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BAB III  

METODOLOGI 

3.1       Gambaran Umum  

Skripsi Penciptaan ini merupakan animasi dua dimensi berjudul "Dewaraksa". 

Dewaraksa adalah animasi dua dimensi pendek yang bergenre fantasy berdurasi 3 

menit. Cerita "Dewaraksa" merupakan dongeng Jawa tetapi dibuat dengan tema 

yang berbeda. Skripsi ini adalah laporan dari proses pra-produksi salah satunya 

perancangan tokoh. Fokus dari perancangan tokoh membutuhkan banyak referensi 

untuk membantu proses perancangan tokoh. Target audience pada film ini yakni 

kalangan anak-anak hingga semua umur. 

3.1.1. Sinopsis 

Seorang cucu meminta neneknya untuk menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang 

raksasa menyeramkan namun baik hati bernama Kumba. Suatu hari, Kumba 

menolong gadis buta bernama Aina yang dilukai anak-anak desa dengan 

membawa dan merawatnya ke gua  hingga lukanya sembuh.  

Mereka menjadi sahabat dekat, hal ini membuat Kumba ingin memenuhi 

impian Aina agar dapat terbebas dari kegelapan. Ia memaksa seorang tabib desa 

untuk membantunya. Kegelapan akan terhapus jika ia membawa cahaya paling 

terang kepada gadis itu. Kumba meyakini bahwa ia harus mengambil matahari 

dapat menyembuhkan Aina. Wujud Kumba berubah menjadi sangat besar hingga 

menjangkau langit. 

 Ketika ia hampir meraih matahari, suasana di bumi menjadi gelap. Warga 

desa yang mengetahui niat Kumba, berusaha menghalau Kumba dengan 

melempar panah yang menusuk tubuh. Tubuh Kumba menyusut hingga ke ukuran 
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semula dan matahari lepas dari genggamannya. Kumba kemudian berlari menuju 

tempat dimana ia dan Aina biasa bertemu.  

Aina yang telah menanti kepulangan raksasa merasa sedih dan mengetahui 

kondisi Kumba yang sekarat. Kumba meminta maaf karena ia tidak dapat 

menyembuhkan penglihatan Aina. Keajaiban tiba-tiba terjadi, tubuh Kumba 

berubah menjadi bola-bola cahaya dan mata putih Aina perlahan berubah menjadi 

cokelat keemasan dan mata Aina dapat melihat.  

Sesungguhnya cahaya yang di maksud adalah cahaya dari jiwanya sendiri. 

Begitu kisah itu berakhir, sang cucu menatap neneknya dan mendapati mata 

cokelat keemasan menatap balik ke arahnya. Sang nenek tersenyum dan diam-

diam memandang ke arah langit yang cerah, perlahan ia bergumam sebuah ucapan 

terima kasih untuk raksasa. 

3.1.2    Three-Dimensional Character Aina 

1. Fisiologi 

Aina adalah seorang gadis remaja ras suku Jawa yang memiliki fisik yang sehat 

dan mengenakan baju tradisional Jawa kemben. Mata Aina mengalami penyakit 

tuna netra sejak kecil dan hidup sendiri semenjak ditinggal ibunya. Aina 

mengunakan tongkat dari kayu yang ditemukan dijalan untuk membantu berjalan 

dan merasakan suasana sekitar. 

2. Sosiologi 

Aina adalah gadis sederhana dan hidup berkelana. Ketika bertemu dengan Kumba 

rasa takut dalam dirinya hilang karena merasa ada yang melindungi dirinya dari 

bahaya. Aina mengetahui keberadaan Kumba dengan merasakan dari sentuhan 

fisik.  
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3. Psikologi 

Aina merupakan gadis yang patuh dan sopan, ia ingin memiliki seorang teman 

dekat yang mau mendengar cerita dari kelemahannya. Aina memiliki keinginan 

untuk sembuh dan dapat melihat lingkungan sekitar. 

3.1.3    Three-Dimensional Character Kumba  

1. Fisiologi 

Kumba adalah raksasa memiliki fisik yang berbadan besar berotot dan mata 

berwarna merah. Kumba memiliki hidung dan gigi taring yang besar. Kumba 

memiliki rambut lebat dan jenggot berwarna hitam. Pakaian Kumba sederhana 

hanya memakai kain bekas sebagai celana. Kumba hidup menyendiri di gua 

sebagai tempat tinggalnya, dan tinggal di hutan. 

2. Sosiologi 

Kumba merupakan raksasa yang berbeda dengan manusia. Di Hutan Kumba hidup 

sendiri dan mendapat makanan dengan berburu dan mengambil buah yang ada di 

pohon. Kumba bertemu dengan Aina merasa iba dan ingin membantu dan 

melindunginya. 

3. Psikologi  

Kumba memiliki rasa ingin tahu tentang manusia, meskipun dia berbadan besar 

dan menyeramkan tapi Kumba memiliki hati kebaikan untuk menolong manusia 

yang lemah. Kelemahan dari Kumba ketika merasa sakit hati melihat para 

manusia yang menyerang dia. Impian yang ingin tercapai adalah membantu 

menyembuhkan  mata Aina dan mengorbankan dirinya untuk menyembuhkan 

matanya. 
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3.1.4.   Posisi Penulis  

Posisi penulis pada laporan ini adalah sebagai peneliti dalam proses perancangan 

tokoh yang bertugas merancang bentuk visual dari dua tokoh yang terdapat dari 

dua dimensi, yaitu Aina dan Kumba. 

3.2       Tahapan Kerja 

Tahapan kerja dari perancangan visual tokoh berawal dari konsep cerita. Dalam 

proses pembuatan tokoh sebelumnya ada beberapa perubahan dalam konsep cerita 

dan proses rancangan visual tokoh. Proses pembuatan diawali dengan sketsa 

eksplorasi pertama dan eksplorasi tahap penyesuaian dengan referensi. Eksplorasi 

pertama adalah menghasilkan bentuk dan proposi visual tokoh dan sketsa awal 

rancangan warna dan kostum tokoh.  

 Penulis merancang desain tokoh Aina sebagai gadis tuna netra sebagai 

tokoh utama dan Kumba sosok raksasa sebagai tokoh pendukung. Berikut 

merupakan tahapan sistematika dalam proses perancangan tokoh: 
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Gambar 3.1. Skematika Perancangan 

(Dokumentasi pribadi) 
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2.3. Acuan Aina 

Sebelum membuat film animasi, dibutuhkan sebuah objek visual referensi untuk 

menghasilkan perancangan tokoh. Acuan yang penulis gunakan untuk membuat 

film animasi dua dimensi berjudul "Dewaraksa" berupa bentuk, proporsi, warna 

dan kostum.  

Acuan yang akan dibahas adalah tokoh pertama dalam animasi yaitu Aina 

sebagai gadis tuna netra. Dari tridimensional karakter yang dibuat penulis, akan 

dimanfaatkan untuk membantu mencari acuan mengenai visual seorang gadis tuna 

netra. 

3.3.1.   Acuan Bentuk 

Acuan bentuk dasar untuk tokoh Aina, penulis mencari referensi untuk 

menggambarkan bentuk acuan tokoh yang baik, ramah dan patuh sesuai dengan 

tridimensional karakter. 

1. Tokoh Toph Beifong dari film Avatar 

Acuan tokoh yang akan penulis pakai untuk merancang tokoh Aina adalah tokoh 

Toph Beifong dari film animasi berseri berjudul "Avatar". Film Avatar merupakan 

film animasi dua dimensi dari Nickelodeon mempunyai cerita tentang perbedaan 

antara adat dan suku. Toph Beifong adalah tokoh terkuat menguasai jurus tanah, 

tokoh yang diandalkan. Toph tuna netra sejak lahir dan dirawat oleh orangtuanya, 

dan memiliki sifat yang jutek tetapi memiliki sisi baik saling membantu. Tokoh 

Toph memiliki bentuk muka yang bulat menurut Bancroft (2006) menjelaskan 

bentuk bulat memberikan kesan tokoh yang menarik, baik dan ramah. Alasan 

penulis memakai acuan Toph merupakan seorang remaja dan memiliki bentuk 

sudut yang membulat menggambarkan tokoh yang patuh dan sopan.  
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Gambar 3.2. Toph Beifong dari film "Avatar" 

(Avatar, 2006) 

 

2. Tokoh Alice dari film Alice in Wonderland 

Acuan tokoh yang kedua penulis memakai tokoh Alice dari film animasi 2D 

"Alice in Wonderland" cerita tentang seorang gadis yang memasuki tempat 

Wonderland dan menjalani banyak petualangan dihadapinya. Tokoh Alice juga 

memiliki bentuk dasar muka bulat dan terliahat mencerminkan sifat penuh kasih, 

lembut, ramah, sopan dan penuh kepercayaan. 

 

Gambar 3.3. Alice dari film "Alice in Wonderland" 

(Alice in Wonderland, 1951) 
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3.3.2.   Acuan Proporsi dan Siluet 

Acuan proporsi untuk tokoh Aina berdasarkan tridimensional karakter  

menggambarkan visual tokoh remaja, penulis mencari beberapa acuan/referensi 

tokoh remaja dari film animasi. 

1. Tokoh Toph Beifong dari film Avatar 

Acuan proporsi dan umur penulis menggunakan tokoh Toph Beifong untuk 

membandingkan dan menggambarkan visual tubuh gadis remaja. Tokoh Toph 

memiliki proporsi tubuh remaja perempuan berumur 12 tahun. Menurut Sloan 

(2015) proporsi dilihat dari bagian tubuh tertentu, yaitu tinggi kepala dapat 

membandingkan dengan tinggi tokoh yang dirancang. Penulis membuat beberapa 

banyak kepala dan Toph merupakan tokoh remaja memiliki lima kepala.  

 Toph dilihat dari hierarki karakter merupakan Lead Character . Menurut 

Bancroft (2007), tipe lead character memiliki bentuk anatomi realistis dan 

sederhana tidak terlalu detail.  

Tabel 3.1. Tabel Analisa Tokoh Toph 

                           FILM                    KETERANGAN 

  

 

 Tokoh umur remaja usia 12 tahun 

 Tipe Hierarki Lead Character 

 Bentuk kepala bulat  

 Memiliki tinggi 5 kepala 

 Memiliki rambut lurus hitam dan 

menggunakan aksesoris 

 Tunanetra dengan mata terbuka 
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(Avatar, 2006) 

 Berkulit pucat  

 Ras Mongoloid  

 

2. Tokoh Komugi dari film Hunter x Hunter 2011 

Acuan tokoh kedua penulis mengambil referensi tokoh Komugi dari film animasi 

2D "Hunter x Hunter 2011". Animasi 2D karya Togashi Yoshihiro menceritakan 

kisah seorang anak mencari ayahnya sebagai hunter dalam petualangan panjang 

dan banyak kejadian seru yang dialami. Penulis memfokuskan kepada Tokoh 

Komugi, visual gadis muda menggunakan tongkat untuk berjalan dan tuna netra 

juga mampu bermain catur. Tokoh Komugi menggambarkan proporsi tubuh gadis 

remaja dan alasan penulis menggunakan acuan Komugi karena termasuk proporsi 

tokoh remaja. Komugi juga merupakan Lead Character . 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Tokoh Aina..., Evanda Kurnia, FSD UMN, 2019



 

32 

 

Tabel 3.2. Tabel Analisa Tokoh Komugi 

FILM KETERANGAN 

 

 

(Hunter x Hunter, 2011) 

 

 Tokoh umur remaja 

 Tipe Hierarki Lead Character 

 Bentuk kepala bulat  

 Memiliki tinggi 5 setengah 

kepala 

 Memiliki rambut putih dan 

dikuncir dua 

 Tunanetra mata tertutup  

 Berkulit pucat 

 Menggunakan tongkat untuk 

membantu berjalan  

 

3.3.3.   Acuan Warna dan Kostum 

Acuan warna kulit pada tokoh Aina, penulis mencari referensi foto gadis jawa. 

Penulis mengunakan referensi foto anak perempuan jawa pada umumnya 

memiliki warna kulit sawo matang. Acuan tersebut dipergunakan untuk 
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menyesuaikan warna ras tokoh Aina yakni salah satunya memiliki ciri kulit sawo 

matang. 

 

Gambar 3.4. Perempuan Jawa pada umumnya 

(https://bajutradisionals.com/baju-adat-jawa/baju-adat-jawa-anak-perempuan/, 2013) 

 

Untuk acuan kostum yang dipakai tokoh Aina, penulis mengambil 

referensi pakaian tradisional jawa yaitu kemben. Kemben pada umumya pakaian 

tradisional pembungkus tubuh wanita yang secara historis umum ditemui di 

daerah Jawa. Menurut Sri (1993) kemben merupakan kain persegi panjang 

melingkar dari bawah kaki melalui pinggang sampai ke panggul dan kemben 

dipakai untuk menutupi buah dada. Penulis menggunakan pakaian tradisiona 

kemben karena mengikuti dari tridimensional karakter Aina menggunakan 

pakaian tradisional kemben sebagai pakaian sehari-hari. 
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Gambar 3.5. Pakaian Tradisional Jawa Kemben 

(Indonesia Jawa Wanita Tradisional Batik Kemben, 1900) 

 

3.3.4.   Acuan Ras Tokoh Aina 

Acuan Ras untuk tokoh Aina yang penulis pakai adalah ras Mongoloid, menurut 

Jacob (1973) menjelaskan beberapa karakter eksternal yang membedakan antar 

ras satu dengan yang lainnya melalui warna kulit. Ciri-ciri ras mongoloid 

memiliki warna kulit sawo matang, warna mata coklat kehitaman dan rambut 

hitam lurus. Selain itu mereka memiliki bentuk mata yang besar.  

Tokoh Aina memiliki unsur ras Jawa, maka acuan yang dipakai adalah 

foto referensi gadis Jawa Indonesia. Dalam segi keseluruhannya cir-ciri suku di 

Indonesia memiliki rambut hitam lurus, bahu lebar, tangan dan kaki pendek  dan 

memiliki warna kulit langsat sampai sawo matang. Wajah Mongoloid Jawa 

dikenal datar dan merupakan memiliki ciri fisik bentuk kepala antara lonjong dan 

bulat, bermuka sempit dan dahi yang lebar. 
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Gambar 3.6. Foto Gadis ras Jawa 

(https://ibudanaku.com/forum/post/kartini-bersama-teman, 2014) 

 

2.4. Acuan Kumba 

Acuan objek visual untuk tokoh kedua dalam animasi 2D "Dewaraksa" adalah 

tokoh Kumba sebagai sosok raksasa. Dari tridimensional karakter yang dibuat 

penulis, akan dimanfaatkan untuk membantu mencari acuan mengenai visual 

sosok raksasa. Acuan yang akan penulis gunakan difokuskan berupa bentuk, 

proporsi, warna dan kostum. 

3.4.1.   Acuan Bentuk 

Acuan bentuk dasar untuk tokoh Kumba, penulis mencari referensi untuk 

menggambarkan tokoh bentuk raksasa yang baik dan bertanggung jawab sesuai 

dengan tridimensional karakter. 

1. Tokoh Grug dari film The Croods 

Acuan tokoh yang pertama untuk merancang tokoh bentuk dasar Kumba penulis 

memilih tokoh Grug dari film animasi 3D bertema komedi "The Croods". Film 

The Croods memilki latar belakang tentang keluarga zaman purba melawan 

perbedaan zona. Tokoh Grug adalah pemain utama dan ayah dalam keluarga. 
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Penulis memakai tokoh Grug karena memiliki bentuk dasar muka berbentuk 

lingkaran dan persegi menurut Bancroft (2006) menjelaskan bentuk lingkaran 

menggambarkan sifat baik dan bentuk persegi menggambarkan tokoh yang dapat 

diandalkan, Grug memiliki sifat baik dan bertanggung jawab kepada keluarganya.  

 

Gambar 3.7. Grug dari film "The Croods" 

(The Croods, 2013) 

 

2. Tokoh Raph dari film Wreak-It-Raph 

Acuan tokoh kedua penulis mengambil tokoh Raph dari film animasi 3D  karaya 

Disney "Wreak-It-Raph" memiliki latar belakang tokoh Raph sebagai peran untuk 

menghancurkan sesuatu dan banyak tokoh lain yang membencinya. Tapi Tokoh 

Raph memiliki sisi untuk saling membantu dan mau membantu temannya yaitu 

Vanellope. Penulis mengambil contoh Tokoh Raph karena ia memiliki bentuk 

dasar bentuk lingkaran dan persegi mencerminkan tokoh yang menarik dan dapat 

diandalkan dan solid.  

Perancangan Tokoh Aina..., Evanda Kurnia, FSD UMN, 2019



 

37 

 

 

 Gambar 3.8. Tokoh Ralph  

(Wreck-it-Ralph, 2012) 

 

3.4.2.   Acuan Proporsi dan Siluet  

Acuan proporsi untuk tokoh Kumba berdasarkan tridimensional karakter  

menggambarkan visual proporsi sosok raksasa, penulis mencari acuan/referensi 

tokoh raksasa dari film animasi. 

Acuan tokoh memiliki proposi tubuh sosok raksasa, penulis mencari acuan 

dari tokoh Gustav dari film animasi 2D "Brave Little Tailor" adaptasi dari Disney 

latar belakang tentang Mickey Mouse mengalahkan sosok raksasa. Penulis 

memakai acuan proporsi tokoh Gustav karena termasuk tokoh raksasa memiliki 

proposi tubuh yang besar berbeda dengan manusia dan memiliki tujuh setengah 

kepala. 
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Tabel 3.3. Tabel Analisa Tokoh Gustav 

FILM KETERANGAN 

 

     

 

 

(Brave Little Tailor, 1938) 

 Berbadan besar dan 

memiliki proporsi 

raksasa 

 Tipe Hierarki Lead 

Character 

 Muka bulat 

 Tangan dan kaki yang 

besar 

 Memakai pakaian simpel 

 

3.4.3.   Acuan Warna dan Kostum 

Acuan warna pada tokoh Kumba, penulis mencari acuan foto dan gambar sosok 

raksasa. Penulis menggunakan referensi foto Genderuwa, menurut Suyono (2007) 

Genderuwa makhluk halus berwujud manusia bertubuh besar dan kekar dengan 

warna kulit hitam kemerahan. Penulis memilih acuan Genderuwa karena sesuai 

dengan gambaran sosok raksasa dengan ciri keseluruhan fisik yang berbadan 

besar, gigi tajam dan memiliki mata menyeramkan. Acuan yang penulis temukan 
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mengambil gambaran raksasa berbadan besar, mata yang menyala, tangan dan 

kaki yang besar. Genderuwa biasa tinggal di lingkungan hutan rimba untuk 

menakuti warga pda malam hari. 

 

Gambar 3.9. Genderuwa  

(https://id.pinterest.com/pin/423619908677460530/?lp=true) 

 

Untuk acuan kostum yang dipakai tokoh Kumba, penulis mengambil 

referensi gambar raksasa mengunakan pakaian untuk menutupi bagian bawah 

tubuh. Raksasa hanya memakai sedikit pakaian karena tinggal di lingkungan 

rimba. Dari Acuan penulis dapat dari buku cerita karya RA. Kosasih 

menggambarkan raksasa di Jawa dari keseluruhan fisik Raksasa digambarkan 

memiliki fisik berbadan besar, memiliki tangan dan kaki yang besar dan gigi besar 

dan tajam. 

Perancangan Tokoh Aina..., Evanda Kurnia, FSD UMN, 2019



 

40 

 

 

Gambar 3.10. Pakaian fisik raksasa  

(Ramayana karya RA. Kosasih, 1955) 

 

2.5. Proses Perancangan Aina 

Setelah mendapatkan bahan dan riset untuk acuan visual tiap tokoh, penulis 

melanjutkan dengan perancangan visual. Perancangan visual tokoh yang akan 

dibahas pertama adalah tokoh Aina. Acuan yang sudah penulis teliti akan 

membuat eksplorasi terlebih dahulu untuk  tokoh Aina sebagai gadis tunanetra. 

3.5.1    Bentuk dan Siluet  

Dari tridimensional karakter Aina pertama dibuat sketsa siluet awal dan 

melakukan eksplorasi dengan bentuk awal dari tokoh Aina. Melihat acuan  tokoh 

Toph gadis mengunakan bentuk dasar lingkaran. Berdasarkan teori Bancroft 

(2006) bentuk bulat memberikan kesan tokoh yang menarik, baik dan ramah.  

Dalam acuan tokoh yang didapat bentuk kepala gadis lingkaran dan 

memiliki mata yang cukup besar juga hidung yang kecil. Penulis membuat sketsa 

awal menurut acuan Alice membuat beberapa siluet dan bentuk tokoh Aina identik 
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dengan bentuk dasar lingkaran. Bentuk dasar lingkaran menggambarkan sifat 

tokoh gadis yang ramah dan lembut seperti acuan tokoh Alice. 

Pada awalnya penulis membuat tokoh Aina digambarkan anak-anak / gadis 

muda. Penulis akan berfokus dengan bentuk dasar muka Aina berbentuk lingkaran 

menggambarkan kebaikan dan kepedulian. 

  

 

Gambar 3.11. Eksplorasi Bentuk dan Siluet Aina   

(Dokumentasi pribadi) 

3.5.2.   Proporsi dan Umur  

Tokoh Aina merupakan seorang gadis remaja berumur 12 tahun. Menurut 

Bancroft (2007) untuk desain tokoh remaja memiliki ukuran lebih besar dari tokoh 

anak kecil namun lebih kecil dari tokoh dewasa. Tokoh tersebut memiliki tangan 

dan kaki lebih panjang dan lurus dan banyak variasi bentuk tubuh yang dapat 

dipakai seperti kurus, gemuk dan memiliki detail yang banyak.  

Acuan yang didapat penulis pakai tokoh Toph, Tokoh Toph cocok 

memilki proporsi tubuh remaja berumur 12 tahun. Dalam proposi tubuh remaja 

memiliki rasio 1:5 dan 1:6 menurut Sloan (2015). Penulis membuat eksplorasi 

proporsi tubuh Aina sesuai dengan acuan yang dipakai. Penulis mengalami 
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perubahan karena menyesuaikan dengan tridimensional karakter bahwa tokoh 

Aina dibuat proporsi tubuh gadis umur 12 tahun. 

 

 

Gambar 3.12. Eksplorasi Proposi Aina   

(Dokumentasi pribadi) 

 

3.5.3    Kostum dan Warna  

Tokoh Aina indentik dengan gadis jawa, untuk kostum yang akan penulis pakai 

pakaian tradisional jawa yaitu kemben. Berdasarkan teori Sri (1993) Kemben 

berupa kain persegi panjang melingkar dari bawah kaki melalui pinggang sampai 

ke panggul. Kemben dipakai untuk menutupi buah dada. Acuan yang penulis 

temukan berupa foto gadis jawa memakai baju kemben dan membuat beberapa 

eksplorasi kemben yang cocok. 
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Gambar 3.13. Kostum Aina   

(Dokumentasi pribadi) 

 

Penulis juga membuat variasi warna kostum tokoh Aina. Untuk warna 

kulit Aina merupakan warna gadis jawa pada umumnya memilki warna sawo 

matang. Menurut  Jacob (1973) sawo matang termasuk ras Mongoloid memiliki 

mata yang besar berwarna coklat kehitamann, rambut berwarna hitam dan lurus.  

Berdasarkan acuan foto gadis jawa pada Gambar 3.8 foto gadis ras jawa 

yang penulis temukan. Warna rambut Aina mengunakan warna coklat kehitaman 

untuk menggambarkan Aina termasuk klutur ras suku jawa. Warna pada kostum 

Aina memakai kemben berwarna orange sebagai daya tarik banyak dilihat orang 

bahwa dia berbeda.  

 

Gambar 3.14. Eksplorasi Warna dan Kostum Aina   

(Dokumentasi pribadi) 
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Untuk warna kostum penulis melakukan eksplorasi beberapa warna dan 

akhirnya memilih warna orange menurut Tillman (2011) warna orange 

mengambarkan keceriaan merupakan sifat untuk membangkitkan perasaaan dan 

daya tarik. 

 

Gambar 3.15. Desain Akhir Tokoh Aina    

(Dokumentasi pribadi) 

 

2.6. Proses Perancangan Kumba 

Penulis telah mendapatkan bahan dan riset untuk acuan visual tokoh raksasa, 

penulis melanjutkan membuat beberapa perancangan visual. Perancangan visual 

tokoh yang akan dibahas adalah tokoh kedua Kumba. Acuan yang  sudah penulis 

teliti membuat eksplorasi terlebih dahulu untuk  tokoh Kumba sebagasi tokoh 

raksasa. 

3.6.1.   Bentuk dan Siluet 

Dari tridimensional karakter Kumba dibuat sketsa, siluet awal dan melakukan 

eksplorasi dengan bentuk awal dari tokoh Kumba. Melihat acuan yang diperoleh 
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penulis mengunakan tokoh Raph memiliki bentuk dasar lingkaran dan persegi dan 

menggambar sifat baik dan mudah diandalkan. 

Dalam acuan bentuk dasar kepala raksasa lingkaran dan persegi untuk 

bentuk dasar tubuh. Kumba memiliki mata, hidung, gigi yang besar  maka penulis 

membuat sketsa awal menurut acuan gambar sosok Genderuwa yang memilii 

wajah yang seram. Siluet dan bentuk tokoh Kumba identik dengan bentuk dasar 

lingkaran dan Persegi. Bentuk dasar yang lingkaran dan persegi menggambarkan 

sifat baik dan diandalkan. 

Pada awalnya penulis membuat tokoh Kumba digambarkan jahat dan 

menakutkan. Penulis akan berfokus dengan bentuk Kumba berbentuk lingkaran 

dan persegi. 

 

 

Gambar 3.16. Eksplorasi Siluet dan Bentuk Kumba   

(Dokumentasi pribadi) 
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3.6.2.   Proporsi  

Dari tridimensional karakter tokoh Kumba merupakan sosok raksasa memililki 

proporsi tubuh yang besar dan berbeda dengan manusia. Proporsi tubuh Kumba 

memiliki tipe bentuk tubuh Mesomorph Menurut Sheldon (1946) tipe bentuk 

tubuh tersebut memiliki otot kuat, tebal dan keras. Memiliki bahu yang lebar. 

Penulis memakai acuan tokoh Gustav sebagai tokoh raksasa memilki 

proporsi tubuh besar dan bahu lebar cocok sebagai sosok raksasa. Proposi tubuh 

raksasa memiliki kurang lebih rasio 1:7 setengah dan berbeda besar dari proporsi 

manusia. Penulis membuat eksplorasi proporsi Kumba sesuai dengan acuan yang 

dipakai. Penulis mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan 

tridimensional karakter bahwa tokoh Kumba memilki proporsi tubuh yang besar. 

  

Gambar 3.17. Eksplorasi Proporsi Kumba   

(Dokumentasi pribadi) 

 

3.6.3.   Warna dan Kostum 

Penulis membuat eksplorsi variasi warna untuk tokoh Kumba. Untuk warna kulit 

Kumba merupakan warna raksasa pada umumnya memilki macam-macam warna 

tergantung jenisnya. Menurut Tillman (2011) warna salah satu fitur terpenting 
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untuk mempengaruhi sifat dan emosional pada tokoh. Penulis menentukan melalui 

acuan yang dipakai adalah Genderuwa.  

Genderuwa memiliki warna gelap kemerahan, maka penulis mengeksplor 

warna kulit Kumba cederung lebih gelap untuk menggambarkan misteri dan 

kekuatan. 

 

Gambar 3.18. Eksplorasi Warna dan Kostum Kumba   

(Dokumentasi pribadi) 

 

Untuk kostum tokoh Kumba merupakan sosok raksasa yang tinggal di 

hutan. Acuan yang penulis temukan dari buku cerita Ramayana karya RA. 

Kosasih terdapat gambar tokoh raksasa yang hanya memakai kain biasa hanya 

menutupi bagian bawah tubuh, acuan tersebut tokoh raksasa tinggal di hutan. 

Tokoh Kumba penulis buat pakaian kain yang robek. 
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Gambar 3.19. Desain Akhir Kumba    

(Dokumentasi pribadi) 
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