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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan untuk mendapatkan hasil 

dalam bahasan topik ini, penulis akhirnya dapat menarik beberapa kesimpulan. 

1. Dalam mendesain tokoh, banyak pertimbangan dalam pemikiran konsep dan 

rancangan yang tepat. Hal ini dilakukan untuk keharmonisan dalam perancangan 

tokoh nantinya, agar dapat menghasilkan suatu tokoh yang menarik dan tepat 

dalam segala aspek yang diterapkan. 

2. Untuk memulai merancang tokoh terdapat tiga aspek yang penting sebelum 

membuat tampak visualnya, yakni adalah fisiologi, psikologi dan sosiologi atau 

disebut 'Three Dimensional Character'. Aspek ini berfungsi untuk membantu 

pemahaman dasar dan pondasi pada tokoh, lalu menentukan sisi visualnya 

berdasarkan konsep yang diinginkan sebelumnya.  

3. Penggunaan acuan serta referensi yang tepat juga membantu perancangan tokoh 

agar tampak menarik. Ditambah sketsa dan desain alternatif juga dapat membantu 

penulis mengeksplorasi bentuk yang lebih menarik. Hal ini dapat memperluas 

imajinasi serta mengetahui berbagai tokoh yang pernah dibuat dan mendorong 

penulis untuk merancang tokoh yang unik serta menarik. 

4. Saat merancang juga diperlukan kestabilan dalam menggambar tokoh yang 

konsisten. Ditambah dengan kemampuan yang cukup untuk dapat menciptakan 
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suatu visual yang menarik serta unik, dimana hal tersebut didapat dari keahlian 

itu.  

5.2. Saran 

Setelah penulis selesai menyelesaikan penelitian dan perancangan tokoh terhadap 

tema yang diambil, berikut ini ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh 

penulis dalam merancang tokoh. 

1. Saat akan mulai merancang tokoh, pertimbangkanlah secara mendalam pada 

konsep serta alasan tokoh tersebut dirancang agar dapat mempermudah proses 

perancangan selanjutnya. 

2. Perbanyak referensi serta buat desain alternatif, yang dapat membantu penulis 

untuk menemukan rancangan paling menarik dan perbedaan satu sama lainya. 

3. Jagalah kualitas yang ditentukan berdasarkan kemampuan menggambar 

masing-masing. Karena untuk merancang tokoh dan menentukan visual yang 

diinginkan, diperlukan keahlian yang stabil terus menerus dan cukup sesuai 

kadarnya tergantung dari rancangan yang ingin dicapai.  

4. Menerima pendapat dan masukan dari orang lain sangat penting, karena dengan 

begitu penulis dapat mengetahui celah dan titik kelemahan rancangannya. Kritik 

dan saran membantu dalam penyusunan tugas akhir, serta memberikan titik terang 

dalam perancangan nantinya. 
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