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BAB V 

 KESIMPULAN 

5.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dalam pembentukan ke 2 karakter ini, penulis telah melakukan penelitian 

mulai dari studi literatur juga mempertimbangkan beberapa aspek, mulai dari 

archetype, 3 dimensional karakter  serta budaya  agar terciptanya beberapa 

karakter yang memiliki karakterisitik dan latar belakang yang kuat.  

2. Dalam pembuatan ke 2 karakter ini Atmaj dan Sura, penulis telah 

mempertimbangkan dari segi 3 dimensional character mereka, dimana aspek ini 

membangun karakterisitk sang karakter agar nantinya dapat dipadukan dengan  

kebudayaan Reog Ponorogo  sehingga menjadikan satu kesatuan atau benang 

merah yang utuh dan unik dari karakter tersebut.  

3. Dari data yang telah di kumpulkan merupakan data yang relevan untuk 

membantu jalannya proses membangun karakter dan proses mendesain karakter. 
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5.2.  Saran   

Saran penulis dalam merancang suatu karakter tidak hanya  berpatok pada segi 

visualnya saja, namun benar-benar mengenali karakter tersebut mulai 

karakterisitik mereka, latar belakang karakternya. Baik itu sebagai seorang 

protagonist maupun antagonis. Dalam jalannya suatu cerita, pentingnya dasar 

dalam membuat suatu karakter dapat membuat kita mempresentasikan karakter 

kita nanti menjadi lebih baik. 

Selain itu, penulis juga memiliki beberapa saran kepada mahasiswa yang 

ingin mengambil topik penelitian ini. Dalam memilih topik dan objek harus benar-

benar menarik, agar nantinya karakter yang kita bangun memiliki karakteristik 

yang cukup kuat. Dalam penelitian mencari sumber literatur dan studi karya 

merupakan hal terpenting, baik sumbernya berasal dari Bahasa Indonesia maupun 

dari Bahasa Inggris yang dapat membantu penelitian kalian kedepannya. 
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