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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis di Bab IV tentang perancangan tokoh berdasarkan personifikasi 

matahari dan bulan dalam film animasi 3D ‘The Keepers’, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa  

1. Memahami tentang teori-teori dalam perancangan tokoh dan teori-teori 

warna. Mempelajari dan melakukan riset tentang objek yang digunakan 

sebagai objek personifikasi yaitu matahari dan bulan. 

2. Referensi-referensi dari film dan ilustrasi membantu penulis untuk 

mendapatkan inspirasi dalam perancangan tokoh, selain itu referensi juga 

digunakan agar tokoh dapat dirancang sesuai dengan teori dan terlihat 

menarik bagi penonton. Pada perancangan ini kebanyakan pernulis 

menggunakan referensi dari film Mune guardian of the moon. 

3. Perancangan bentuk tubuh tokoh dirancang dari hasil riset tentang matahari 

& bulan, besarnya ukuran matahari dibandingkan dengan bulan digunakan 

sebagai ukuran tubuh Surya dan Purnama, gravitasi yang rendah pada bulan 

diaplikasikan pada tubuh Purnama yang terbang. Lalu digabungkan dengan 

teori-teori dalam perancangan tokoh seperti penggunaan bentuk kotak untuk 

bentuk dasar Surya dan bentuk lingkaran/oval untuk bentuk dasar tubuh 
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Purnama. Ada juga teori ukuran agar perancangan tokoh terlihat lebih 

menarik. 

4. Perancangan tekstur tokoh juga dirancang dari hasil riset matahari & bulan, 

bagaimana tekstur dan warna objek tersebut dan kemudian di bandingkan 

dengan teori warna. Warna-warna hangat seperti warna merah, oranye dan 

kuning diaplikasikan pada tekstur tubuh Surya, warna-warna tersebut juga 

sama dengan warna matahari. Adanya perbedaan dari hasil riset dan teori, 

untuk Purnama, warna abu-abu bebatuan pada bulan untuk tekstur tubuh 

Purnama kurang cocok dengan teori warna yang ada, oleh karena itu penulis 

harus mengganti warna abu-abu tersebut menjadi warna biru, namun 

walaupun adanya perubahan pada warna, perancangan tekstur tubuh masih 

harus terlihat seperti bulan. 

5.2. Saran 

Adanya beberapa saran untuk perancangan tokoh: 

1. Membuat konsep cerita yang kuat agar mempermudah merancang tokoh 

yang secara mendetail. 

2. Perbanyak dan pahami teori-teori tentang perancangan tokoh dan teori 

warna dengan menyeluruh. Teori perancangan tokoh membantu agar lebih 

memahami bagaimana cara merancang bentuk tokoh dengan menarik. Teori 

warna membantu memperkuat kepribadian tokoh. 

3. Pahami tentang objek yang akan dijadikan personifikasi, lalukan riset 

langsung maupun dari literatur. Dengan memahami objek personifikasi, 
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akan lebih mudah untuk digabungkan dengan teori-teori perancangan 

tokoh dan warna. 

4. Perbanyak referensi dari film maupun ilustrasi agar dapat bayangan 

bagaimana cara merancang tokoh yang baik sesuai dengan tema cerita. 

5.  Perancangan tokoh jangan terlalu pendek untuk bagian sikut dan lutut, 

akan lebih susah untuk modeling, rigging dan skinning. 
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