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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Pada bab ini, yang akan difokuskan adalah proses perancangan tokoh, yang 

pertama adalah pemuda bernama Dipta. Dipta adalah seorang mahasiswa fresh 

graduate jurusan pertanian yang memiliki hobi pecinta alam. Dipta pulang ke 

desanya setelah lama mengeyam pendidikan di kota. Alasannya karena ia 

merindukan kedua sahabatnya, kakeknya dan desanya yang asri. Lalu yang kedua 

adalah tokoh pengusaha gula bernama Mr. Vincent. Mr. Vincent ingin membeli 

lahan persawahan desa Dipta untuk dijadikan pabrik gulanya. 

  Namun Mr. Vincent mengurungkan niatnya tersebut ketika melihat 

tindakan Dipta yang berani mengusulkan padannya untuk membangun desa 

wisata daripada pabrik gula. Mr. Vincent menjadi teringat kembali dengan masa 

lalunya. Di masa lalunya, Mr. Vincent tidak bisa melakukan apapun untuk 

memberdayakan desanya. Pengumpulan data menggunakan metode kualitatif 

yaitu dengan melakukan analisis acuan visual dari karya yang sudah ada 

sebelumnya seperti film dan foto serta membaca literatur, dsb. Setelah itu, hasil 

perancangan tokoh yang telah dianalisis berdasarkan acuan visual akan dianalisis 

kembali menggunakan teori perancangan yang terdapat di bab dua. 

3.1.1. Sinopsis 

“Village of Hope” menceritakan tentang seorang pemuda bernama Dipta yang 

pulang ke rumahnya di desa sesudah ia menyelesaikan pendidikannya di kota 
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selama sepuluh tahun. Begitu sampai di desa, Dipta menemukan keadaan desa 

tersebut sudah mengalami perubahan. Desa yang tadinya hijau dan asri sebagian 

telah berubah menjadi area pembangunan pabrik gula. Para penduduk desa 

dipaksa menjual sawah mereka agar pembangunan pabrik bisa meluas. Karena 

para pemuda telah pergi ke kota untuk mencari kerja, penduduk desa yang tersisa 

hanyalah orang tua yang mengalami kesulitan untuk mempertahankan sawah 

mereka.  

Kakek Dipta sebagai kepala desa juga dipaksa untuk menandatangani surat 

penjualan area persawahan desa. Melihat hal itu, Dipta bernegosiasi dengan Mr. 

Vincent, seorang pengusaha yang hendak membangun pabrik gula di atas lahan 

persawahan desa mereka. Dipta menawarkan keuntungan yang lebih besar kepada 

Mr. Vincent apabila Mr. Vincent setuju untuk menghentikan pembangunan pabrik 

gula di desanya. Jika dalam beberapa tahun Dipta dapat mengembalikan 

pemasukan ke desanya, maka kepala desa tidak harus menjual desa tersebut dan 

menjadikannya wilayah pabrik. Dipta dan penduduk desa pun berusaha untuk 

meningkatkan pendapatan desanya dengan membuat desa mereka menjadi Desa 

Pariwisata: Kampung Kunang. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis pada laporan ini adalah sebagai peneliti dalam proses perancangan 

tokoh untuk merancang tokoh utama dan tokoh pengusaha gula dalam film 

pendek animasi 2D “Village of Hope”. Dipta sebagai tokoh utama yang seorang 

pecinta alam dan Mr. Vincent sebagai tokoh pengusaha gula yang menyebabkan 

konflik di film ini. 
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3.2. Tahapan Kerja 

Proses perancangan tokoh untuk film animasi “Village of Hope” dimulai dengan 

sebuah ide dan melakukan riset ke desa Brajan di Boyolali. Dari riset tersebut 

terciptalah sebuah konsep cerita dan script yang disetujui para anggota tim H+1 

Animation. Dalam konsep cerita dan script tersebut, terdapat lima tokoh yang 

akan diperkenalkan. Namun penulis akan memfokuskan perancangan pada tokoh 

utama bernama Dipta dan tokoh pengusaha gula bernama Mr. Vincent. Setelah 

menentukan konsep cerita dan script, penulis menentukan visi awal tokoh atau 3-

Dimensional Character yakni fisiologis, sosiologis dan psikologis.  

 Lalu penulis melakukan analisasis plot cerita untuk kebutuhan tokoh. 

Menganalisis plot cerita akan membantu penulis untuk mendapatkan visi akhir 

tokoh. Selanjutnya, penulis mencari bahan acuan visual baik itu dari film maupun 

manusia asli yang sesuai dengan visi tokoh untuk merancang visual tokoh. 

Kemudian, penulis menganalisis acuan visual yang telah didapatkan berdasarkan 

teori perancangan tokoh. Teori peracangan visual tokoh yang digunakan antara 

lain meliputi character hierarchy, usia dan proporsi tubuh, bentuk dasar dan 

bentuk tubuh, fitur wajah, ras, dan psikologi warna. Setelah itu, dilakukan 

ekplorasi visual tokoh sampai mendapatkan visual akhir tokoh Dipta dan Mr. 

Vincent. 

Perancangan Tokoh Dipta..., Zita Amanda Lulu, FSD UMN, 2019



38 

 

 

Gambar 3.1. Skematika Perancangan 

(dokumentasi pribadi, 2019) 
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3.3. Acuan  

3.3.1. Tokoh Dipta 

3.3.1.1. Analisis plot cerita untuk kebutuhan tokoh 

Dari hasil analisis plot cerita untuk kebutuhan tokoh Dipta, Dipta 

merupakan seorang mahasiswa perantau dan pecinta alam. Hal ini terlihat 

dari adegan di awal film dimana Dipta turun dari angkot, Dipta 

mengenakan kaos yang dilapisi kemeja. Kostum Dipta terlihat stylish dan 

modern karena terpengaruh oleh gaya berpakaian orang kota. Namun tas 

kardus yang dibawa Dipta menjadi ciri khas para pemudik di Indonesia 

yang hendak pulang ke kampung halaman. Celana dan sepatu hiking yang 

dipakai Dipta juga memperlihatkan kesan petualang dan pecinta alam.  

 Salah satu alasan Dipta pulang ke desanya adalah untuk menepati 

janjinya beberapa tahun lalu dengan kedua sahabatnya yakni Wongso dan 

Rani untuk berkumpul kembali. Dipta merupakan sosok yang sangat 

menjaga hubungan pertemanan. Hal tersebut terbukti dari adegan ketika 

Dipta sangat senang melihat kedua sahabatnya dan langsung berlari untuk 

merangkul mereka. Dipta juga merupakan sosok yang sociable, extrovert, 

ramah, dan menyenangkan. Sifat tersebut diperlihatkan saat adegan 

dimana Dipta asik mengobrol dengan Wongso dan Rani di sepanjang 

perjalanan menuju rumahnya.  

 Adegan selanjutnya adalah ketika Dipta merasakan perubahan pada 

desanya seperti sungai di pinggir sawah yang tercemar. Penyebabnya 
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adalah karena mulai terjadi pembangunan pabrik gula di desanya. Adegan 

tersebut menunjukan bahwa Dipta merupakan sosok yang peka terhadap 

lingkungan sekitar. Dipta tidak ingin keadaan desanya menjadi seperti 

keadaan di kota yang penuh dengan polusi. Alasan lain Dipta pulang ke 

desanya juga karena ia lebih menyukai keadaan lingkungan yang tenang, 

damai, dan jauh dari polusi.  

Namun Dipta merupakan sosok yang spontan dan impulsif. Sosok 

dengan sifat seperti itu seringkali bertindak tiba-tiba mengikuti kata hati 

tanpa berpikir terlebih dahulu. Hal itu terlihat saat Dipta merebut lembaran 

kertas milik Mr. Vincent yang berisi rencana proyek pembangunan pabrik 

gula. Selain itu, pada adegan saat Dipta melihat kakeknya yang gelisah 

karena dipaksa menandatangani surat perjanjian penjualan area 

persawahan, Dipta langsung menghentikannya karena tidak sanggup 

melihat kakeknya berada pada situasi yang sulit.  

Itu semua dilakukannya karena ia sangat peduli dan menyayangi 

kakeknya. Dipta juga merupakan sosok yang ekspresif. Hal itu dibuktikan 

dengan keberaniannya mengusulkan ide pembangunan desa wisata 

daripada pembangunan pabrik gula kepada Mr. Vincent. Dipta berani 

mengungkapkan gagasannya dan ia tidak peduli apapun yang akan 

dipikirkan oleh orang lain. Dipta juga memiliki sifat yang optimis karena 

ia yakin dengan tujuannya yang belum tentu akan dilakukan oleh orang 

lain. 
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Tabel 3.1. Analisis plot cerita untuk kebutuhan tokoh Dipta 

Adegan Sisi tokoh yang diperlihatkan 

Dipta turun dari angkot, membawa 

ransel carrier, kardus, memakai kaos 

yang dilapisi kemeja, celana dan 
sepatu hiking  

Dipta merupakan perantau dan 

pecinta alam 

Dipta sangat senang melihat kedua 

sahabatnya dan langsung berlari untuk 
merangkul mereka 

Dipta sangat menjaga hubungan 

pertemanan 

Sepanjang perjalanan, Dipta asik 

mengobrol dengan dua sahabatnya 

Dipta memiliki sifat sociable, 

extrovert, ramah, dan menyenangkan 

Sepanjang Perjalanan, Dipta 
merasakan perubahan pada desanya 

seperti sungai di pinggir sawah yang 

tercemar 

Dipta peka terhadap keaadaan dan 
lingkungan sekitar  

Dipta kaget saat melihat tempat 
pembangunan pabrik gula yang 

menyebabkan polusi di desanya 

Dipta menyukai keadaan lingkungan 
yang tenang dan damai 

Dipta merebut lembaran kertas milik 

Mr. Vincent 

Dipta memiliki sifat spontan dan 

impulsif 

Dipta langsung menghentikan 

kakeknya yang gelisah ketika akan 

menandatangani surat perjanjian 
penjualan area persawahan 

Dipta peka dan peduli terhadap orang 

lain juga menganggap keluarga 

adalah hal yang penting. 

Dipta mengusulkan ide pembangunan 

desa wisata daripada pembangunan 

pabrik kepada  

Dipta memiliki sifat ekspresif dan 

optimis 

 

Tabel 3.2. Hasil analisis kebutuhan tokoh Dipta berdasarkan plot cerita 

Sisi Fisiologis Pemuda dengan ras Malayan Mongoloid 

Sisi Psikologis Sangat menjaga hubungan pertemanan, sociable, 
extrovert, ramah, menyenangkan, peka dan peduli pada 

keadaan sekitar maupun orang lain, menganggap keluarga 

adalah hal yang penting, menyukai keadaan lingkungan 
yang tenang dan damai, spontan, impulsif,  ekspresif, 

optimis 

Sisi Sosiologis Mahasiswa fresh graduate perantau yang memiliki hobi 

pecinta alam  
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3.3.1.2.  Tokoh Irul dalam film “Sarjana Kambing” 

 

Gambar 3.2. Tokoh Irul dalam film “Sarjana Kambing” 

(https://cdn-images-1.medium.com) 

Film ini bercerita tentang seorang lulusan sarjana pertanian bernama Irul. 

yang ingin menjadi seorang petani guna menyejahterakan para petani di 

desanya. Namun, impian Irul ditentang oleh bapaknya, yang ingin Irul 

menjadi pegawai kantoran. Akhirnya Irul memiliki ide untuk membangun 

agribisnis bersama kedua kawannya (Torang dan Kukuh). Bisnis tersebut 

berupa website untuk membantu para petani agar dapat bertemu langsung 

dengan pembeli tanpa melalui para tengkulak yang mempermainkan 

harga. Akhirnya bisnis tersebut berhasil dan sukses sehingga orang tua Irul 

menjadi bangga pada Irul. 

Tokoh Irul dipilih sebagai acuan karena memiliki kemiripan 

dengan tokoh Dipta. Keduanya sama-sama seorang pemuda dengan ras 

Malayan Mongoloid. Irul adalah seorang pemuda jawa, terlihat dari warna 

kulitnya yang sawo matang, gaya bicaranya yang agak medok dan ia 

memanggil orang tuanya dengan sebutan bapak dan ibu. Irul juga memiliki 

rambut berwarna hitam, mata berwarna coklat tua, hidung yang lebar dan 
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mulut yang besar. Sesuai dengan teori Lazi, Efendi dan Purwandari (2017) 

juga teori Blumenbach dalam Berardesca, Leveque, dan Maibach (2007, 

hlm. 6-7) yang menyatakan bahwa ciri fisik tersebut merupakan cifi fisik 

ras Malayan Mongoloid.  

Setiap hari Irul memakai pakaian yang mendukung aktivitasnya 

dalam bertani. Pakaian yang dikenakan antara lain kaos oblong maupun 

kaos berkerah, celana bahan dan sandal jepit. Namun, setelah sukses 

dalam bidang agribisnis, Irul mengenakan kemeja berwarna biru muda 

untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Berdasarkan teori psikologi 

warna milik Tillman (2011) warna biru melambangkan kecerdasan, 

intregritas, keyakinan, dan keseriusan (hlm. 112). Kemeja berwarna biru 

yang dikenakan Irul menunjukan bahwa pengetahuannya dalam bidang 

pertanian, keyakinan dan keseriusan prinsipnya untuk menjadi petani 

sukses membuahkan hasil.  

 

Gambar 3.4. Pertemuan Irul dengan kedua orang tuanya setelah menjadi sukses 

(https://www.youtube.com) 

Irul juga merupakan sosok yang menjaga hubungan pertemanan, 

juga memiliki sifat sociable dan extrovert. Irul sudah berteman sejak lama 
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dengan Kukuh dan Torang. Irul mampu terbuka dan menceritakan keluh 

kesahnya pada kedua kawannya, bahkan mengajak mereka untuk berbisnis 

bersama. Pada gambar 3.2 terlihat bahwa Irul memiliki dahi yang 

berbentuk bulat.  Sesuai dengan teori Roberts (2009) bahwa pemilik dahi 

bulat merupakan sosok yang terbuka, senang bergaul dan sangat menjaga 

hubungan pertemanan dalam waktu yang lama (hlm. 113). 

 

Gambar 3.5. Irul, Kukuh, dan Torang (dari kiri ke kanan) 

(https://www.youtube.com) 

 Irul juga memiliki bentuk tubuh endomorph (gemuk/berisi). 

Sesuai dengan teori Sheldon dalam Kamenskaya dan Kukharev (2008) 

bahwa pemilik bentuk tubuh endomorph memiliki kepribadian yang 

mudah bergaul. Lalu Irul lebih memilih tinggal di kampungnya untuk 

mempraktekan ilmu yang telah ia pelajari selama kuliah dan 

menyejahterakan para petani di desanya. Hal tersebut menunjukan bahwa 

Irul peka dan peduli pada keadaan sekitar maupun orang lain. Pada gambar 

3.2 terlihat bahwa Irul memiliki dagu yang bulat dan wajah yang bulat.  

Hal tersebut sesuai dengan teori Fulfer (1996) bahwa pemilik dagu 

bulat merupakan orang yang peduli pada orang lain (hlm. 53). Dan dalam 
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teori Kini dan Kumar (2014) bahwa pemilik wajah bulat memiliki sifat 

yang peka dan peduli (hlm. 46). Irul juga merupakan sosok yang ekspresif 

karena berani mengungapkan keinginannya menjadi petani pada bapaknya 

yang sudah jelas menentang impiannya. Menurut teori Fulfer (1996), 

orang dengan bentuk mulut yang besar merupakan orang yang extrovert 

dan ekspresif (hlm. 44). Dalam gambar 3.2. terlihat bahwa Irul memiliki 

bentuk mulut yang besar. 

 Namun ada juga perbedaan antara tokoh Dipta dengan tokoh Irul. 

Irul bukanlah sosok pecinta alam tetapi ia lebih fokus dengan tujuannya 

untuk menyejahterakan para petani di desanya. Irul juga bukan sosok yang 

lebih mementingkan keluarga. Walaupun Irul menyayangi kedua orang 

tuanya, ia dengan sangat terpaksa menentang keinginan bapaknya yang 

ingin dirinya menjadi pekerja kantor. Irul ingin membuktikan pada 

orangtuanya bahwa ia bisa sukses dengan caranya sendiri, bukan dengan 

keinginan bapaknya.  

Lalu Irul bukanlah sosok yang spontan dan impulsif. Hal tersebut 

terlihat dari keraguannya saat ingin menolak permintaan bapaknya untuk 

bekerja kantoran di Jakarta. Namun setelah berpikir panjang akhirnya Irul 

berani untuk menolak permintaan bapaknyatersebut. Bapak Irul marah 

besar dan tidak mau menganggap Irul sebagai anaknya lagi. Akhirnya Irul 

berusaha dengan caranya sendiri untuk menjadi sukses hingga bapaknya 

merasa bangga padanya.  
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Tabel 3.3. Hasil analisis persamaan dan perbedaan Dipta dengan Irul 

Persamaan Perbedaan 

Dipta dan Irul sama-sama seorang 

pemuda dengan ras Malayan 

Mongoloid 

Irul bukan seorang pecinta alam  

Dipta dan Irul sama-sama lulusan 

sarjana pertanian 

Irul dengan terpaksa menentang 

keinginan bapaknya yang ingin 

dirinya menjadi pekerja kantor 

Dipta dan Irul sama-sama menjaga 
hubungan pertemanan 

Irul bukanlah sosok yang spontan  

Dipta dan Irul sama-sama memiliki 

sifat sociable dan extrovert 

 

Dipta dan Irul sama-sama memiliki 
kepekaan dan kepedulian pada keadaan 

sekitar dan orang lain 

 

Dipta dan Irul sama-sama memiliki 
sifat ekspresif 

 

Dipta dan Irul sama-sama memiliki 

sifat optimis 

 

 

Tabel 3.4. Aspek-aspek yang dapat digunakan dari tokoh Irul 

1. Kulit sawo matang 

2. Rambut berwarna hitam 

3. Mata berwarna coklat tua 

4. Bentuk hidung lebar 

5. Bentuk dagu bulat 

6. Bentuk wajah bulat 

7. Bentuk mulut besar 

8. Bentuk dahi bulat 

9. Bentuk tubuh endomorph 

10. Kaos biasa, kaos berkerah, kemeja biru muda, celana bahan 

 

3.3.1.3.  Tokoh Christopher McCandless dalam film “Into the Wild” 

Tokoh utama bernama Christoper McCandless adalah seorang 

pemuda lulusan sarjana yang hidup serba berkecukupan. Namun setelah 

lulus kuliah, diam-diam Chris meninggalkan keluarganya untuk 

berpetualang dan hidup bebas di alam liar Alaska. Sepanjang perjalanan 

menuju Alaska, Chris bertemu dengan teman-teman baru, namun pada 
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akhirnya Chris selalu meninggalkan orang-orang yang ia temui. Di Alaska, 

Chris dapat bertahan hidup di alam bebas dengan berburu hewan maupun 

tumbuhan yang ada di sekitarnya. Saat  perubahan musim, Chris kehabisan 

makanan dan tidak sengaja memakan tumbuhan beracun hingga akhirnya 

ia tewas. 

Tokoh ini dipilih sebagai acuan karena memiliki sedikit kemiripan 

dengan Dipta yakni sama-sama seorang pemuda yang baru lulus sarjana. 

Chris juga memiliki ketertarikan dengan alam sama seperti Dipta. Setelah 

lulus sarjana, Chris meninggalkan segalanya baik itu keluarga maupun 

materi untuk berpetualang dan hidup bebas di alam liar Alaska. Hal 

tersebut menunjukan bahwa Chris merupakan pribadi yang spontan dan 

cepat mengambil keputusan. Sifat tersebut dapat terlihat dari fitur 

wajahnya yakni posisi alisnya yang dekat dengan mata sesuai dengan teori 

Fulfer (1996, hlm. 14).  

 

Gambar 3.6. Christoper McCandless dan Magic bus  

(https://dunia21.me) 
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Kostum yang dikenakan Chris selama melakukan perjalanan 

menuju Alaska merupakan pakaian yang nyaman dan mendukung 

aktivitasnya sebagai pecinta alam. Pakaian yang dikenakan Chris antara 

lain kaos, kemeja, celana pendek, celana cargo, tas carrier, dan sepatu 

hiking. Chris juga melakukan perjalanan ke Alaska untuk melarikan diri 

dari kedua orangtuanya yang suka bertengkar. Hal tersebut menunjukan 

bahwa Chris menyukai keadaan lingkungan yang tenang, damai, dan jauh 

dari pertengkaran.  

 

Gambar 3.7. Gaya penampilan Christoper McCandless 

(https://dunia21.me) 

Menurut teori Roberts (2009) bentuk alis membulat mencerminkan 

pribadi yang menyukai lingkungan rumah yang tenang dan damai (hlm. 

46). Namun Chris memiliki bentuk alis yang menjulang. Fitur wajah 

tersebut lebih sesuai dengan kepribadiannya yang ingin selalu benar 

(Fulfer, 1996, hlm. 13). Terlihat dari sikapnya yang berusaha hidup 

meninggalkan dunia modern sesuai dengan buku yang ditulis penulis 
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favoritnya yang ia yakini adalah hal yang benar. Mirip seperti Dipta, Chris 

juga optimis dalam mencapai tujuannya.  

Chris yakin bahwa manusia bisa hidup bahagia tanpa memikirkan 

materi. Ciri orang yang optimis dapat terlihat dari fitur wajahnya. Ciri 

tersebut yakni mulut yang terihat tertekuk ke atas walaupun sedang diam. 

Namun mulut Chris yang terlihat tertekuk ke bawah lebih menunjukan ciri 

orang yang tidak mudah percaya dengan orang lain. Hal tersebut sesuai 

dengan teori Fulfer (1996, hlm. 45). 

 

Gambar 3.8. Fitur Wajah Christoper McCandless 

(https://dunia21.me) 

Ada juga perbedaan antara Dipta dan Chris. Chris bukan seseorang 

yang menggeluti bidang pertanian dan bukan seseorang dengan ras 

Malayan Mongolid, karena ia adalah orang Amerika. Chris bukanlah 

sosok yang peduli pada orang lain maupun sosok yang menjaga hubungan 

pertemanan karena ia meninggalkan keluarganya, teman-teman barunya 

dan lebih memilih untuk sendirian. Terdapat satu garis vertikal di atas 

hidung Chris. Pemilik tanda tersebut menunjukan bahwa orang tersebut 

Perancangan Tokoh Dipta..., Zita Amanda Lulu, FSD UMN, 2019



50 

 

memiliki arah hidup yang berbeda dari keluarga, baik itu perbedaan 

tempat tinggal, perbedaan keyakinan, dsb (Roberts, 2009, hlm. 32).  

Tabel 3.5. Hasil analisis persamaan dan perbedaan Dipta dengan Chris 

Persamaan Perbedaan 

Dipta dan Chris sama-sama seorang 
pemuda 

Chris bukan seseorang yang 
menggeluti bidang pertanian 

Dipta dan Chris sama-sama seorang 

mahasiswa fresh graduate 

Chris bukan seseorang dengan ras 

Malayan Mongolid 

Dipta dan Chris sama-sama seorang 
yang spontan atau cepat mengambil 

keputusan 

Chris bukanlah sosok yang menjaga 
hubungan pertemanan 

Dipta dan Chris sama-sama memiliki 

ketertarikan dengan alam 

Chris merupakan sosok yang lebih 

menyukai kesendirian 

Dipta dan Chris sama-sama menyukai 

keadaan lingkungan yang tenang dan 

damai 

Chris bukanlah sosok yang peka dan 

peduli pada orang lain 

Dipta dan Chris sama-sama memiliki 
sifat optimis 

Chris rela meninggalkan keluarganya 

 

Tabel 3.6. Aspek-aspek yang dapat digunakan dari tokoh Chris 

1. Posisi alis dekat dengan mata 

2. Kaos, kemeja, celana cargo, tas carrier, sepatu hiking 

 

3.3.1.4. Tokoh Ian dalam film “5 cm”  

 

Gambar 3.9. Ian (paling kiri) dan kawan-kawannya 

(5 cm, 2012) 
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Film “5 cm” bercerita tentang lima sahabat bernama Zafran, Arial, Ian, 

Riani, dan Genta yang telah menjalin persahabatan selama belasan tahun. 

Suatu hari mereka merasa jenuh dengan persahabatan mereka yang 

monoton, sehingga mereka memutuskan untuk tidak berkomunikasi 

selama tiga bulan lamanya. Setelah tiga bulan, mereka merayakan 

pertemuan dengan melakukan pendakian ke gunung Mahameru. Di 

sepanjang perjalanan selama pendakian, mereka menghadapi berbagai 

rintangan namun akhirnya mereka berhasil mencapai puncak mahameru. 

Setelah itu mereka dapat meraih tujuan hidup masing-masing seperti Ian 

yang dapat meraih sarjana. 

Tokoh Ian dipilih sebagai acuan karena memiliki kemiripan dengan 

tokoh Dipta. Ian merupakan pemuda dengan ras Malayan Mongoloid. Ian 

memiliki kulit sawo matang, rambut hitam, mata berwarna coklat tua, 

hidung lebar dan mulut besar. Menurut teori ras manusia milik Lazi, 

Efendi dan Purwandari (2017) dan teori Blumenbach dalam  Berardesca, 

Leveque, dan Maibach (2007, hlm. 6-7) ciri fisik tersebut merupakan ciri 

fisik ras Malayan Mongoloid. Selain sesuai dengan ciri fisik ras Malayan 

Mongoloid, warna mata coklat dapat mencerminkan sosok yang 

mengganggap bahwa keluarga adalah hal yang penting, dan pemilik mulut 

besar mencerminkan pribadi yang ekspresif juga extrovert.  

Ian menganggap keluarganya merupakan hal yang penting. Terlihat 

dari adegan dimana dia menatap dengan lama laporan tugas akhirnya 

beserta foto kedua orang tuanya saat melakukan perjalanan ke gunung 
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Mahameru. Ian merasa harus menyelesaikan kuliahnya demi kedua orang 

tuanya. Lalu sifat ekspresif Ian terlihat saat ia mendapat surat 

pemberitahuan bahwa ia bisa melakukan siding akhir, Ian kegirangan 

sampai terjatuh dari bangku taman. Dari bentuk dahinya yang bulat, Ian 

merupakan pribadi yang sociable dan sangat menjaga hubungan 

pertemanan, hal ini berdasarkan teori Roberts (2009, hlm. 113).  

Hal tersebut dibuktikan dengan pertemanan yang dijaga Ian selama 

belasan tahun. Bentuk tubuh Ian yang endomorph juga menunjukan bahwa 

ia merupakan pribadi yang santai dan mudah bergaul. Hal ini sesuai 

dengan Sheldon’s somatotypes dalam Kamenskaya dan Kukharev (2008). 

Lalu dari bentuk wajahnya yang bulat, Ian merupakan sosok yang peka 

dan peduli pada orang lain sesuai dengan teori Kini dan Kumar (2014, 

hlm. 46). Bentuk dagu Ian yang bulat juga mencerminkan pribadi yang 

ramah dan peduli pada orang lain. 

 Terlihat dari kepekaannya saat ia merasakan bahwa diantara teman 

satu gengnya ada yang memendam perasaan sejak lama. Pakaian yang Ian 

biasa ia kenakan ke kampus, mencerminkan gaya mahasiswa pada 

umumnya seperti kaos yang dilapisi kemeja. Lalu saat Ian melakukan 

pendakian ke gunung Mahameru, Ian menggunakan tas carrier. Terdapat 

juga perbedaan antara Dipta dan Ian. Ian bukan seseorang yang 

menggeluti bidang pertanian dan bukan seorang pecinta alam.  
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Gambar 3.10. Gaya penampilan Ian 

(5 cm, 2012) 

Namun saat melakukan pendakian ke gunung Mahameru, atribut 

yang Ian kenakan merupakan atribut pecinta alam seperti kaos yang 

dilapisi jaket, dan tas carrier. Celana yang dikenakan Ian adalah celana 

jeans. Tetapi celana jeans tidak cocok untuk kegiatan pecinta alam karena 

dapat membatasi pergerakan kaki dan bahannya yang ketat membuat 

aktivitas menjadi tidak nyaman. Tidak seperti Dipta yang sudah lulus 

sarjana, Ian diceritakan merupakan mahasiswa yang belum juga lulus. 

Namun diakhir cerita Ian bisa mencapai impiannya untuk menjadi sarjana. 

Tabel 3.7. Hasil analisis persamaan dan perbedaan Dipta dengan Ian 

Persamaan Perbedaan 

Dipta dan Ian sama-sama seorang 

pemuda dengan ras Malayan Mongolid 

Ian bukan seseorang yang menggeluti 

bidang pertanian 

Dipta dan Ian sama-sama sangat 
menjaga hubungan pertemanan 

Ian belum bisa disebut sebagai 
pecinta alam karena hanya sekali 

melalukan kegiatan pecinta alam 

yakni saat mendaki gunung 

Mahameru bersama-temannya 

Dipta dan Ian sama-sama  sociable, 

extrovert, ramah, menyenangkan 

Ian merupakan seorang mahasiswa 

yang belum lulus-lulus 

Dipta dan Ian sama-sama peka dan 
peduli pada orang lain 

 

Dipta dan Ian sama-sama menganggap  
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keluarga adalah hal yang penting 

Dipta dan Ian sama-sama memiliki 

sifat ekspresif 

 

 

Tabel 3.8. Aspek-aspek yang dapat digunakan dari tokoh Ian 

1. Kulit berwarna sawo matang 

2. Rambut tipis berwarna hitam 

3. Mata berwarna coklat tua 

4. Bentuk hidung lebar 

5. Bentuk mulut besar 

6. Bentuk dahi bulat 

7. Bentuk wajah bulat 

8. Bentuk dagu bulat 

9. Bentuk tubuh endomorph 

10 Kaos yang dilapisi kemeja, tas carrier 

 

3.3.1.5. Tokoh Ted Wiggins dalam film “The Lorax” 

 

Gambar 3.11. Ted Wiggins 

(https://genderbodiesmovies.files.wordpress.com) 

“The Lorax” menceritakan tentang Ted Wiggins, remaja laki-laki berusia 

dua belas tahun yang tinggal di sebuah kota bernama Thneedville dimana 

semua pohon di kota itu terbuat dari plastik. Suatu hari teman perempuan 
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Ted (Audrey) menginginkan pohon asli. Maka, Ted pergi ke luar kota 

untuk menemui seseorang bernama Once-ler yang mengetahui asal usul 

pohon asli di kota Thneedville. Once-ler memberikan misi pada Ted untuk 

menanam benih pohon kapas terakhir di tengah kota Thneedville. Namun 

O’hare (walikota Thneedville) menghalanginya. Pada akhirnya, Ted 

berhasil menanam benih pohon kapas tersebut di tengah kota Tneedville 

karena mendapatkan dukungan dari semua warga.  

 Tokoh Ted Wiggins dipilih sebagai acuan karena memiliki 

kemiripan dengan tokoh Dipta. Keduanya sama-sama memiliki misi untuk 

menyelamatkan lingkungan. Bentuk wajah Ted yang lonjong 

mencerminkan sosok yang pemelihara dan cinta damai sesuai dengan teori 

Roberts (2009, hlm. 71).  Menurut teori Roberts (2009) pemilik alis 

membulat merupakan sosok yang menyukai keadaan lingkungan yang 

tenang dan damai (hlm. 46). Ciri tersebut sesuai dengan bentuk alis Ted 

yang bulat.  

 Ted juga peka dan peduli pada orang lain dan lingkungan sekitar. 

Hal tersebut dapat terllihat dari bentuk dagunya yang bulat sesuai dengan 

teori Fulfer (1996, hlm. 53). Awalnya Ted berusaha mencari tahu 

mengenai pohon asli untuk membuat gadis yang ia sukai (Audrey) menjadi 

terkesan. Namun setelah mengetahui asal usul kota Thneedville, Ted tetap 

berusaha untuk mengubah keadaan kota Thneedville menjadi asri. Ted 

memiliki mulut yang kecil walaupun bentuk mulut kecil kurang sesuai 

dengan kepribadiannya.  
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 Menurut teori Fulfer (1996, hlm. 44), pemilik mulut kecil biasanya 

merupakan sosok yang introvert, pendiam, dan waspada terhadap orang 

lain. Sedangkan Ted merupakan sosok yang ekspresif. Ted berani 

memberitahukan kebenaran bahwa sebenarnya warga Thneedville lebih 

membutuhkan pohon asli daripada pohon plastik. Ted memiliki sifat yang 

optimis dalam mencari tahu asal usul kota Thneedville dan pohon asli. 

Namun fitur wajah Ted yakni mulutnya yang datar saat sedang diam 

kurang sesuai dengan kepribadiannya yang optimis berdasarkan teori 

Fulfer (1996, hlm. 45).  

 Terdapat juga sedikit perbedaan antara tokoh Dipta dengan tokoh 

Ted. Ted bukanlah tokoh dewasa seperti Dipta melainkan tokoh remaja. 

Berdasarkan teori Bancroft (2006) bahwa anak-anak memiliki ukuran 

tinggi badan sekitar tiga setengah kepala sedangkan remaja laki-laki 

memiliki ukuran tinggi badan sekitar lima setengah kepala. Secara logika, 

karena tinggi badan Ted yang empat kepala berada diantara tinggi badan 

anak-anak yang tiga setengah kepala dan tinggi badan remaja yakni lima 

setengah kepala, maka Ted merupakan tokoh remaja awal. Lalu Ted bukan 

seseorang yang menggeluti bidang pertanian. 

Tabel 3.9. Hasil analisis persamaan dan perbedaan Dipta dengan Ted 

Persamaan Perbedaan 

Dipta dan Ted sama-sama memiliki 

misi untuk menyelamatkan lingkungan 

Ted bukanlah tokoh dewasa, namun 

tokoh remaja 

Dipta dan Ted sama-sama menyukai 
keadaan lingkungan yang tenang dan 

damai  

Ted bukan seseorang yang 
menggeluti bidang pertanian 

Dipta dan Ted sama-sama peka dan Ted bukanlah sosok yang gemar 
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peduli pada orang lain dan lingkungan 
sekitar 

melakukan kegiatan pecinta alam 

Dipta dan Ted sama-sama memiliki 

sifat ekspresif 

 

Dipta dan Ted sama-sama memiliki 
sifat optimis 

 

 

Tabel 3.10. Aspek-aspek yang dapat digunakan dari tokoh Ted 

1. Wajah lonjong  

2. Alis membulat 

3. Dagu bulat 

 

3.3.1.6. Tokoh Toshio dalam film “Only Yesterday” 

 

Gambar 3.12. Fitur wajah Toshio 

(https://dunia21.me) 

Film “Only Yesterday” menceritakan tentang Taeko, seorang 

wanita karir dari Tokyo yang masih lajang yang berlibur ke desa 

Yamagata. Di desa tersebut, Taeko menjadi dekat dengan Toshio, seorang 

pemuda yang bekerja sebaga petani. Toshio yang berumur lebih muda dari 

Taeko memiliki sikap yang lebih dewasa, mampu menenangkan Taeko 

yang selalu terbayang-bayang oleh kenangan masa lalunya yang tidak 

menyenangkan. Nenek Toshio menyarankan agar Taeko menikah dengan 
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Toshio karena dirasa Taeko sangat menikmati tinggal di desa tersebut dan 

menyukai Toshio, namun Taeko mengelaknya. Saat  pulang ke Tokyo, 

Taeko berubah pikiran dan kembali ke desa Yamagata untuk membuka 

hatinya bagi Toshio. 

Tokoh Toshio dipilih sebagai acuan karena memiliki kemiripan 

dengan tokoh Dipta yang sama-sama menggeluti bidang pertanian. 

Terlihat dari warna kulitnya yang kecoklatan karena sering berada di 

bawah matahari. Toshio juga merupakan pemuda dengan ras Mongoloid 

karena ia adalah orang Jepang, dan terlihat dari rambutnya yang berwarna 

hitam. Toshio merupakan tokoh dewasa yang memiliki proporsi tubuh 

sekitar enam kepala. Sesuai dengan teori Bancroft (2006) bahwa tokoh 

laki-laki dewasa memiliki ukuran tinggi badan sekitar enam kepala sampai 

enam setengah kepala. 

 

Gambar 3.13. Proporsi tubuh Toshio 

(https://dunia21.me) 
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Toshio menyukai keadaan lingkungan yang tenang dan damai. 

Maka dari itu ia menjadi petani dan berhenti bekerja kantoran. Toshio 

merasa mendapatkan kepuasan tersendiri saat merawat banyak tanaman. 

Toshio memiliki bentuk alis yang agak membulat. Ciri tersebut sesuai 

dengan teori Roberts (2009) bahwa pemilik alis membulat merupakan 

sosok yang menyukai lingkungan yang tenang dan damai, serta sangat 

menjaga hubungan baik dengan orang lain (hlm. 46). 

Namun, sifat Toshio yang ramah, menyenangkan, dan peduli pada 

Taeko kurang sesuai dengan teori Roberts dan Fulfer mengenai bentuk 

wajahnya dan dagunya yang kotak. Tetapi biasanya orang jepang. 

memiliki rahang yang besar dan kotak, maka bentuk wajah Toshio sesuai 

dengannya. Sikap Toshio yang selalu antusias dan tertawa saat berbiacara 

dengan orang lain, juga menunjukan sosoknya yang ekspresif. Hal tersebut 

sesuai dengan mulutnya yang besar dan teori Fulfer (1996, hlm. 44). Ada 

juga perbedaan antara tokoh Dipta dan tokoh Toshio yakni Toshio 

bukanlah sosok yang gemar melakukan kegiatan pecinta alam. 

Tabel 3.11. Hasil analisis persamaan dan perbedaan Dipta dengan Toshio 

Persamaan Perbedaan 

Dipta dan Toshio sama-sama pemuda 

dengan ras Mongoloid dan tokoh 

dewasa 

Toshio bukanlah sosok yang gemar 

melakukan kegiatan pecinta alam 

Dipta dan Toshio sama-sama orang 
yang menggeluti bidang pertanian 

 

Dipta dan Toshio sama-sama 

menyukai keadaan lingkungan yang 
tenang dan damai 

 

Dipta dan Toshio sama-sama ramah, 

menyenangkan 
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Dipta dan Toshio sama-sama peka dan 
peduli pada orang lain  

 

Dipta dan Toshio sama-sama memiliki 

sifat ekspresif 

 

 

Tabel 3.12. Aspek-aspek yang dapat digunakan dari tokoh Toshio 

1. Rambut bewarna Hitam 

2. Warna kulit kecoklatan 

3. Proporsi tubuh sekitar enam kepala, 

4. Alis agak membulat 

5. Bentuk mulut besar 

 

3.3.2. Tokoh Mr. Vincent 

3.3.2.1. Analisa plot cerita untuk kebutuhan tokoh 

Dari hasil analisis plot cerita untuk kebutuhan tokoh Mr. Vincent, terlihat 

bahwa Mr. Vincent merupakan sosok yang terencana dan memikirkan 

strategi demi mencapai tujuannya. Tujuan Mr. Vincent adalah membeli 

area persawahan kakek Dipta untuk dijadikan kompleks pabrik gulanya. 

Untuk mencapai tujuannya, Mr. Vincent memiliki strategi. Strateginya 

adalah memojokan kakek Dipta dengan mengatakan bahwa sawahnya 

sudah tidak produktif dan lebih baik kalau sawah tersebut dijual. Harapan 

Mr. Vincent adalah kakek Dipta menjadi terpojok dan mau menjual 

sawahnya.  

 Mr. Vincent merupakan sosok yang mudah marah. Terlihat pada 

adegan saat Mr. Vincent langsung merebut kertas proyek pembangunan 

pabrik miliknya yang dilihat oleh Dipta. Mr. Vincent merasa Dipta tidak 

sopan pada orang tua. Mr Vincent juga merasa Dipta akan menggagalkan 
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rencananya untuk membeli area persawahan kakek Dipta. Mr. Vincent 

juga merupakan sosok yang  memegang kendali, egois dan persuasif. Mr. 

Vincent berusaha membujuk dan merayu kakek Dipta agar mau 

menandatangani surat penjualan sawah.  

  Ketika Dipta mencoba untuk bernegosiasi dengan mengusulkan 

untuk mengubah desa menjadi desa wisata daripada menjadi kompleks 

pabrik, Mr. Vincent memicingkan mata. Adegan tersebut menunjukan 

bahwa Mr.Vincent tidak mudah terkesan dan tidak suka diatur. Mr. 

Vincent merasa Dipta hanya anak kecil yang belum berpengalaman dan 

tidak pantas mengajari dirinya. Lalu saat Mr. Vincent membaca kertas 

berisi profit rencana tiga tahun pengembangan desa wisata yang diusulkan 

Dipta, Mr. Vincent membelalakan matanya dan tersenyum licik. Hal itu 

menunjukan bahwa Mr. Vincent mata duitan karena tergiur oleh perkiraan 

keuntungan yang akan didapat dari ide tersebut.  

Akhirnya Mr. Vincent menyetujui usulan Dipta dan memberikan 

kesempatan padanya untuk mengembangkan desa wisata. Alasannya 

karena Mr.Vincent merasa Dipta seperti dirinya sendiri di masa lalu. Pada 

adegan flashback ke masa lalu Mr. Vincent, terlihat ia tidak dapat 

memberdayakan desanya. Mr. Vincent  jelas menyimpan rahasia bahwa 

dulu ia pernah mengalami kesulitan finansial. Sisi tokoh yang 

diperlihatkan selanjutnya adalah Mr.Vincent memiliki pengamatan yang 

cermat.  
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Mr. Vincent selalu rutin mengecek progres pembangunan desa  

wisata dari dalam mobil. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa pilihannya 

untuk memberikan Dipta kesempatan adalah benar. Tokoh Mr. Vincent 

juga memliki sifat objektif. Setelah melihat keberhasilan Dipta dalam 

membangun desa wisata, Mr. Vincent langsung membatalkan niatnya 

melanjutkan pembangunan kompleks pabrik. Ia pun menginstruksikan 

kepada karyawannya untuk merombak pabrik yang sudah telanjur 

dibangun menjadi sebuah resort. 

Tabel 3.13. Analisis plot cerita untuk kebutuhan tokoh Mr. Vincent 

Adegan Sisi tokoh yang diperlihatkan 

Mr. Vincent memojokan kakek Dipta 
karena sawahnya sudah tidak produktif 

sehingga lebih baik kalau sawah 

tersebut dijual 

Tokoh Mr. Vincent memiliki strategi 
untuk mencapai tujuannya 

Mr. Vincent langsung berdiri dan 
merebut kertas yang dilihat Dipta 

Tokoh Mr. Vincent mudah marah 

Mr. Vincent memaksa dan membujuk 

kakek Dipta agar menandatangani 

surat penjualan sawah 

Tokoh Mr. Vincent egois, memegang 

kendali dan bersikap persuasif 

Mendengar usul Dipta yang 

menyarankan untuk mengubah desa 

menjadi desa wisata, Mr. Vincent 
memicingkan mata  

Tokoh Mr.Vincent tidak mudah 

terkesan dan tidak suka diatur 

Mr. Vincent membelalakan matanya 

dan tersenyum licik saat melihat kertas 

berisi profit rencana 3 tahun 
pengembangan desa wisata 

Tokoh Mr. Vincent mata duitan 

Mr. Vincent menyetujui usulan Dipta 

dan memberikan kesempatan padanya 

untuk mengembangkan desa wisata 

Tokoh Mr.Vincent merasa Dipta 

seperti dirinya sendiri di masa lalu, 

maka ia mau memberikan 
kesempatan pada Dipta 

Flashback ke masa lalu Mr. Vincent 

dimana ia tidak dapat memberdayakan 
desanya 

Tokoh Mr. Vincent menyimpan 

rahasia bahwa ia pernah mengalami 
kesulitan finansial di masa lalu 

Mr. Vincent selalu rutin mengecek 

progres pembangunan desa wisata dari 

dalam mobil. 

Tokoh Mr. Vincent memiliki 

pengamatan yang cermat 

Mr. Vincent menginstruksikan kepada Tokoh Mr. Vincent memliki sifat 
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karyawannya untuk merombak pabrik 
menjadi resort 

objektif 

 

Tabel 3.14. Hasil analisis kebutuhan tokoh Mr. Vincent berdasarkan plot cerita 

Sisi Fisiologis Orang tua keturunan Belanda-Indonesia dan ras 

Kaukasoid 

Sisi Psikologis memiliki strategi untuk mencapai tujuan, mudah marah, 
egois, memegang kendali, persuasif, tidak mudah 

terkesan, tidak suka diatur, mata duitan, menyimpan  

rahasia, sering menerapkan pendekatan tunggu dan lihat, 

objektif 

Sisi Sosiologis Pengusaha yang berusaha membeli area persawahan 

desa Dipta untuk dijadikan pabrik gula 

 

3.3.2.2. Tokoh Daniel Plainview dalam film “There will be Blood” 

 

Gambar 3.14. Fitur Wajah Daniel Plainview 

(https://dunia21.me) 

Film “There will be Blood” menceritakan kisah Daniel Plainview yang  

merupakan seorang pengusaha minyak bumi. Suatu hari, sumur minyak 

Daniel memakan korban yakni salah satu pekerjanya. Akhirnya Daniel 

mengangkat anak pekerjanya menjadi anaknya sendiri sekaligus partner 

bisnisnya yang ia beri nama H.W. Lama kelamaan Daniel menjadi 

pengusaha minyak yang sukses ditandai dengan dua pengeboran dan 16 

pabrik yang dimilikinya. Namun seiring dengan kesuksesan Daniel, sifat 
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serakahnya mulai muncul dan sifatnya tersebut membawa petaka seperti 

anaknya yang menjadi tuli karena terkena ledakan di sumur minyaknya.  

 

Gambar 3.15. Gaya berpakaian Daniel Plainview dan anaknya 

(https://dunia21.me) 

Tokoh Daniel dipilih sebagai acuan karena memiliki kemiripan 

dengan tokoh Mr.Vincent yang sama-sama seorang pengusaha dan pemilik 

pabrik. Daniel mengenakan pakaian yang lebih bagus yakni setelan jas 

berwarna hitam, kemeja putih, dan dasi. Berbeda dengan warga lainnya 

yang hanya memakai pakaian sederhana berwarna kusam. Tokoh Daniel 

menunjukan ciri seseorang dengan ras Kaukasoid. Sesuai dengan teori  

Lazi, Efendi dan Purwandari dimana ciri-cirinya adalah memiliki kulit 

putih, bulu yang lebat, dan rambut bergelombang (2017, hlm. 122), juga 

hidung yang mancung dan panjang (Berardesca, Leveque, dan Maibach, 

2007, hlm. 6-7).  

Daniel juga merupakan tokoh orang tua. Terlihat dari rambutnya 

yang sebenarnya beruban namun diwarnai menjadi hitam dan gaya 

rambutnya dibuat klimis. Daniel memiliki kerutan di dahi dan sekitar mata 

dan juga memiliki kumis yang tebal, memberikan kesan seseorang yang 
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tua. Menurut teori Roberts (2009) rambut yang dicat dengan warna hitam 

memberi kesan bahwa orang tersebut ingin terlihat dominan dan 

berkemauan keras (hlm. 29). Terlihat dalam film bahwa Daniel merupakan 

sosok yang dominan daripada yang lain karena dialah orang yang berkuasa 

dan memiliki uang.  

Berdasarkan teori Roberts (2009) pemilik kerutan di dahi 

merupakan sosok yang punya pemikiran yang logis dan sukses dalam 

keuangan (hlm. 33). Terbukti bahwa Daniel telah berpengalaman dalam 

mencicipi asam garam kehidupan sebelum ia mencapai kesuksesannya 

menjadi pengusaha minyak bumi. Daniel juga memiliki pemikiran yang 

logis karena tidak terlalu percaya Tuhan dan lebih mementingkan harta 

duniawi. Berdasarkan teori Fulfer (1996) orang yang memiliki kumis 

merupakan sosok yang berusaha menutupi kelemahannya dari orang lain 

dan selalu ingin terlihat kuat, maskulin dan beribawa (hlm. 67). Terlihat 

bahwa Daniel menjadi marah saat pengusaha lain secara tidak langsung 

menceramahinya untuk lebih mengurus anaknya, dan Daniel mengancam 

akan memotong leher pengusaha tersebut. 

 Hal tersebut juga menunjukan bahwa Daniel merupakan sosok 

yang tidak suka diatur dan sebagai bentuk perlindungan diri karena tidak 

ingin terlihat lemah. Berdasarkan teori Roberts (2009) pemilik dahi 

berbentuk widow's peak biasanya adalah orang yang tidak suka diatur 

(hlm. 113). Ciri tersebut sesuai dengan bentuk dahi Daniel. Daniel juga 

mudah marah dan memukul pendeta bernama Eli Sunday karena ia 
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mengatakan bahwa kebocoran gas dan kebakaran di sumur minyak Daniel 

terjadi karena proyek tersebut tidak diberkati oleh Eli. Fitur wajah Daniel 

berupa bentuk alis yang menjulang menunjukan pribadinya yang mudah 

marah, hal ini sesuai dengan teori Roberts (2009, hlm. 46).  

Daniel memanfaatkan anak angkatnya, H.W., demi mendapatkan 

simpati orang-orang agar mau mengizinkannya melakukan pengeboran. 

Daniel juga mencoba bernegosisi pada Eli agar mau memberikan kontrak 

lahannya dengan menjanjikan bonus yang besar untuk gerejanya. Dari 

adegan tersebut, Daniel merupakan sosok yang ahli strategi demi 

mencapai tujuannya. Daniel memiliki dahi yang lebar. Sesuai dengan teori 

Roberts (2009) dahi lebar mencerminkan pribadi yang berpikir jauh ke 

depan, perencana, dan ahli strategi (hlm. 34). 

 Daniel merupakan orang yang idealis yang ingin memperluas 

bisnis minyaknya agar semakin kaya sehingga terkesan mata duitan. Sifat 

tersebut sesuai dengan bentuk dagunya kotak. Pemilik dagu kotak 

merupakan sosok yang mampu mendapatkan kekayaan atau uang 

(Roberts, 2009, hlm. 66) dan idealistis (Fulfer, 1996, hlm. 53). Sifatnya 

yang mata duitan disebabkan karena kesulitan finansialnya di masa lalu 

dimana ia berjuang keras untuk bertahan hidup dengan menjadi 

penambang perak. Pekerjaan tersebut sangat berisiko dan menyebabkan 

kakinya patah.  
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Daniel  juga pandai menyimpan rahasia selama bertahun-tahun. 

H.W. bukanlah anak kandungnya melainkan anak pekerjanya yang 

meninggal saat bekerja di sumur minyak. Sifat Daniel tersebut dapat 

terlihat dari matanya yang berwarna abu-abu. Menurut teori Roberts 

(2009) pemilik mata berwarna abu-abu mencerminkan pribadi yang 

dingin, tertutup dan pandai menjaga rahasia (hlm. 36). Selain persamaan, 

ada juga perbedaan antara tokoh Mr. Vincent dengan tokoh Daniel 

Plainview. 

Daniel adalah pengusaha minyak bumi, berbeda dengan Mr. 

Vincent yang adalah seorang pengusaha gula. Lalu Daniel memiliki sifat 

yang lebih buruk dari Mr. Vincent seperti suka memakai kekerasan bahkan 

ia sampai membunuh Eli karena perbedaan visi misi. Lalu, Daniel 

membongkar rahasia pada H.W. bahwa ia bukanlah anak kandungnya. 

Daniel juga memaki-maki H.W. saat dewasa karena H.W. berniat untuk 

meninggalkannya untuk membangun usaha minyaknya sendiri. Dari hal 

tersebut, terlihat bahwa Daniel tidak suka melihat kesuksesan orang lain 

karena dirasa H.W. menghianatinya dan akan menjadi saingan bisnisnya. 

Tabel 3.15. Hasil analisis persamaan dan perbedaan Mr.Vincent dengan Daniel 

Persamaan Perbedaan 

Mr.Vincent dan Daniel sama-sama 

tokoh orang tua dengan ras Kaukasoid 

Daniel merupakan seorang 

pengusaha minyak bumi 

Mr.Vincent dan Daniel sama-sama 
seorang pengusaha dan memiliki 

pabrik 

Daniel suka menggunakan kekerasan 

Mr.Vincent dan Daniel sama-sama 

seorang yang ahli strategi demi 
mencapai tujuan 

Daniel tidak suka melihat kesuksesan 

orang lain 
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Mr.Vincent dan Daniel sama-sama 
seorang yang mudah marah 

 

Mr.Vincent dan Daniel sama-sama 

seorang mata duitan 

 

Mr.Vincent dan Plainview sama-sama 
seorang yang tidak suka diatur 

 

Mr.Vincent dan Plainview sama-sama 

menyimpan rahasia 

 

 

Tabel 3.16. Aspek-aspek yang dapat digunakan dari tokoh Daniel 

1. Kulit putih 

2. Rambut berwarna hitam dan klimis 

3. Kerutan di dahi dan sekitar mata 

4. Kumis tebal 

5. Dahi widow's peak 

6. Alis menjulang 

7. Dagu kotak 

8. Mata berwarna abu-abu 

9. Setelan jas hitam, kemeja putih dan dasi 

 

3.3.2.3. Tokoh O’hare dalam film “The Lorax” 

 

Gambar 3.16. Kostum O’Hare 

(https://dunia21.me) 

O’Hare merupakan walikota Thneedville yang saat muda pernah 

menjadi seorang petugas bersih-bersih. Ketika O’hare melihat sebuah 

papan billboard bertuliskan Thneed mendapat inspirasi untuk membangun 

bisnis sebuah kota bernama Thneedville dimana semua pohon pohonnya 

terbuat dari plastik sehingga udara di kota tersebut menjadi tidak segar. 
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O’Hare berencana membangun banyak pabrik untuk memproduksi botol 

berisi udara bersih dan agar kualitas udara di kota Thneedville akan 

bertambah buruk sehingga orang-orang akan membeli lebih banyak 

produk tersebut. O’Hare menganggap Ted adalah sebuah ancaman bagi 

bisnisnya karena Ted mencari tahu tentang keberadaan pohon asli. 

 

Gambar 3.17. O’Hare sewaktu muda 

(https://dunia21.me) 

Tokoh O’Hare dipilih sebagai acuan karena memiliki kemiripan 

dengan tokoh Mr.Vincent yang sama-sama seorang tokoh orang tua. 

Walaupun O’Hare memiliki proporsi tubuh yang kerdil. Terlihat dari 

matanya yang kecil dan hidungnya yang besar. Sesuai dengan teori 

Bancroft (2006) bahwa tokoh orang tua memiliki hidung yang lebih besar 

dan mata yang lebih kecil dari tokoh dewasa. O’Hare memiliki mata yang 

berwarna hijau dan kulit yang putih sesuai dengan ciri fisik ras Kaukasoid. 

Namun menurut teori Roberts (2009) mata berwarna hijau 

mencerminkan pribadi yang selalu ingin belajar dan memiliki rasa 

penasaran yang besar (hlm. 36), kurang sesuai dengan sifat O’Hare. 

Rambut O’Hare yang berwarna hitam menunjukan sosoknya yang ingin 
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terlihat dominan dan kuat (Roberts, 2009, hlm. 29). O’Hare adalah seorang 

pengusaha dan pemilik pabrik, terlihat dari kostum yang ia kenakan yakni 

setelan jas, dasi, ikat pinggang, dan sepatu pantofel. Untuk mendapatkan 

banyak uang, O’Hare menyiapkan strategi untuk membangun banyak 

pabrik. Sehingga udara di kota Thneedville semakin tidak segar dan mau 

tidak mau warga harus membeli botol berisi udara segar yang diproduksi 

di pabrik O’Hare.  

Sifatnya tersebut dapat terlihat dari dahinya yang lebar. Pemilik 

dahi lebar merupakan pribadi yang berpikir jauh ke depan, perencana, dan 

ahli strategi (Roberts, 2009, hlm. 34). Sifat O’Hare yang selalu ingin 

mendapatkan keuntungan besar juga memperlihatkan sosoknya yang mata 

duitan. Sebelum sukses menjadi businessman, O’Hare hanyalah seorang 

tukang-bersih-bersih sehingga jelas saja ia takut kehilangan semua 

kekayaan yang telah susah payah ia dapatkan. Hal tersebut dapat terlihat 

dari bentuk hidungnya yang besar dan bulat seperti bola.  

Pemilik hidung dengan ujung yang besar seperti bola merupakan 

orang yang sangat menjaga keamanan uang yang dimilikinya (Fulfer, 

1996, hlm. 32). Kemungkinan ia pernah mengalami masalah keuangan di 

masa lalu sehingga berusaha mendapatkan segala hal yang diperlukan. 

O’Hare juga merupakan sosok yang mudah marah. Sifat tersebut dapat 

terlihat dari bentuk alisnya yang menjulang, dan dari perbuatannya yang 

mengancam Ted agar tidak mencari tahu tentang keberadaan pohon asli. 

Keberadaan pohon asli dirasa dapat menghancurkan bisnis O’Hare.  
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Sesuai dengan teori Roberts (2009, hlm. 46), dimana pemilik 

bentuk alis menjulang adalah pribadi yang mudah marah. Terdapat juga 

perbedaan antara tokoh Mr. Vincent dengan O’Hare. O’Hare merupakan 

seorang pengusaha udara bersih. Berbeda dengan Mr. Vincent yang 

merupakan pengusaha gula. Selain itu, O’Hare juga memiliki jabatan 

sebagai Walikota kota Thneedville.  

Tabel 3.17. Hasil analisis persamaan dan perbedaan Mr.Vincent dengan O’Hare 

Persamaan Perbedaan 

Mr.Vincent dan O’Hare sama-sama 
tokoh orang tua dengan ras Kaukasoid 

O’Hare merupakan seorang 
pengusaha udara bersih 

Mr.Vincent dan O’Hare sama-sama 

seorang pengusaha dan memiliki 

pabrik 

Selain pegusaha, O’Hare adalah 

seorang walikota 

Mr.Vincent dan O’Hare sama-sama 

seorang yang ahli strategi demi 

mencapai tujuan 

 

Mr.Vincent dan O’Hare sama-sama 
seorang yang mudah marah 

 

Mr.Vincent dan O’Hare sama-sama 

seorang yang mata duitan 

 

 

Tabel 3.18. Aspek-aspek yang dapat digunakan dari tokoh O’Hare 

1. Dahi lebar 

2. Hidung besar berbentuk bulat seperti bola diujungnya 

3. Mata kecil 

4. Kulit putih 

5. Rambut Hitam 

6. Alis menjulang 

7. Setelan jas, kemeja, dasi, ikat pinggang, dan sepatu pantofel 
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3.3.2.4. Tokoh Arthur Slugworth dalam film “Tom and Jerry: Willy 

Wonka & the Chocolate Factory” 

 

Gambar 3.18. Fitur wajah Arthur Slugworth 

(https://www.behindthevoiceactors.com) 

Film ini bercerita tentang seorang pemilik pabrik coklat bernama Willy 

Wonka yang membuat sebuah sayembara. Dimana lima orang terpilih 

yang menemukan tiket emas di dalam Wonka Bars akan mendapatkan 

kesempatan untuk berkeliling melihat isi pabriknya dan akan mendapatkan 

coklat gratis seumur hidup. Charlie Bucket merupakan anak laki-laki yang 

beruntung karena mendapatkan tiket emas terakhir. Slugworth yang 

merupakan musuh Willy Wonka menyuruh Charlie untuk mencuri permen 

Gobstopper dengan iming-iming akan membuat Charlie menjadi kaya 

raya. Namun Charlie menolaknya dan ternyata di akhir film, Slugworth 

bukanlah penjahat melainkan orang suruhan Willy Wonka untuk menguji 

orang yang berhak mewarisi pabriknya.  

Tokoh  Slugworth dipilih sebagai acuan karena memiliki kemiripan 

dengan tokoh Mr.Vincent. Slugworth merupakan tokoh dengan ras 

Kaukasoid yang terlihat dari kulitnya yang putih dan hidungnya yang 
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mancung walaupun besar. Diceritakan, Slugworth merupakan presiden 

coklat Slugworth, Tbk. Pakaian yang dikenakan Slugworth berupa setelan 

jas berwarna hitam dilengkapi dengan dasi dan sepatu pantofel. Seperti 

dalam teori Sutton dan Whelan (2004, hlm. 175) bahwa warna hitam 

merupakan warna yang menunjukan otoritas, martabat dan 

mengintimidasi.  

 

Gambar 3.19. Kostum Arthur Slugworth 

(https://dunia21.me) 

Hal tersebut sesuai dengan sikap Slugworth yang mengintimidasi 

Charlie agar mau mencuri dan memberikan Gobstopper padanya. 

Slugworth juga merupakan sosok yang persuasif dengan cara membujuk 

anak-anak agar mau mencuri dan memberikan Gobstopper padanya 

dengan iming-iming yang menggiurkan. Terlihat dari bentuk bibirnya 

dimana bagian bawah bibir lebih tebal dari bibir bagian atas. Sesuai 

dengan teori Fulfer (1996) yang menyatakan bahwa seseorang dengan 

bibir bagian bawah yang lebih tebal dari bibir bagian atas merupakan 

pribadi yang persuasif (hlm. 46). 
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 Cara Slugworth yang mengintimidasi dan membujuk anak-anak 

merupakan strateginya untuk mendapatkan Gobstopper agar dapat 

mengetahui formula rahasianya. Dahi Slugworth yang lebar 

mencerminkan sosok yang perencana dan ahli strategi sesuai dengan teori 

(Roberts, 2009, hlm. 34). Tokoh Slughworth juga merupakan tokoh orang 

tua. Terlihat dari rambutnya yang beruban, matanya yang agak menyipit, 

dan hidungnya yang besar. Ciri tersebut sesuai dengan dengan teori 

Bancroft (2006) bahwa tokoh orang tua memiliki hidung yang lebih besar 

dan mata yang lebih kecil dan sipit dari tokoh dewasa.  

Bentuk wajah Slugworth yang persegi panjang mencerminkan 

pribadi yang yang dominan tanpa harus berusaha keras berdasarkan teori 

Kini dan Kumar (2014, hlm. 46). Slugworth memiliki bentuk tubuh 

ectomorph. Berdasarkan Sheldon’s somatypes (dalam Kamenskaya dan 

Kukharev, 2008) bentuk tubuh ectomorph merupakan sosok yang tidak 

mudah bergaul, dan sensitif. Terlihat dari sifatnya yang tidak ramah pada 

anak-anak. Namun, ada perbedaan antara tokoh Slugworth dengan tokoh 

Mr. Vincent.  

 Slugworth merupakan seorang pengusaha coklat. Sedikit mirip 

dengan Mr. Vincent yang merupakan pengusaha bahan yang manis yaitu 

gula. Lalu, aura Slughworth yang terkesan jahat berubah menjadi tidak 

berbahaya diakhir film. Ternyata Slugworth bukan penjahat melainkan 

orang suruhan Willy Wonka. Slugworth bertugas untuk menguji salah satu 
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dari pemenang tiket emas yang berhak mewarisi pabrik milik Willy 

Wonka.  

Tabel 3.19. Hasil analisis persamaan dan perbedaan Mr.Vincent dengan 

Slugworth 

Persamaan Perbedaan 

Mr.Vincent dan Slugworth sama-sama 

tokoh orang tua dengan ras Kaukasoid 

Slugworth merupakan pemilik pabrik 

coklat 

Mr.Vincent dan Slugworth sama-sama 

seorang pemilik pabrik 

Diakhir film ternyata Slugworth 

bukan orang jahat melainkan orang 

suruhan Willy Wonka 

Mr.Vincent dan Slugworth sama-sama 
seorang yang ahli strategi demi 

mencapai tujuan 

 

Mr.Vincent dan Slugworth sama-sama 
seorang yang persuasif 

 

 

Tabel 3.20. Aspek-aspek yang dapat digunakan dari tokoh Slugworth 

1. Kulit putih 

2. Hidung mancung  dan besar 

3. Bibir bagian bawah yang lebih tebal dari bibir bagian atas 

4. Dahi yang lebar 

5. Mata yang agar menyipit 

6. Wajah berbentuk persegi panjang 

7. Bentuk tubuh ectomorph 

8. Setelan jas hitam, kemeja putih, dasi, ikat pinggang, dan sepatu pantofel 

 

3.3.2.5. Tokoh Kertarajasa dalam film “Petualangan Sherina” 

 

Gambar 3.20. Kertarajasa 

(https://blue.kumparan.com) 
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Film “Petualangan Sherina” menceritakan tentang Sherina, seorang anak 

perempuan dari Jakarta yang harus pindah ke Bandung. Dikarenakan 

ayahnya (pak Darmawan) mendapat pekerjaan untuk mengelola 

perkebunan sayur milik pengusaha bernama Ardiwilaga. Seorang 

pengusaha licik bernama Kertarajasa melakukan berbagai cara agar bisa 

mendapatkan lahan perkebunan milik pak Ardiwilaga untuk membangun 

proyek Pasundan Valley. Kertarajasa menyuruh partnernya (ses Natasha) 

untuk membeli perkebunan milik Ardiwilaga. Ia juga menyuruh 

bawahannya untuk merusak perkebunan Ardiwilaga dan menculik 

anaknya (Sadam). 

 

Gambar 3.21. Kostum Kertarajasa dan ses Natasha 

(https://oload.info) 

Tokoh Kertarajasa dipilih sebagai acuan karena memiliki 

kemiripan dengan tokoh Mr.Vincent yang sama-sama tokoh orang tua. 

Terlihat dari kumis dan janggutnya yang tebal. Lalu Kertarajasa juga 

sama-sama seorang pengusaha yang ingin membeli sebuah lahan untuk 

membangun sebuah proyek. Sisi seorang pengusahanya terlihat dari 

pakaian yang ia kenakan yakni setelan jas berwarna hitam, dasi berwarna 
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merah dan sepatu pantofel. Kertarajasa berusaha mendapatkan perkebunan  

milik pak Ardiwilaga untuk membangun proyek Pasundan Valley.  

Untuk mencapai tujuannya tersebut, Kertarajasa membuat suatu 

strategi. Strateginya adalah merusak perkebunan pak Ardiwilaga dan 

menculik anak pak Ardiwilaga yaitu Sadam. Dahi Kertarajasa yang lebar 

mencerminkan sosok yang perencana dan ahli strategi sesuai dengan teori 

Roberts (2009, hlm. 34). Kertajasa merupakan sosok yang egois dan mata 

duitan. Karena Kertarajasa rela melakukan apa saja demi mencapai 

tujuannya yakni mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memikirkan 

orang lain. 

Hal itu dapat terlihat dari kantung matanya yang tebal. Menurut 

teori Fulfer (1996, hlm. 26) bahwa pemulik kantung mata yang tebal 

merupakan sosok yang egois dan kadang tidak jujur. Terdapat juga 

perbedaan antara tokoh Mr. Vincent dengan Kertarajasa. Kertarajasa yang 

merupakan keturunan ras Malayan Mongoloid berbeda dengan Mr. 

Vincent yang merupakan keturunan ras Kaukasoid.  Lalu, berbeda dengan 

Mr. Vincent yang langsung turun tangan untuk membeli area persawahan 

desa Dipta, Kertarajasa tidak turun tangan dalam mecapai tujuannya 

melainkan menyuruh anak buahnya untuk menculik sadam dan 

merekayasa seakan-akan ses Natasha menjadi penyelamat bagi keluarga 

Ardiwilaga karena mau membeli perkebunan mereka seharga tiga milyar 

untuk biaya tebusan penculikan.  
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Tabel 3.21. Hasil analisis persamaan dan perbedaan Mr.Vincent dengan 

Kertarajasa 

Persamaan Perbedaan 

Mr.Vincent dan Kertarajasa sama-

sama tokoh orang tua  

Kertarajasa merupakan tokoh dengan 

ras Malayan Mongoloid 

Mr.Vincent dan Kertarajasa sama-
sama seorang pengusaha yang ingin 

membeli sebuah lahan untuk 

membangun sebuah proyek 

Kertarajasa tidak turun tangan dalam 
melancarkan aksinya melainkan 

menyuruh orang lain 

Mr.Vincent dan Kertarajasa sama-
sama seorang yang ahli strategi demi 

mencapai tujuan 

 

Mr.Vincent dan Kertarajasa sama-
sama seorang yang egois dan mata 

duitan 

 

 

Tabel 3.22. Aspek-aspek yang dapat digunakan dari tokoh Kertarajasa 

1. Kumis dan janggut yang tebal 

2. Dahi lebar 

3. Kantung mata yang tebal 

4. Setelan jas hitam, kemeja putih, dasi, sepatu pantofel 

 

3.3.2.6. Tokoh Blandsford dan Blackstone dalam film “Bunyan and 

Babe” 

 

Gambar 3.22. Norm Blansford 

(https://www.behindthevoiceactors.com/) 

Film ini menceritakan tentang Travis, anak laki-laki yang mengunjungi 

perkebunan kakeknya di Delbert. Seorang developer bernama Norm 

Blandsford berusaha membeli semua lahan milik warga Delbert untuk 
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dijadikan mall dan pabrik, namun mereka menolak untuk menjualnya. 

Akhirnya Blandsford meminta saudara kembarnya (Blackstone) yang 

merupakan seorang ahli hipnotis untuk membantu mendapatkan lahan-

lahan tersebut dengan cara menghipnotis warga Delbert agar mau 

menandatangani surat perjanjian penjualan lahan. Travis mendapat 

bantuan dari Bunyan dan Babe yang merupakan tokoh cerita rakyat 

Delbert untuk mengatasi masalah tersebut. 

 

Gambar 3.23. Blackstone 

(https://img.huffingtonpost.com) 

Tokoh Blandsford dan Blackstone dipilih sebagai acuan karena 

memiliki kemiripan dengan tokoh Mr.Vincent yang sama-sama merupakan 

tokoh orang tua. Terlihat dari rambutnya yang tipis karena mengalami 

kebotakan. Namun hanya Blackstone yang menutupi kepalanya dengan 

rambut palsu. Blandsford dan Blackstone juga merupakan tokoh dengan 

keturunan ras Kaukasoid yang terlihat dari matanya yang berwarna biru. 

Blandsford ingin membeli semua lahan warga Delbert  untuk dijadikan 

pabrik dan mall, namun warga Delbert menolaknya karena mereka 

menyukai tinggal di Delbert.  
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Akhirnya, Blandsford mengatur strategi dengan meminta bantuan 

saudara kembarnya yang seorang ahli hipnotis yaitu Blackstone. untuk 

menghipnotis warga Delbert agar mau menandatangani surat perjanjian 

penjualan tanah. Blackstone yang sedang membutuhkan uang mau 

menerima tawaran tersebut namun dengan bayaran yang tinggi. Sehingga 

mau tidak mau Blandsford menyetujui permintaan Blackstone. Hal 

tersebut memperlihatkan bahwa Blandsford, dan Blackstone sama-sama 

seorang yang ahli strategi demi mencapai tujuannya yakni mendapatkan 

uang.  

Dahi Blandsford dan Blackstone yang lebar mencerminkan sosok 

yang perencana dan ahli strategi sesuai dengan teori Roberts (2009, hlm. 

34). Blandsford dan Blackstone juga merupakan sosok yang mudah marah. 

Terlihat dari adegan saat Blandsford marah-marah ke sekretarisnya yang 

bernama Iris karena hanya ada satu warga Delbert yang setuju untuk 

menjual lahannya. Lalu saat adegan Blandsford memanggil Blackstone 

dengan nama aslinya yakni Bob, Blackstone menjadi terpancing emosinya. 

Bentuk alis Blandsford dan Blackstone yang menjulang mencerminkan 

sosok yang mudah marah sesuai dengan teori Roberts (2009, hlm. 46).  

Blandsford dan Blackstone memiliki bentuk tubuh ectomorph. 

Pemilik bentuk tubuh ectomorph merupakan sosok yang tidak mudah 

bergaul dan sensitif sesuai dengan Seldon’s somatypes dalam Kamenskaya 

dan Kukharev (2008). Blackstone merupakan seorang yang memegang 

kendali karena kemampuan hipnotisnya. Blackstone berhasil menghipnotis 
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semua warga Delbert sehingga mau menandatangani surat penjualan 

tanahnya masing-masing. Ia juga menghipnotis saudaranya 

(Blandsford)dan membawa kabur surat penjualan tanah warga Delbert 

demi mendapatkan keuntungan sendiri.  

Lalu Blackstone menyuruh anak buahnya untuk membakar area 

festival Delbert. Padahal di dalam area tersebut terdapat seluruh warga 

Delbert yang hilang kedasadaran karena dihipnotis.  Selain itu, Blackstone 

juga ingin terlihat lebih dominan dan lebih hebat dari pada saudaranya 

karena selalu dianggap remeh. Caranya adalah dengan memakai rambut 

palsu berwarna hitam dan janggut palsu yang berbentuk runcing. Sesuai 

dengan teori Fulfer (1996) dimana janggut berbentuk runcing menunjukan 

pribadi yang dominan dan punya kendali (hlm. 68).  

Namun rambut Blandsford dan Blackstone yang berwarna hitam 

sudah mencerminkan sosok yang dominan dan berkemauan keras sesuai 

dengan teori Roberts (2009, hlm. 29). Ada juga sedikit perbedaan antara 

tokoh Mr.Vincent, Blandsford dan Blackstone. Blandsford  bukanlah 

seorang pengusaha gula, melainkan seorang developer. Sedangkan 

Blackstone adalah seorang ahli hipnotis. Lalu selain membangun pabrik di 

kota Delbert, Blandsford juga ingin membangun sebuah mall.  

Tabel 3.23. Hasil analisis persamaan dan perbedaan Mr.Vincent dengan 

Blandsford dan Blackstone 

Persamaan Perbedaan 

Mr.Vincent Blandsford, dan Selain pabrik, Blandsford ingin 
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Blackstone sama-sama tokoh orang tua 
keturunan ras Kaukasoid 

membangun sebuah mall 

Mr.Vincent dan Blandsford sama- 

ingin membeli sebuah lahan untuk 
membangun sebuah proyek pabrik  

Blandsford adalah seorang developer 

dan Blackstone adalah seorang ahli 
hipnotis 

Mr.Vincent, Blandsford, dan 

Blackstone sama-sama seorang yang 

ahli strategi demi mencapai tujuan 

 

Mr.Vincent, Blandsford, dan 

Blackstone sama-sama seorang yang 

mudah marah 

 

Mr.Vincent dan Blackstone sama-sama 
seorang yang memegang kendali. 

 

 

Tabel 3.24. Aspek-aspek yang dapat digunakan dari tokoh Blandsford dan 

Blackstone 

1. Dahi lebar 

2. Bentuk alis melengkung 

3. Bentuk tubuh ectomorph 

4. Janggut berbentuk runcing 

5. Rambut berwarna hitam  

 

3.4. Proses Perancangan 

3.4.1. Tokoh Dipta 

3.4.1.1. 3-Dimensional Character 

 1. Fisiologis 

 Pranadipta Nugraha atau yang biasa dipanggil Dipta merupakan seorang 

pemuda berusia 23 tahun. Dipta berkulit sawo matang karena ia 

merupakan keturunan etnis jawa. Dipta memiliki tinggi badan 168 cm dan 

berat badan 60 kg. Dipta memiliki rambut yang cepak agar tidak 

mengganggu aktivitasnya di bidang pertanian. Rambut Dipta yang 

berwarna hitam kecoklatan merupakan warna rambut yang sering terpapar 

sinar matahari. 

Perancangan Tokoh Dipta..., Zita Amanda Lulu, FSD UMN, 2019



83 

 

 2. Psikologis 

Dipta memiliki sifat yang baik karena sangat menjaga hubungan 

pertemanan dengan kedua sahabatnya, Wongso dan Rani. Dipta 

merupakan sosok yang sociable, extrovert, ramah, menyenangkan. Selain 

itu, juga Dipta peka dan peduli pada keadaan sekitar maupun orang lain. 

Sisi baik Dipta yang lainnya adalah ia menyukai keadaan lingkungan yang 

tenang dan damai sehingga ia tidak suka jika lingkungannya diganggu atau 

dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Dipta juga merupakan 

sosok yang optimis dalam mencapai tujuannya. Namun sifat Dipta yang 

terlalu spontan, impulsif, ekspresif dapat membuat orang lain kesal atau 

merasa tidak nyaman. 

 3.Sosiologis 

Dipta adalah seorang mahasiswa fresh graduate jurusan pertanian yang 

memiliki hobi pecinta alam. Dipta pulang ke desanya setelah tinggal lama 

di perkotaan untuk mengenyam pendidikan. Di desanya, Dipta tinggal 

bersama kakeknya. Alasan Dipta pulang ke desanya adalah karena ia 

merindukan kedua sahabatnya, kakeknya dan desanya yang asri. Dipta 

sangat dekat dengan kedua sahabatnya, Wongso dan Rani. Dipta juga 

sangat menyukai keadaan desanya yang asri dibandingkan keadaan di kota 

yang sangat berpolusi. 
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3.4.1.2. Rancangan awal tokoh Dipta 

 

Gambar 3.24. Eksplorasi wajah tokoh Dipta 

(dokumentasi pribadi, 2019) 

Pada perancangan awal, sisi psikologis tokoh Dipta yang ingin 

diperlihatkan adalah sebagai sosok yang petualang, sangat mencintai alam, 

tegas, serius, memiliki jiwa pemimpin, berani, dan dapat diandalkan. Dari 

sisi sosiologis, Dipta merupakan seorang mahasiswa fresh graduate 

jurusan pertanian yang memiliki hobi pecinta alam, yang pulang ke 

desanya setelah tinggal lama di perkotaan. Lalu sisi fisiologis perancangan 

awal tokoh Dipta mengacu pada ciri fisik orang jawa. Pada rancangan 

awal, acuan yang digunakan adalah Heru Gundul karena ia merupakan 

orang Yogyakarta. Heru Gundul merupakan pembawa acara program TV 

“Jejak si Gundul”.  

 Program TV “Jejak si Gundul” menampilkan kearifan lokal di 

Indonesia. Pada setiap episodenya, Heru gundul selalu memperlihatkan 

aktivitas yang berhubungan dengan alam dan potensi yang bisa 

dikembangkan di suatu daerah. Aktivitas yang dilakukan antara lain 
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seperti menangkap ikan dan memberikan kiat bertahan hidup di alam 

bebas. Pemilihan acuan visual Heru Gundul didasari pada sisi psikologis 

Dipta yang petualang dan pecinta alam. Secara visual, Heru gundul 

memiliki keunikan yakni selalu memakai baf atau penutup kepala yang 

menutupi kepala gundulnya.  

 

Gambar 3.25. Heru Gundul 

(http://cdn2.tstatic.net)  

 Dari bentuk tubuhnya, Heru gundul memiliki bentuk tubuh 

endomorph. Dimana menurut Sheldon (seperti dikutip dalam Kamenskaya 

dan Kukharev, 2008) seseorang yang memiliki bentuk tubuh endomorph 

berkepribadian viscerotonic yaitu bersifat santai, mudah bergaul, toleran, 

dan menyukai ketenangan dan kedamaian. Ciri bentuk tubuh endomorph 

terlihat gemuk atau berisi. Maka, penulis juga mengambil acuan bentuk 

tubuh Heru Gundul untuk tokoh Dipta. Bentuk tubuh Heru Gundul sesuai 

dengan kepribadian Dipta yang santai, mudah bergaul, dan menyukai 

ketenangan dan kedamaian. 

Perancangan Tokoh Dipta..., Zita Amanda Lulu, FSD UMN, 2019



86 

 

 

Gambar 3.26. Rancangan awal tokoh Dipta 

(dokumentasi pribadi, 2019)  

Pada rancangan awal tokoh Dipta, sisi tokoh Dipta yang ingin 

diperlihatkan adalah sosok yang tegas dan dapat diandalkan. Sehingga 

penulis merancang tokoh Dipta dengan menggunakan bentuk dasar kotak 

pada wajahnya. Dan bentuk alis Dipta dibuat menjulang untuk 

menekankan sosoknya yang tegas dan dapat diandalkan. Namun bentuk 

wajah kotak kurang menonjolkan sisi etnis jawa. Setelah mencari referensi 

orang jawa di internet, kebanyakan orang jawa memiliki fitur wajah yang 

lebih lembut dibandingkan dengan fitur wajah etnis lainnya. 

  Etnis batak dan padang lebih memungkinkan memiliki bentuk 

wajah kotak. Fitur wajah etnis jawa yang lembut yakni bulat lebih sesuai 

dengan teori Walyua (dalam Muhdaliha dan Arlena, 2017). Dimana ras 

Malayan Mongoloid memiliki bentuk wajah yang agak bulat. Pakaian 

yang Dipta kenakan menyesuaikan dengan latar cerita. Dikarenakan Dipta 

merupakan seorang mahasiswa perantau yang pulang ke desanya.  

 Perjalanan yang dilalui Dipta cukup jauh, maka dari itu pakaian 

yang digunakan Dipta harus nyaman. Pakaian yang dikenakan Dipta antara 
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lain kaos berkerah yang dapat menyerap keringat. Celana cargo yang lebih 

memungkinkan pergerakan aktivitas yang bebas dibandingkan celana 

jeans. Tas carrier diperlukan untuk membawa banyak barang. Penggunaan 

sepatu juga lebih memungkinkan pergerakan aktivitas yang bebas dan 

lebih aman melindungi kaki dibandingkan sandal yang bersifat terbuka.  

 Jenis atribut yang dikenakan Dipta seperti baf (penutup kepala), 

jam tangan, tas carrier, celana cargo, dan sepatu hiking disesuaikan 

dengan hobi Dipta yang menyukai kegiatan pecinta alam. Namun, 

perancangan tokoh ini tidak bisa digunakan. Dikarenakan bentuk wajah 

kotak yang diaplikasikan pada tokoh belum menggambarkan ciri fisik 

orang jawa. Perancangan ini juga belum menunjukan visi tokoh secara 

keseluruhan. Lalu, teori fitur wajah belum diaplikasikan dalam rancangan 

ini sehingga kepribadian Dipta yang ingin ditonjolkan belum terlihat. 

3.4.1.3. Rancangan kedua tokoh Dipta 

 

Gambar 3.27. Rancangan kedua tokoh Dipta 

(dokumentasi pribadi, 2019) 
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Gambar diatas merupakan perancangan kedua tokoh Dipta. Pada 

perancangan kedua, terjadi perubahan pada sisi psikologis tokoh Dipta. 

Sisi psikologis tokoh Dipta yang ingin diperlihatkan yakni sebagai sosok 

yang sangat mencintai alam, sociable, peduli pada orang lain, sedikit 

kekanakan karena kegemarannya menangkap kunang-kunang, spontan, 

impulsif, dan kreatif. Dari sisi sosiologis, Dipta merupakan seorang 

mahasiswa fresh graduate jurusan pertanian yang pulang ke desanya 

karena kerinduannya pada kedua sahabatnya, kakeknya, dan desanya yang 

asri, selain itu Dipta juga gemar melakukan kegiatan pecinta alam. Lalu 

sisi fisiologis perancangan kedua tokoh Dipta mengacu pada ciri fisik 

seorang pemuda dengan ras Malayan Mongoloid khususnya etnis jawa 

seperti bentuk mata yang bulat, wajah yang agak bulat dan kulit yang 

berwarna sawo matang.  

 Pada perancangan kedua, terjadi perubahan pada bentuk wajah 

Dipta. Bentuk wajah Dipta yang awalnya kotak dibuat menjadi bulat 

sedikit lonjong untuk menonjolkan sosok yang pemelihara dan cinta damai 

sesuai dengan teori (Roberts, 2009, hlm. 71). Bentuk wajah tersebut 

diambil dari acuan tokoh Ted Wiggins dalam film “The Lorax” (2012). 

Ted memiliki bentuk wajah yang lonjong dan tidak terdapat sudut kaku. 

Tokoh Ted Wiggins memiliki kemiripan dengan tokoh Dipta yang sama-

sama memiliki misi untuk menyelamatkan lingkungan yakni untuk 

menanam benih pohon terakhir di tengah kota Thneedville.  
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 Dalam rancangan kedua, bentuk alis Dipta juga mengalami 

perubahan menjadi membulat. Pada rancangan awal, bentuk alis Dipta 

yang menjulang lebih menekankan pada sosoknya yang tegas dan serius. 

Sehingga bentuk alis menjulang kurang cocok dengan rancangan kedua 

tokoh Dipta. Perubahan bentuk alis Dipta yang membulat diambil dari 

acuan tokoh Ted Wiggins yang memiliki alis membulat. Menurut teori 

Roberts (2009), pemilik alis membulat merupakan sosok yang menyukai 

keadaan lingkungan yang tenang dan damai (hlm. 46). 

  Ciri-ciri tersebut sesuai dengan kepribadian Dipta yang merasa 

terganggu dengan kedatangan Mr. Vincent yang dianggap mengganggu 

ketenangan dan kedamaian desanya. Di rancangan awal, karena bentuk 

wajah Dipta dibuat kotak, sehingga bentuk dagunya juga terlihat kotak dan 

terkesan kaku. Maka penulis melakukan perubahan pada dagu Dipta 

menjadi bulat. Perubahan bentuk dagu Dipta yang bulat juga diambil dari 

acuan tokoh Ted Wiggins memiliki dagu bulat. Sesuai dengan teori Fulfer 

(1996, hlm. 53) pemilik dagu bulat merupakan orang yang ramah dan 

peduli pada orang lain.  

 Ciri-ciri tersebut sesuai dengan kepribadian Dipta yang sociable 

dan peduli pada orang lain, khusunya kakeknya sendiri. Untuk ciri fisik 

Dipta yang lainnya, seperti bentuk dahi, lebar dahi, proporsi tubuh hanya 

mengacu pada teori perancangan tokoh dan tidak mengambil referensi 

visual dari acuan film. Pada rancangan kedua, penulis ingin menekankan 

sisi psikologis Dipta yang kreatif karena memiliki ide cemerlang untuk 
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menjadikan desanya menjadi desa wisata. Sehingga bentuk dahi yang 

dipilih untuk Dipta adalah bentuk widow's peak. Dimana menurut teori 

Roberts (2009, hlm. 113) bahwa pemilik dahi berbentuk widow's peak 

biasanya memiliki sifat yang kreatif.  

 Lalu dahi Dipta yang dibuat sempit dapat mencerminkan sifatnya 

yang impulsif atau bertindak spontan mengikuti kata hatinya. Sifatnya 

yang impulsif terlihat dari keberaniannya dalam bernegosiasi dan 

mengusulkan pada Mr.Vincent yang jelas-jelas lebih berpengalaman 

darinya untuk membangun desa wisata daripada membangun pabrik. 

Padahal Dipta belum memiliki pengalaman yang sesungguhnya dalam 

dunia kerja karena baru saja lulus kuliah. Karena Dipta merupakan 

keturunan ras Malayan Mongoloid dan termasuk ke dalam kategori tokoh 

dewasa, maka penulis menggunakan proporsi enam kepala untuk Dipta. 

Hal tersebut sesuai dengan teori Waluya (dalam Muhdaliha dan Arlena, 

2017) bahwa salah satu ciri ras Malayan Mongoloid adalah memiliki 

tinggi badan sedang yang artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu 

pendek. 

  Begitu juga dengan teori Bancroft (2006) yang menyatakan bahwa 

laki-laki dewasa memiliki ukuran tinggi badan sekitar enam sampai enam 

setengah kepala. Lalu pada rancangan kedua, terjadi perubahan pada 

pakaian Dipta. Acuan untuk pakaian Dipta diambil dari tokoh yang gemar 

melakukan kegiatan pecinta alam yakni Christoper McCandless dari film 

“Into the Wild” (2007). Pakaian tersebut antara lain kemeja, celana cargo, 
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tas carrier, sepatu hiking, namun untuk memberikan kesan stylish dan 

modern karena terpengaruh dengan gaya berpakaian orang kota. Maka 

penulis memutuskan agar Dipta mengenakan kaos yang dilapisi kemeja 

dengan kancing yang terbuka.  

Penulis juga mengambil acuan fitur wajah tokoh Chris yaitu posisi 

alis yang dekat dengan mata karena sesuai dengan kepribadian Dipta yang 

spontan. Untuk model rambut, penulis memilih gaya rambut cepak untuk 

tokoh Dipta. Beberapa universitas yang memiliki fakultas pertanian 

menuntut mahasiswanya agar tidak berambut gondrong. Peraturan tersebut 

berlaku sejak masa orientasi mahasiswa baru. Seperti dikutip dari 

https://ftp.unud.ac.id, Universitas Udayana fakultas pertanian mewajibkan 

seluruh mahasiswa laki-laki untuk berambut pendek dan rapi dengan 

panjang rambut 1cm.  

Penulis ingin membuat agar kebiasaan Dipta berambut cepak, 

terbawa sampai ia lulus kuliah. Rambut cepak juga lebih praktis dan sesuai 

dengan kegiatan Dipta yang sering terkena sinar matahari. Otomatis, Dipta 

akan lebih sering berkeringat. Lalu, warna biru untuk pakaian Dipta dipilih 

karena warna biru melambangkan kecerdasan, intregritas, keyakinan, dan 

keseriusan dan warna biru tua melambangkan kepercayaan dan kesetiaan 

(Tillman, 2011, hlm. 112). Diantara sahabat-sahabatnya, hanya Dipta yang 

berkuliah dan berhasil mendapatkan gelar sarjana.  
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Lalu sosok Dipta sangat setia pada persahabatan dengan kedua 

sahabatnya maupun dengan desanya. Juga keyakinannya untuk 

membangun desa wisata walaupun pengalamannya masih minim, dapat 

disimbolkan dengan warna biru. Untuk warna atribut Dipta yang lainnya, 

disesuaikan dengan warna asli atribut tersebut dari referensi di internet. 

Namun perancangan ini tidak bisa digunakan karena ada beberapa hal 

yang tidak terlalu cocok dengan kepribadian Dipta. Seperti dahinya yang 

berbentuk widow's peak dan mulutnya yang kecil. 

3.4.1.4. Rancangan ketiga tokoh Dipta 

 

Gambar 3.28. Rancangan ketiga tokoh Dipta 

(dokumentasi pribadi, 2019) 

Pada perancangan ketiga, terjadi beberapa perubahan pada sisi psikologis 

tokoh Dipta. Sisi psikologis tokoh Dipta yang ingin diperlihatkan yakni 

sebagai sosok yang sangat menjaga hubungan pertemanan, sociable, 

extrovert, ramah, menyenangkan, peka dan peduli pada keadaan sekitar 

maupun orang lain, menyukai keadaan lingkungan yang tenang dan damai, 

spontan, impulsif, ekspresif, optimis. Dari sisi sosiologis, Dipta 

merupakan seorang pemuda yang merupakan mahasiswa fresh graduate 
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jurusan pertanian yang pulang ke desanya karena kerinduannya pada 

kedua sahabatnya, kakeknya, dan desanya yang asri, selain itu Dipta juga 

gemar melakukan kegiatan pecinta alam. Lalu dari sisi fisiologis, 

perancangan ketiga tokoh Dipta masih sama dengan yang sebelumnya 

yakni mengacu pada ciri fisik seorang pemuda dengan ras Malayan 

Mongoloid. Namun sisi fisiologis Dipta lebih mengacu pada ciri fisik etnis 

jawa seperti bentuk mata yang bulat, wajah yang agak bulat dan kulit yang 

berwarna sawo matang.  

 Pada perancangan ketiga, terjadi perubahan pada bentuk dahi dan 

ukuran mulut Dipta. Yang tadinya bentuk dahi Dipta adalah widow’s peak 

menjadi bentuk bulat. Dan ukuran mulut Dipta yang tadinya kecil menjadi 

besar. Bentuk dahi dan mulut tersebut tersebut diambil dari acuan tokoh 

Irul dalam film “Sarjana Kambing” (2017) dan tokoh Iam dalam film “5 

cm” (2012) yang memiliki bentuk dahi bulat dan mulut yang besar. Tokoh 

Irul dan Ian memiliki kemiripan dengan tokoh Dipta yang sama-sama 

ramah, menyenangkan sociable, sangat menjaga hubungan pertemanan, 

ekstrovert dan ekspresif. 

  Sesuai dengan teori Roberts, orang yang bentuk dahinya bulat 

mencerminkan sosok yang senang bergaul dan sangat menjaga hubungan 

pertemanan dalam waktu yang lama (2009, hlm. 71). Dan orang yang 

memiliki mulut besar merupakan sosok yang extrovert dan ekspresif. 

Untuk proporsi tubuh, akhirnya penulis berhasil menemukan acuan yang 

sesuai yakni dari tokoh Toshio dalam film “Only Yesterday” (1991). 

Perancangan Tokoh Dipta..., Zita Amanda Lulu, FSD UMN, 2019



94 

 

Toshio merupakan keturunan ras Mongoloid karena ia adalah orang 

Jepang sehingga Tohio memiliki proporsi tubuh berukuran enam kepala. 

Perubahan juga terjadi pada pakaian Dipta.  

 Warna kemeja Dipta diubah menjadi biru muda agar terlihat 

kontras dengan warna kaos Dipta di dalamnya yang berwarna biru tua. 

Warna celana Dipta juga diubah menjadi lebih muda. Lalu warna sepatu 

Dipta diubah menjadi lebih tua. Warna tali tas carrier Dipta juga diubah 

menjadi abu-abu gelap yang hampir terlihat hitam. Perubah warna tersebut 

menyesuaikan dengan warna celana cargo, warna sepatu hiking dan warna 

tas carrier yang banyak beredar di pasaran. Pada perancangan ini, penulis 

juga ingin memperlihatkan sosok perantau pada diri Dipta. Sehingga Dipta 

terlihat menenteng kardus untuk menyesuaikan referensi para pemudik di 

Indonesia saat pulang ke kampung halaman. 

 

Gambar 3.29. Para pemudik di Indonesia 

(http://cdn2.tstatic.net) 
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3.4.2. Tokoh Mr. Vincent 

3.4.2.1. 3-Dimensional Character 

 1. Fisiologis 

Mr. Vincent merupakan orang tua berusia 70 tahun. Mr.Vincent berkulit 

putih, memiliki tinggi badan 185 cm dan berat badan 75 kg. Mr. Vincent  

memiliki rambut tanpa poni dan disisir kebelakang. Gaya rambut Mr. 

Vincent dituntut rapi karena ia akan sering menemui klien-klien penting. 

Umurnya yang tidak lagi muda membuat rambutnya beruban, namun 

untuk menjaga penampilannya, Mr. Vincent rutin mengecat rambutnya 

menjadi hitam. 

 2. Psikologis 

Mr. Vincent memiliki sifat yang dimiliki pengusaha pada umumnya yaitu 

mata duitan. Mr. Vincent selalu memikirkan strategi yang sempurna untuk 

mencapai tujuannya yakni memperoleh keuntungan. Pengalamannya yang 

sudah banyak, membuatnya ahli dalam merancang strategi dan memegang 

kendali. Salah satu strateginya dalam berbisnis ialah bersikap persuasif 

agar orang yang dibujuknya mau menuruti ucapannya.  

  Namun alasan dibalik itu semua adalah karena Mr. Vincent 

memiliki rahasia di masa lalu yang membentuknya menjadi sosok yang 

sangat menyukai uang. Tetapi masih terdapat kebaikan di dalam sifat 

buruknya itu. Mr Vincent merupakan sosok yang objektif. Mr. Vincent 

akan bersikap baik pada orang yang benar-benar berusaha dan 

bertanggungjawab, bukan hanya sekedar melalui perkataan di mulut saja. 
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 3.Sosiologis 

Mr. Vincent adalah seorang pengusaha gula yang ingin membeli lahan 

persawahan desa Dipta untuk dijadikan kompleks pabrik gulanya. Mr. 

Vincent tinggal di Indonesia sejak kecil. Ayahnya adalah orang Belanda 

dan ibunya adalah orang pribumi. Saat berakhirnya masa penjajahan 

Belanda di Indonesia, ayah Mr. Vincent kehilangan dokumen penting yaitu 

passport. Ia tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara Belanda 

seperti uang tunjangan, dan sebagainya. Sehingga ayah dan ibu Mr. 

Vincent hidup miskin di Indonesia.  

  Beberapa tahun kemudian mereka memiliki anak yaitu Mr. 

Vincent. Saat dewasa, kedua orang tua Mr. Vincent wafat. Mr. Vincent 

yang hidup sendiri bekerja sangat bekerja keras dan akhirnya berhasil 

menjadi pengusaha gula yang sukses di kemudian hari.  Namun, walaupun 

sudah menjadi orang sukses, Mr. Vincent merasa kesepian, ia juga tidak 

memiliki teman dekat. Satu-satunya orang yang selalu bersama dengan 

Mr. Vincent adalah supirnya yang selalu mengantar dan menemani  

kemanapun ia pergi. 

3.4.2.2. Rancangan awal tokoh Mr. Vincent 

 

Gambar 3.30. Eksplorasi wajah tokoh Mr. Vincent 

(dokumentasi pribadi, 2019) 
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Pada perancangan awal, sisi psikologis tokoh Mr. Vincent yang ingin 

diperlihatkan adalah sebagai sosok yang licik, mata duitan, mudah marah 

dan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Dari sisi sosiologis, 

Mr. Vincent merupakan seorang pengusaha yang berusaha membeli area 

persawahan kakek Dipta untuk dijadikan pabrik gula. Lalu sisi fisiologis 

perancangan awal tokoh Mr. Vincent mengacu pada ciri fisik ras 

Kaukasoid yang memiliki hidung mancung dan berbulu lebat, ditandai 

dengan kumis dan janggutnya yang tebal. Sehingga penulis merancang 

tokoh Mr. Vincent dengan menggunakan bentuk dasar segitiga pada 

wajahnya untuk menekankan sosoknya yang licik dan berbahaya. Dan 

bentuk alis Mr. Vincent dibuat menjulang untuk menekankan sosoknya 

mudah marah.  

 

Gambar 3.31. Rancangan awal tokoh Mr. Vincent 

(dokumentasi pribadi, 2019) 

 Dagu Mr. Vincent juga dibuat sangat runcing karena sesuai dengan 

teori Fulfer (1996). Dimana pemilik dagu yang sangat runcing merupakan 

sosok yang mendominasi dan akan menghalalkan segala cara demi 
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mencapai tujuannya (hlm. 54). Penulis juga merancang hidung Mr. 

Vincent dengan bentuk lancip seperti paruh burung. Sesuai dengan teori 

Roberts (2009, hlm. 51) yang menyatakan bahwa pemilik hidung 

berbentuk paruh burung merupakan sosok yang berbahaya. Dahi Mr. 

Vincent pun dirancang berbentuk lancip untuk memberikan kesan kaku 

dan berbahaya.  

 Penulis merancang bentuk tubuh Mr. Vincent dengan bentuk tubuh 

ectomorph yang terlihat kurus. Bentuk tubuh ectomorph sesuai dengan 

sosok Mr. Vincent yang tidak mudah bergaul dan sensitif. Penulis 

membuat mata Mr. Vincent terlihat kecil dan sipit. Dan juga 

menambahkan garis-garis kerutan pada dahi Mr. Vincent untuk 

memberikan kesan orang tua atau sudah berumur. Untuk rambut Mr. 

Vincent, penulis merancangnya dengan gaya rambut disisir belah dua dan 

klimis sesuai dengan stereotip gaya rambut pengusaha yang klimis.  

 Rambut Mr. Vincent dibuat lancip seperti membentuk segitiga juga 

untuk memberikan kesan licik dan berbahaya. Lalu, pakaian yang Mr. 

Vincent kenakan menyesuaikan dengan profesinya sebagai pengusaha. 

Pakaian yang dikenakan antara lain yakni setelan jas, dasi, ikat pinggang, 

sepatu pantofel, dan dilengkapi dengan batu akik dikelima jari kirinya. 

Namun, perancangan tokoh ini tidak bisa digunakan. Dikarenakan penulis 

belum menemukan acuan tokoh yang memiliki kemiripan dengan tokoh 

Mr. Vincent, baik itu dalam film live action, film animasi, maupun foto. 
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  Lalu fitur wajah Mr. Vincent yang dirancang seperti bentuk wajah 

segitiga, dagu yang sangat runcing, dan hidung berbentuk paruh lebih, dan 

rambut lancip berbentuk segitiga terlalu menonjolkan kepribadian Mr. 

Vincent yang licik dan berbahaya. Padahal kepribadian Mr. Vincent tidak 

seburuk itu. Ia masih mau memberikan kesempatan pada Dipta untuk 

membangun desa wisata dan bahkan membatalkan rencana pembangunan 

pabrik gulanya. Perancangan aksesoris batu akik pada kelima jari kiri Mr. 

Vincent juga tidak diperlukan. Batu akik tidak sesuai dengan budaya barat 

yang sering kali tidak mempercayai hal-hal berbau mistis. 

3.4.2.3. Rancangan kedua tokoh Mr. Vincent 

 

Gambar 3.32. Rancangan kedua tokoh Mr. Vincent 

(dokumentasi pribadi, 2019) 

Pada perancangan kedua, sisi psikologis tokoh Mr. Vincent yang ingin 

diperlihatkan adalah sebagai sosok yang licik, mata duitan, mudah marah, 

ingin gaya hidup yang santai namun kaya, fokus dalam mencapai tujuan, 

tertutup, dan pandai menyimpan rahasia. Dari sisi sosiologis, Mr. Vincent 

merupakan seorang pengusaha yang berusaha membeli area persawahan 
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kakek Dipta untuk dijadikan kompleks pabrik gulanya. Lalu sisi fisiologis 

perancangan kedua tokoh Mr. Vincent mengacu pada ciri fisik ras 

Kaukasoid yang berkulit putih, hidung mancung dan berbulu lebat. Untuk 

proporsi tubuh Mr. Vincent, penulis merancangnya menjadi enam 

setengah kepala. Berbeda dengan proporsi tubuh Dipta yang berukuran 

enam kepala.  

 Dikarenakan Mr. Vincent merupakan tokoh dengan ras Kaukasoid 

yang biasanya memiliki postur lebih tinggi dari ras Malayan Mongoloid. 

Pada rancangan kedua, bentuk wajah Mr. Vincent masih menggunakan 

bentuk dasar segitiga. Namun penulis melakukan perubahan pada dagu 

Mr. Vincent menjadi kotak karena lebih sesuai dengan sifatnya yang 

idealis dengan ambisinya yang ingin menjadi lebih kaya. Penulis juga 

ingin menonjolkan sisi psikologis Mr. Vincent yang fokus mencapai 

tujuan. Maka penulis mengubah dahi Mr. Vincent menjadi lebar karena 

dahi lebar mencerminkan pribadi yang berpikir jauh ke depan, perencana, 

dan ahli strategi (Roberts, 2009, hlm. 34).  

 Sisi psikologis Mr. Vincent lainnya yang ingin diperlihatkan 

adalah sosoknya yang tertutup dan pandai menjaga rahasia masa lalunya. 

Sehingga penulis mengubah mata Mr. Vincent menjadi abu-abu. Sesuai 

dengan teori dimana pemilik mata berwarna abu-abu merupakan sosok 

yang dingin, tertutup dan pandai menjaga rahasia (Roberts, 2009, hlm. 36). 

Hidung Mr. Vincent juga dirancang menjadi tidak terlalu kaku dan tidak 
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terlalu lancip. Agar kesan orang tua lebih terlihat, maka penulis 

menambahkan efek kerutan disekitar mata.  

 Untuk ciri fisik Mr. Vincent yang lainnya, penulis mengacu pada 

referensi visual dari manusia asli. Referensi tersebut diambil dari 

pengusaha keturunan ras kulit putih yang menetap di Bali yang bernama 

Peter Wall dan John Hardy. Secara tampilan Peter Wall dan John Hardy 

tidak memikirkan penampilan sehingga tidak terlihat seperti pengusaha 

pada umumnya yang berpenampilan rapi dan formal. Pada rancangan 

kedua, Rambut Mr. Vincent dibuat beruban dan  tidak rapi seperti rambut 

Peter Wall dan John Hardy. Perubahan juga terjadi pada pakaian Mr. 

Vincent. 

 

Gambar 3.33. Peter Wall 

(https://c1.staticflickr.com) 

 Mr. Vincent memakai kemeja dengan kancing atas yang terbuka 

sehingga memperlihatkan bulu dadanya, celana pendek, sepatu slip-on, 

dilengkapi dengan aksesoris jam tangan. Lalu, kumis Mr. Vincent 

dihilangkan dan janggutnya dibuat menjadi sangat sedikit menyesuaikan 
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dengan acuan Peter Wall dan John Hardy. Namun, perancangan kedua ini 

tidak bisa digunakan karena sisi fisiologi Mr. Vincent sebagai seorang 

pengusaha tidak terlihat. Lalu kurangnya acuan tokoh dari film live action 

dan film animasi. Sehingga penulis hanya merancang tokoh Mr. Vincent 

berdasarkan teori perancangan dan ciri fisik Peter Wall dan John Hardy. 

 

Gambar 3.34. John Hardy 

(https://animalallies.sg) 

3.4.2.4. Rancangan ketiga tokoh Mr. Vincent 

 

Gambar 3.35. Rancangan ketiga tokoh Mr. Vincent 

(dokumentasi pribadi, 2019) 
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Pada perancangan ketiga, terjadi beberapa perubahan pada sisi psikologis 

tokoh Mr. Vincent. Sisi psikologis tokoh Mr. Vincent yang ingin 

diperlihatkan yakni sebagai sosok yang memiliki strategi untuk mencapai 

tujuan, mudah marah, egois, memegang kendali, persuasif, tidak mudah 

terkesan, tidak suka diatur, mata duitan, menyimpan rahasia, memiliki 

pengamatan yang cermat, dan objektif. Dari sisi sosiologis, Mr. Vincent 

merupakan seorang pengusaha gula yang berusaha membeli area 

persawahan kakek Dipta untuk dijadikan pabrik gula. Namun ia 

mengurungkan niat tersebut ketika melihat tindakan Dipta yang 

mengusulkan untuk membangun desa wisata daripada pabrik. Alasannya 

karena ia teringat dengan masa lalunya dimana dirinya tidak bisa 

melakukan apapun untuk memberdayakan desanya.  

 Lalu dari sisi fisiologis, perancangan ketiga tokoh Mr. Vincent 

masih sama dengan yang sebelumnya. Perancangan ini mengacu pada ciri 

fisik orang tua dengan ras Kaukasoid yakni berkulit putih, hidung 

mancung dan berbulu lebat. Ditandai dengan kumis dan janggutnya yang 

tebal. Pada perancangan ketiga, terjadi perubahan pada rambut Mr. 

Vincent yang dibuat berwarna hitam. Hal tersebut untuk memberikan 

kesan kepribadian yang dominan dan berkemauan keras (Roberts, 2009, 

hlm. 29).  

 Kumis Mr. Vincent dibuat tebal berkumis kembali seperti 

perancangan awal untuk menonjolkan dirinya yang berusaha menutupi 

kelemahannya (Fulfer, 1996, hlm. 67). Namun bentuk kumis Mr. Vincent 

Perancangan Tokoh Dipta..., Zita Amanda Lulu, FSD UMN, 2019



104 

 

berbeda dengan perancangan awal karena menyesuaikan dengan acuan 

tokoh Daniel Plainview dalam film “There will be Blood” (2007). Lalu 

bentuk dahi Mr. Vincent kembali seperti perancangan awal yakni bentuk 

widow’s peak dan menyesuaikan dengan tokoh Daniel. Tokoh Daniel 

memiliki kemiripan dengan tokoh Mr. Vincent. Kemiripannya yakni 

Daniel juga seorang pengusaha yang sosoknya tertutup, sensitif, tidak suka 

diatur dan pandai menyimpan rahasianya.  

Warna mata Mr. Vincent yang dibuat abu-abu sesuai dengan 

kepribadiannya yang tertutup dan pandai menjaga rahasianya. Hal tersebut 

diperkuat dengan acuan tokoh Daniel Plainview. Daniel memiliki mata 

abu-abu dan merupakan sosok yang tertutup dan menjaga rahasianya. 

Bentuk wajah Mr. Vincent mengalami perubahan, yang tadinya berbentuk 

segitiga kini menjadi bentuk persegi panjang untuk memberikan kesan 

dominan tanpa harus berusaha keras. Lalu perubahan pada mulut Mr. 

Vincent yakni bibir bawah lebih tebal dari bibir bagian atas dipilih untuk 

menonjolkan dirinya yang persuasif.  

Perubahan bentuk wajah dan mulut Mr. Vincent didasari pada 

acuan tokoh Arthur Slugworth dalam film “Tom and Jerry: Willy Wonka 

& the Chocolate Factory” (2017). Tokoh Slugworth memiliki kemiripan 

yang sama-sama persuasif dan memiliki strategi demi mencapai tujuannya. 

Untuk perubahan hidung Mr. Vincent, penulis mengambil acuan dari 

bentuk hidung tokoh O’Hare dalam film “The Lorax” (2012). O’Hare 
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memiliki hidung besar seperti bola. Acuan hidung O’Hare sesuai dengan 

sosok Mr. Vincent yang pernah mengalami masalah finansial di masa lalu. 

Sehingga berusaha mendapatkan segala hal yang diperlukan demi 

memperoleh keuntungan atau uang. Pada perancangan ketiga ini, penulis 

juga merancang kostum Mr. Vincent kembali seperti rancangan awal. 

Perancangan ini berdasarkan acuan tokoh O’Hare. Tokoh O’Hare juga 

memakai kemeja yang dilapisi setelan jas, dasi, ikat pinggang, dan sepatu 

pantofel. Selanjutnya, untuk menekankan sosok Mr. Vincent yang egois, 

penulis mengambil acuan tokoh Kertarajasa dalam film “Petualangan 

Sherina” (2000).  

Kertarajasa memiliki kantung mata yang tebal, dimana menurut 

teori Bancroft (2006) pemilik fitur wajah tersebut merupakan pribadi yang 

egois. Dan penulis juga merancang janggut Mr. Vincent kembali seperti 

rancangan awal. Pada rancangan awal, janggut Mr. Vincent berbentuk 

runcing. Fitur wajah tersebut berdasarkan acuan tokoh Blackstone dalam 

film “Bunyan and Babe” (2017) yang memiliki janggut berbentuk runcing. 

Fitur wajah berupa janggut berbentuk runcing mencerminkan sosoknya 

yang memegang kendali. 
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