemukan desain yang tepat. Lalukan penyesuaian dari desain yang terpilih 

jika diperlukan. 
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