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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Projek Tugas Akhir ini akan dibuat dalam bentuk motion graphics dengan Judul 

“StudChem”. Animasi ini merupakan animasi yang bersifat edukatif yang 

ditargetkan kepada anak anak remaja, dengan rentang usia 9-13 tahun. Motion 

graphics “StudChem” mengangkat pembahasan tentang sejarah perkembangan 

Teori Model Atom. Motion graphics ini akan dibuat dengan menggunakan style 

flat design. Penulis dalam laporan ini akan membahas secara mendalam 

bagaimana penerapan style visual ke dalam desain tokoh ilmuwan yang ada di 

dalam animasi motion graphics “StudChem”.  

 Dalam Tugas Akhir ini, penulis melakukan beberapa tahapan dalam 

melakukan penerapan visual style, mulai dari melakukan riset melalui data 

literatur atau teori literatur, hingga melakukan pencarian referensi yang memiliki 

visual style serupa. Penulis juga melakukan observasi pada referensi yang telah 

ditemukan. Observasi ini dilakukan untuk membedah serta menjabarkan 

bagaimana cara serta prinsip dalam menerapkan visual style tersebut, yang 

nantinya dapat diterapkan dalam animasi motion graphics “StudChem” ini.  

3.1.1. Sinopsis 

StudChem menjelaskan mengenai sejarah perkembangan teori model atom. 

Pembahasan ini dimulai dengan pengertian tentang apa itu atom, apa saja 

komponen yang membentuk atom atau bias kita sebut apa saja bagian atau sub-
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bagian dari atom, serta bagaimana cara atau prinsip kerja atom. Pembahasan 

kemudian dilanjutkan dengan sejarah singkat perkembangan serta penemuan 

komponen atom maupun alat atau eksperimen yang mendukung perkembangan 

teori model atom. Perkembangan Teori model atom dimulai dari teori yang 

dikemukakan oleh Democritus, dilanjutkan teori milik John Dalton, J.J. Thomson, 

Ernest Rutherford, Niels Bohr, dan Erwin Schordinger.  

Posisi penulis dalam laporan ini adalah sebagai peneliti untuk menentukan 

bagaimana penerapan style flat design yang tepat pada tokoh dalam animasi 

edukasi “StudChem”, dengan batasan pembahasan dalam laporan ini adalah 

penerapan style flat design pada tokoh ilmuwan dari segi simplifikasi bentuknya, 

dari foto asli menjadi tokoh dengan style flat design. 

3.2. Tahapan Kerja 

Proses penerapan style visual pada tokoh ini dimulai dengan menentukan materi 

atau konten yang akan diangkat. Setelah menentukan materi yang akan dibahas 

dalam animasi, mulai mendata tokoh ilmuwan yang mana, yang akan 

diilustrasikan dalam animasi. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan 

mengumpulkan data berupa ilustrasi realistis dari tokoh yang akan muncul dalam 

animasi. Ilustrasi tersebut nantinya menjadi dasar untuk penyederhanaan bentuk 

dengan style visual yang telah dipilih. Referensi serta data literatur juga diteliti 

dan dianalisis, untuk dapat menerapkan style visual tersebut dengan baik.  
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Gambar 3.1. Skema Perancangan Proses Penerapan Visual Style 

(Sumber : dokumentasi Pribadi) 

3.3. Acuan  

Penulis membahas penyederhanaan bentuk tokoh tokoh asli menjadi tokoh dengan 

style flat design. Oleh karena itu, penulis mencari referensi, berupa video motion 

graphic edukasi yang menggunakan style yang sama serta kategori usia target 

audience yang hampir serupa dengan karya milik penulis. Penulis memilih motion 

graphic yang mengilustrasikan tokoh berdasarkan tokoh ilmuwan/filsuf/orang 
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terkenal dalam animasinya. Analisis lebih mendalam dijelaskan dalam poin-poin 

berikut, yaitu: 

3.3.1. Tokoh motion graphics Crash Course by Thought Café   

 

Gambar 3.2. Karakter dalam motion graphics Crash Course by Thought Café 

(Sumber : https://www.youtube.com/user/crashcourse) 

Ketiga tokoh di atas ini merupakan desain tokoh dari channel Youtube Crash 

Course, yang diilustrasikan menggunakan style flat design. Channel Youtube ini 

mengangkat konten tentang materi pembelajaran sekolah yang ditujukan bagi 

anak-anak SMP dan SMA di Amerika. Tokoh dalam animasi, diilustrasikan 

dengan menggunakan kaidah flat design, mengikuti referensi bentuk atau tampilan 

asli tokoh tokoh yang diilustrasikan. Kreator channel Youtube Crash Course 

menitikberatkan pada bagaimana menggambarkan tokoh secara menarik, tanpa 

menggunakan detail yang terlalu banyak. Tokoh digambarkan tidak menggunakan 

garis outline. Identitas dari tiap tokoh terkenal yang diilustrasikan dapat dengan 

mudah dikenali, karena kreator mengilustrasikan identitas serta ciri khas unik tiap 

tokoh tersebut dengan tepat dan sesuai dengan figur aslinya.  
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Penyederhanaan bentuk tokoh ini Analisis tokoh secara mendalam dibahas 

berdasarkan: 

6. Penggambaran detail wajah 

Kreator menerapkan untuk mengilustrasikan tokoh tanpa menggunakan detail 

wajah lengkap. Tokoh digambarkan hanya memiliki mata, tanpa fitur wajah 

lainnya. Hal ini dikarenakan menurut style yang digunakan oleh Crash Course, 

mata merupakan unsur detail terpenting untuk menunjukkan gambar tersebut 

adalah wajah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Scott (1999) dalam bukunya, 

bahwa kreator dapat menyampaikan makna dasar dari gambar, dalam wujud 

paling sederhananya, ketika gambar atau foto aslinya tidak dapat menyampaikan 

makna tersebut. Hal ini dilakukan karena kreator berusaha menunjukkan identitas 

sang tokoh, dengan mengunakan detail seminimnya, yang menggambarkan fitur 

unik wajah, yang paling merepresentasikan identitas sang tokoh yang 

diilustrasikan.  

Tabel 3.1. Analisis detail wajah dari acuan motion graphic Crash Course by Thought 

Cafe 

Gambar  Foto Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

• Tokoh digambarkan tanpa detail 

wajah yang lengkap, hanya 

digambarkan dengan mata. 

• Tokoh juga digambarkan tanpa 

keriput atau lipatan mata, karena 

digambarkan dalam usia, yang 
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masih muda, dan keriput serta 

lipatan atau kantung mata 

tersebut bukanlah ciri khas yang 

mengambarkan identitas 

Christopher Wren.  

• Penggambaran rambut atau wig 

Christopher Wren, dibuat 

mengikuti siluet bentuk dasar 

rambutnya, menggambarkan 

rambut yang bergelombang. 

 

 

 

 

 

 

• Tokoh digambarkan tanpa detail 

wajah yang lengkap, hanya 

digambarkan dengan mata. 

• Plato diilustrasikan memiliki 

kerutan di dahi, kantung mata 

serta cekungan di kedua belah 

pipi, yang menjadi ciri khas 

wajah Plato.  

• Bentuk Jenggot tokoh 

digambarkan dengan siluet 

bentuk asli jenggot Plato dengan 

penambahan elemen garis 

berlekuk, yang menggambarkan 
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jenis rambut Plato yang 

bergelombang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tokoh digambarkan tanpa detail 

wajah yang lengkap, hanya 

digambarkan dengan mata. 

•  diilustrasikan memiliki kerutan 

di dahi, kantung mata kerutan di 

area dekat mulut.  

• Detail keriput digambarkan 

dengan garis dinamis, dengan 

ketebalan tertentu sesuai dengan 

kedalaman kerutan maupun 

keriput sang tokoh. 

• Keriput, kerutan serta kumisnya 

menjadi ciri khas Albert 

Einsten. 

 Penggambaran detail yang terdapat pada tokoh juga cukup minim. Detail 

yang ditampakkan merupakan detail penting, yang membantu audience untuk 

mengenali identitas tokoh yang ditampilkan. Hal ini sesuai dengan ciri khas dari 

style flat design, yang disampaikan oleh Pratas (2014), bahwa style ini memiliki 

tampilan yang minimalistik, dengan memunculkan detail utama yang penting 

untuk penyampaian  informasi dari desain tersebut. Tampilan tokoh secara tidak 

langsung menjadi lebih sederhana, namun tetap dapat dikenali, hanya melalui 
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detail yang ada atau yang ditunjukkan pada tokoh. Detail seperti mulut dan hidung 

juga tidak digambarkan karena kedua elemen tersebut tidak memiliki signifikansi 

dalam penggambaran identitas maupun dalam animasinya.  

7. Penggambaran bentuk Tubuh Tokoh 

Tokoh ini didesain dengan struktur  proporsi 6 kepala.  Kreator menerapkan hal 

tersebut, karena ingin menampilkan tokoh dengan proporsi yang realistis. Tillman 

(2011), menyatakan bahwa audience dengan kategori umur remaja (9 hingga 18 

tahun) serta dewasa, lebih tertarik dengan tokoh dengan proporsi yang realistis, 

mendekati kenyataan. Penggambaran proporsi dengan susun membuat tokohnya 

terlihat lebih realitis.  

Tabel 3.2. Analisis penyederhanaan bentuk tubuh dari acuan motion graphic Crash 

Course by Thought Cafe 

Gambar 

   

Christopher Wrenn Plato Albert Einstein 

Persamaan : 

• proporsi yang seimbang 

• lebar kepala sama dengan lebar tubuh.  
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• Kepala digambarkan dengan proporsi yang seimbang dengan bentuk 

badan.  

• Bentuk badan digambarkan dengan bentuk dasar persegi dengan 

sudut tumpul. 

• Tangan digambarkan tanpa telapak serta jari tangan 

• kaki digambarkan tanpa bentuk telapak kaki. 

Perbedaan : 

• Pada tokoh Christopher Wren, bentuk pakaian dapat mempengaruhi 

penggambaran bentuk tubuh.  

Lengan dan kaki tokoh digambarkan secara sederhana, tanpa memiliki 

telapak tangan maupun telapak kaki. Ukuran lengan dan kaki juga masih sesuai 

dengan proporsi tubuh tokoh, tidak terlalu besar maupun terlalu kecil, 

dibandingkan dengan ukuran tubuh sang tokoh. Telapak tangan serta kaki tidak 

digambarkan karena dalam animasi, tokoh tidak memiliki adegan untuk 

memegang atau melakukan sesuatu yang memerlukan penggunaan telapak dan jari 

tangan, serta telapak kaki. Pratas (2014) menyatakan bahwa style flat design 

hanya menunjukkan atau menampilkan elemen yang penting secara kegunaan 

untuk memahami hal tersebut ataupun kegunaan secara teknis. Hal ini 

memperbolehkan kreatornya untuk menghilang detail-detail yang tidak penting, 

dalam hal ini, detail telapak tangan serta telapak kaki. 
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8. Penggambaran detail pakaian 

Penggambaran pakaian tokoh menjadi salah satu cara untuk menunjukkan atau 

menyampai informasi tentang kapan atau dimana tokoh tersebut berada. Setiap 

abad atau setiap masa, memiliki style atau fashion yang berbeda-beda. Hal ini 

yang membedakan tiap tokoh yang digambarkan. Detail model pakaian menjadi 

salah satu cara untuk menyampaikan pada masa kapan tokoh yang digambarkan 

hidup. Pakaian masyarakat Yunani pada 460 SM tentu memiliki perbedaan detail 

dengan pakaian masyarakat Yunani 1 atau 2 M.  

Tabel 3.3. Analisis detail pakaian dari acuan motion graphic Crash Course by Thought 

Cafe 

Gambar Foto Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• membentuk atau 

menonjolkan bentuk 

pinggang, sehingga 

penggambaran bentuk tubuh 

mengikuti bentuk 

pakaiannya. 

•  Detail garis serta lingakaran 

emas digunakan untuk 

menggambarkan ornamen 

model pakaian yang 

digunakan.  
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• pakaian tradisional Yunani, 

yang disebut khiton.  

• Model khiton milik Plato, 

merupakan model khiton 

dengan lengan, yang 

kemudian dilapisi dengan 

sebuah kain sebagai jubah 

atau jaket, untuk mengurangi 

rasa dingin dari terkena 

angin.  

• Penggunaan shadow dan 

highlight pada pakaian 

digunakan untuk 

menggambarkan lekukan dan 

lipatan serta kerutan baju.  

 

 

• Penggambaran didasari dari 

referensi foto.  

• Penggambaran kerah serta 

bagian baju yang keluar, 

menggambarkan bahwa 

adanya pakaian kedua, di 

balik sweater.  

• Sweater digambarkan dengan 
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detail garis vertikal. 

• Penggunaan hiasan berupa 

pin, dengan rumus terkenal 

miliknya, menjadi pelengkap 

dari detail pakaian Albert 

Einstein. 

 

3.3.2. Tokoh motion graphic The Infographics Show 

 

Gambar 3.3. Karakter dalam motion graphics The Infographics Show 

(Sumber : https://www.youtube.com/user/TheInfographicsShow) 

Tokoh di atas ini merupakan desain tokoh dari channel Youtube The Infographics 

Show dengan menggunakan style flat design. Channel Youtube ini mengangkat 

konten tentang informasi serta wawasan umum yang mencakup berbagai bahan 

secara cukup luas, mulai dari tentang sejarah, ilmu pengetahuan alam, 

perkembangan teknologi, hingga hal-hal yang menjadi perbincangan di berita, 

yang ditujukan mulai dari remaja hingga kalangan dewasa. Tokoh dalam animasi, 
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digambarkan dengan menerapkan kaidah flat design, mengikuti referensi bentuk 

atau tampilan asli tokoh tokoh yang digambarkan. Kreator channel Youtube The 

Infographics Show menerapkan menggambarkan tokoh mendekati referensi 

aslinya, namun tetap dengan detail yang sederhana dan minim. Tokoh 

digambarkan tidak menggunakan garis outline. Identitas dari tiap tokoh terkenal 

yang diilustrasikan dapat dengan mudah dikenali, karena kreator mengilustrasikan 

identitas serta ciri khas unik tiap tokoh tersebut dengan tepat dan sesuai dengan 

figur aslinya.  

Penyederhanaan bentuk tokoh ini Analisis tokoh secara mendalam dibahas 

berdasarkan: 

4. Penggambaran detail wajah 

Kreator menggambarkan detail wajah tokoh secara lengkap, mulai dari mata, 

mulut, hidung, hingga alis dan kerutan. Hal ini dilakukan karena target audience 

yang dituju oleh kreatornya berkisar mulai dari remaja hingga dewasa. Tillman 

(2011) dalam bukunya menyatakan bahwa untuk remaja (mulai usia 9 hingga 18 

tahun) hingga kalangan dewasa, lebih menyukai penggunaan detail yang lebih 

banyak. Penggambaran detail wajah secara lengkap digunakan agar dapat lebih 

leluasa dalam mengekspresikan pemikiran tokoh dan dapat lebih melakukan 

exaggeration, sehingga penyampaian ekpresi tokoh menjadi lebih menarik. 

Tabel 3.4. Analisis detail wajah dari acuan motion graphic The Infographics Show 

Gambar  Foto Analisis 

  • Detail wajah digambarkan dengan 

lengkap, dan sederhana.  
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• Meskipun digambarkan secara 

sederhana menggunakan garis 

ataupun kurva dinamis, namun 

masih merepresentasikan bentuk 

aslinya 

• Penggambaran kantung mata 

serta kerutan mata juga 

digambarkan sesuai dengan 

referensi yang ada.  

• Model rambut juga digambarkan 

sesuai dengan referensi. 

 Detail yang dimunculkan merupaka detail penting yang dapat membantu 

audience untuk mengenali identitas tokoh yang ditampilkan. Pratas (2014), bahwa 

style flat design memiliki tampilan yang minimalistik, dengan memunculkan 

detail utama yang penting untuk penyampaian informasi dari desain tersebut. 

Meskipun detail pada wajah digambarkan secara lengkap, namun tetap 

digambarkan dengan bentuk dasar sederhana, yang membuat secara visual, tokoh 

tetap terlihat sederhana.  

5. Penggambaran bentuk Tubuh Tokoh 

Tokoh ini didesain dengan struktur  proporsi 5 kepala.  Kreator menerapkan hal 

tersebut, karena menginginkan tokoh diilustrasikan dengan proporsi yang realistis. 

Tillman (2011), menyatakan bahwa audience dengan kategori umur remaja (9 

hingga 18 tahun) serta dewasa, lebih tertarik dengan tokoh dengan proporsi yang 
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realistis, mendekati kenyataan. Penggambaran proporsi dengan susunan seperti ini 

membuat tokohnya terlihat lebih realitis.  

Tabel 3.5. Analisis penyederhanaan bentuk tubuh dari acuan motion graphic The 

Infographics Show 

Gambar Keterangan 

 

• Proporsi tokoh digambarkan secara 

seimbang.  

• Kepala digambarkan dengan 

proporsi yang sesuai dengan 

bentuk badan,  

• Bentuk badan diilustrasikan 

dengan bentuk dasar persegi 

bersudut tumpul.  

• Tidak ditemukan penggunaan 

shadow dan higlight.  

• Tangan digambarkan tanpa telapak 

serta jari tangan,  

• Kaki digambarkan tanpa bentuk 

telapak kaki. 

Lengan dan kaki tokoh digambarkan secara sederhana, tanpa memiliki 

telapak tangan maupun telapak kaki. Ukuran lengan dan kaki juga masih sesuai 

dengan proporsi tubuh tokoh, tidak terlalu besar maupun terlalu kecil, 

dibandingkan dengan ukuran tubuh sang tokoh. Telapak tangan serta kaki tidak 

digambarkan karena dalam animasi, tokoh tidak memiliki adegan untuk 
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memegang atau melakukan sesuatu yang memerlukan penggunaan telapak dan jari 

tangan, serta telapak kaki.  

6. Penggambaran detail pakaian 

Pakaian tokoh diilustrasikan dengan detail yang seminim mungkin, namun tetap 

dapat dengan mudah diidentifikasikan. 

Tabel 3.6. Analisis detail pakaian dari acuan motion graphic The Infographics Show 

Gambar Foto Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Detail pakaian ini 

digambarkan dengan 

membentuk bentuk kemeja  

serta setelan jas yang 

digunakan oleh Elon Musk.  

• Penggunaan bentuk dasar 

persegi panjang sebagai bentuk 

badan tokoh, membuat bentuk 

dasar dari pakaian mengikuti 

lebar serta panjang bentuk 

tubuh.  

Penggambaran pakaian pada tokoh ini cukup sederhana. Tidak 

digambarkan detail seperti shadow dan highlight pada detail baju. Dalam 

menggambarkan bentuk pakaian, penggambaran detai hanya berupa detail bentuk 

kerah jas, bentuk kerah kemeja, serta kantong jas. Pratas (2014) menyatakan 

bahwa style flat design menampilkan elemen penting yang menjadi petunjuk bagi 

audience untuk memahami apa yang digambarkan Hal ini memperbolehkan 
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kreatornya untuk menghilang detail-detail yang tidak penting, yang jika 

dihilangkan tidak memiliki pengaruh apapun dalam penyampaian informasi 

tentang sang tokoh terkenal yang dibahas. 

3.3.3. Tokoh motion graphic Ted-ed by Lou Serico 

 

Gambar 3.4. Karakter dalam motion graphics Ted-ed by Lou Serico 

(Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=fPnwBITSmgU) 

Tokoh di atas ini merupakan desain tokoh dari channel Youtube Ted-ed. Channel 

ini memiliki banyak jenis format animasi, mulai dari stop-motion, animasi 2D, 

animasi 3D, dan juga motion graphics. Untuk tugas akhir ini, penulis membahas 

dua video dengan teknik animasi motion graphics menggunakan flat design style. 

Motion graphic yang dibahas kali ini merupakan salah satu video buatan Lou 

Serico. Video ini membahas tentang biografi singkat tentang Dmitri Mendeleev. 

Video ini ditargetkan untuk kalangan remaja hingga dewasa. Kreator menekankan 

pada penggambaran tokoh mendekati referensi aslinya, menggunakan detail 

sesedikit serta sesederhana mungkin. Kreator mengambarkan atau 

mengilustrasikan tokoh yang dibuat, tidak hanya sesuai dengan referensi gambar, 
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namun mereka juga berusaha menggambarkan tokoh berdasarkan sifat yang 

tergambar, baik dari biografi sang tokoh maupun yang diketahui oleh publik atau 

audience. Tokoh digambarkan tidak menggunakan garis outline. Pengambaran 

tokoh ilmuwan tersebut menjadi bentuk tokoh motion graphic yang dilakukan 

oleh kreator menarik, namun tetap sederhana.   

Penyederhanaan bentuk tokoh ini Analisis tokoh secara mendalam dibahas 

berdasarkan: 

1. Penggambaran detail wajah 

Penggambaran detail wajah tokoh secara lengkap, mulai dari mata, mulut, hidung, 

hingga alis, namun tanpa kerutan. Hal ini dilakukan karena target audience yang 

dituju oleh kreatornya berkisar mulai dari remaja hingga dewasa. Tillman (2011) 

dalam bukunya menyatakan bahwa untuk remaja (mulai usia 9 hingga 18 tahun) 

hingga kalangan dewasa, lebih menyukai penggunaan detail yang lebih banyak 

atau lebih kompleks. Penggambaran detail wajah secara lengkap digunakan agar 

dapat lebih leluasa dalam mengekspresikan pemikiran tokoh dan melakukan 

penyampaian ekpresi tokoh dapat exaggerate, sehingga menjadi lebih menarik. 

Tabel 3.7. Analisis detail wajah dari acuan motion graphic Ted-ed by Lou Serico 

Gambar  Foto Analisis 

 

 

 • Detail wajah digambarkan 

dengan lengkap, dan sederhana. 

•  Mata digambarkan dengan 

bentuk mata bulat berwarna 

putih, dengan bagian warna 
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hitam, menggambarkan bola 

mata.  

• Hidung digambarkan dengan 

garis dinamis berlekuk, yang 

membentuk bentuk hidung.  

• Penggambaran kantung mata 

serta kerutan mata tidak 

digambarkan, karena dalam 

referensi foto, keriput bukan 

fitur wajah dominan yang 

menjadi ciri khasnya.  

• Bentuk rambut serta jenggot 

digambarkan berdasarkan siluet 

bentuk dasar rambut dan jenggot 

yang digambarkan dengan kurva 

dinamis tertutup mengikuti 

bentuk dasarnya. 

 Tokoh Dmitri Mendeleev digambarkan pada usia senjanya, namun tidak 

digambarkan keriput ataupun kerutan. Hal ini karena kedua detail tersebut, bukan 

detail yang paling menggambarkan identitas Dmitri Mendeleev. Detail yang 

ditampakkan merupakan detail penting yang dapat membantu audience untuk 

mengenali identitas tokoh yang ditampilkan. Pratas (2014), bahwa style flat design 

memiliki tampilan yang minimalistik, dengan memunculkan detail utama yang 
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penting untuk penyampaian informasi dari desain tersebut. Hal ini 

memperbolehkan kreatornya untuk mengilustrasikan tokoh sesuai dengan 

identitasnya, namun tetap dengan detail yang sederhana dan minim. 

2. Penggambaran bentuk Tubuh Tokoh 

Tokoh ini dibuat dengan struktur proporsi 6 kepala. Kreator menerapkan hal 

tersebut, karena menginginkan tokoh diilustrasikan dengan proporsi yang 

“normal”. Tillman (2011), menyatakan dalam bukunya bahwa audience dengan 

kategori umur remaja (9 hingga 18 tahun) serta dewasa, lebih tertarik dengan 

tokoh dengan proporsi yang realistis, sesuai dengan kenyataan. Proporsi susunan 6 

kepala ini tepat, karena dengan menggunakan proporsi ini, proporsi kepala dengan 

tubuh, memiliki besar yang sama, tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. 

Tabel 3.8. Analisis penyederhanaan bentuk tubuh dari acuan motion graphic Ted-ed by 

Lou Serico 

Gambar Keterangan 

 

• Proporsi tokoh secara tepat.  

• Kepala digambarkan dengan proporsi 

yang sesuai dengan bentuk badan.  

• Bentuk badan diilustrasikan dengan 

bentuk dasar persegi bersudut tumpul.  

• Tidak ditemukan penggunaan shadow 

dan higlight.  

• Bentuk lengan serta kaki digambarkan 

dengan bentuk persergi panjang beradius.  
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• Tangan digambarkan dengan detail 

telapak serta jari tangan 

• Kaki digambarkan tanpa dengan bentuk 

sepatu. 

Lengan dan kaki tokoh digambarkan memiliki telapak tangan dan 

menggunakan sepatu. Ukuran lengan dan kaki juga disesuai dengan proporsi 

tubuh tokoh, tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Telapak tangan serta kaki 

digambarkan karena dalam animasi, tokoh kebutuhan untuk memegang atau 

melakukan sesuatu yang memerlukan penggunaan telapak dan jari tangan. Hal ini 

juga  diterapkan dalam menggambarkan kaki, dengan menggambarkan sepatu, 

yang melambangkan bentuk telapak kaki. 

3. Penggambaran detail pakaian 

Pakaian tokoh digambarkan dengan detail yang seminim mungkin, namun tetap 

dapat dengan mudah diidentifikasikan. 

Tabel 3.9. Analisis detail pakaian dari acuan motion graphic Ted-ed by Lou Serico 

Gambar Foto Analisis 

 

 

 

 

 

• Bentuk pakaian tokoh 

digambarkan mengikuti detail 

pakaian setelan jas dengan 

kemeja.  

• detail digambarkan berupa 

bentuk kerah setelan jas serta 

kantong satau saku kecil di 
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bagian dada.  

• Pada bagian kemeja, detail yang 

digambarkan berupa 

penggambaran bentuk kancing 

serta kerah dan garis tengah 

kemeja.   

Penggambaran pakaian pada tokoh ini cukup sederhana. Penggunaan 

shadow dan highlight tidak ditemukan pada penggambaran detail baju. Dalam 

menggambarkan bentuk pakaian, penggambaran detail hanya berupa detail bentuk 

kerah jas, bentuk kerah kemeja, serta kantong jas. Pratas (2014) menyampaikan 

melalui bukunya bahwa style flat design menampilkan elemen penting yang 

menjadi petunjuk bagi audience untuk memahami apa yang digambarkan Hal ini 

memperbolehkan kreatornya untuk menghilang detail-detail yang tidak penting, 

dan menampilkan detail penting yang dapat membantu atau mengarahkan  

pemikiran audience untuk memahami apa yang diilustrasikan. 
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 Analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu: 

Tabel 3.10. Perbandingan Detail Acuan 

Referensi Gambar  Tampilan Visual (elemen) 

 

 

Crash 

Course by 

Thought 

Café 

 

 

1. Penggambaran detail wajah 

tidak lengkap, hanya 

menggambarkan mata saja 

2. Tangan dan kaki digambarkan 

secara sederhana  

3. Adanya pengunaan shadow dan 

highlight  

4. Penggambaran bentuk tubuh 

mengikuti bentuk pakaian yang 

digunakan tokoh 

5. Detail seperti rambut ataupun 

kumis/jenggot/keriput/ kerutan 

digambarkan mengikuti 

mendekati aslinya 

 

 

 

The 

Infographics 

Show 

  

 

 

1. Penggambaran detail wajah 

lengkap 

2. Tangan dan kaki digambarkan 

secara sederhana  

3. Tidak ditemukan adanya 

pengunaan shadow dan 

highlight  

4. Penggambaran bentuk tubuh 

mengikuti bentuk pakaian yang 

digunakan tokoh 

5. Detail seperti rambut ataupun 

kumis/jenggot/keriput/ kerutan 

diilustrasikan secara sederhana, 

namun menggambarkan aslinya 
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Ted-ed by 

Lou Serico  

 

1. Penggambaran detail wajah 

lengkap 

2. Tangan digambarkan cukup 

detail (telapak dan jari tangan) 

3. Tidak ditemukan adanya 

pengunaan shadow dan 

highlight  

4. Penggambaran bentuk tubuh 

mengikuti bentuk pakaian yang 

digunakan tokoh 

5. Detail seperti rambut ataupun 

kumis/jenggot/keriput/ kerutan 

diilustrasikan secara sederhana, 

namun menggambarkan aslinya 

6. Penggunaan sudut tumpul 

dalam mengilustrasikan sifat 

tokoh 

3.4. Proses Perancangan  

Berdasarkan acuan yang telah dibahas, penulis menemukan bahwa terdapat 3 

tokohistik style yang berbeda, dalam menyederhanakan bentuk sebuah tokoh. Hal 

ini didasari dari beberapa aspek, mulai dari kegunaannya, kepada siapa ditujukan, 

serta penyampaian identitas tokohnya. Ketiganya menerapkan proporsi tubuh 

tokoh yang sama. Referensi atau acuan dari Crash Course by Thought Café 

menunjukkan bahwa, penyederhanaan bentuk yang sangat sederhana, tanpa detail 

wajah lengkap, namun menampilkan detail ciri fisik paling dominan dari ilustrasi 

asli tokoh, serta penggambaran detail pakaian yang sesuai dengan masanya, tetap 

membuat identitas tokoh terkenal yang diangkat sebagai tokoh tetap dapat 

dikenali. Acuan dari The Infographics Show menunjukkan bahwa penggambaran 

detail wajah secara lengkap, memperbolehkan kreatornya untuk dapat 
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mengekspresikan wajah tokohnya dengan lebih leluasa dan lebih ekspresif. Acuan 

dari Ted-ed by Lou Serico menunjukkan penggambaran bentuk dasar tubuh, tidak 

hanya sebatas menggambarkan bentuknya saja, namun menjadi sarana untuk 

menggambarkan sifat yang dimiliki tokoh, melalui bentuk tokoh.  

 Berdasarkan temuan tersebut, penulis menerapkan penyederhanaan bentuk 

bedasar acuan yang sudah dianalisis. Penulis menerapkan penggambaran detail 

pakaian serta ciri fisik unik ataupun dominan yang menggambarkan identitas 

tokoh, berdasarkan acuan dari Crash Course by Thought Café. Untuk 

penyederhanaan bentuk wajah, penulis menerapkan penggambaran detail wajah 

yang lengkap, yang digunakan oleh acuan dari The Infographics Show. Dalam 

menggambarkan penyederhanaan bentuk tubuh, penulis menerapkan 

penggambaran bentuk serta detail tubuh yang digunakan acuan dari Ted-ed by 

Lou Serico. Dari ketiga hal tersebut, penulis akan mengkoorporasikannya dalam 

tokoh ilmuwan yang akan dimunculkan dalam animasi. 

Tahapan selanjutnya setelah dilakukannya riset, baik riset literatur ataupun 

analisa serta observasi referensi, penulis mulai mengerjakan bagaimana penerapan 

flat design style ke dalam tokoh yang ada di dalam animasi motion graphics 

“StudChem”. Penulis memulai proses penerapan dengan membuat sketsa dasar 

terlebih dahulu. Penulis terlebih dahulu menentukan seperti apa dan style  gambar 

seperti apa yang ingin dijadikan sebagai dasar untuk menggambarkan tokoh. 

Penulis melakukan eksplorasi seputar bentuk tubuh, proporsi bentuk kepala dan 

lain-lain. Sketsa ini dibuat berdasarkan foto ataupun ilustrasi yang ada mengenai 
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tokoh ilmuwan serta filsuf yang diangkat dalam motion graphics ini. Tahapan 

eksplorasi ini terbagi menjadi 3, yaitu : 

5. Eksplorasi bentuk tubuh 

6. Eksplorasi detail wajah dan bentuk kepala 

7. Eksplorasi penggambaran pakaian 

3.4.1. Proses perancangan tokoh Democritus 

Berdasarkan acuan yang telah didapatkan dan literatur yang telah dipelajari, 

penulis memulai dengan menjabarkan three-dimensional character secara singkat 

milik Democritus.  

Tabel 3.11.  Tabel three-dimensional Character Tokoh Democritus 

Physiology Sociology Psychology 

Laki-laki Berasal dari kota Abdera, di area 

Thrakia 

Telaten 

Usia 70 tahun Berasal dari kalangan berada 

(Menengah ke atas) 

Bijaksana  

Model rambut botak 

pada bagian atas 

Filsuf Yunani  

Memiliki jenggot   

Berambut putih    

Democritus adalah seorang filsuf pada zaman Yunani kuno, yang berasal 

dari keluarga kalangan menengah ke atas, yang tinggal di daerah Thrakia, kota 

Abdera. Ia digambarkan berusia 70 tahun dan berambut botak, dengan bagian 
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belakang kepala masih terdapat rambut. Ia juga digambarkan memiliki jenggot 

dengan rambut dan jenggot berwarna putih. Ia adalah seorang yang bijaksana 

karena pemikirannya yang mendalam, baik tentang filosofi tentang atom maupun 

secara garis besar tentang filosofi. Ia adalah seorang yang telaten, karena ia terus 

menerus mencari tahu, hingga akhirnya ia dapat memahami pemahaman 

mengenai atom, menurut pengetahuan yang ada pada masanya. 

Setelah mengetahui tentang three-dimensional character dari Democritus, 

Penulis lalu membuat sketsa tokoh Democritus, berdasarkan foto patung wajah 

Democritus yang didapatkan Dalam membuat sketsanya, penulis berusaha untuk 

mengambil ciri khas dari tampilan fisik, terutama wajah dan kepala serta rambut 

dari filsuf Democritus. Penulis membuat beberapa kali bereksplorasi membuat 

sketsanya tokoh ini.  

 

Gambar 3.5. Ilustrasi Wajah Democritus 

(Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Democritus) 
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Gambar 3.6. Desain Awal Karakter Democritus 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

Penulis berusaha untuk menangkap ciri khas fisik dari filsuf Democritus, 

seperti bentuk dasar wajah, bentuk alis, gaya rambut, bagaimana menggambarkan 

jenggotnya, serta detail fitur wajah seperi kerutan di wajah atau lainnya. Sketsa ini 

membantu untuk merancang secara visual bentuk vector dari tokoh Democritus 

nantinya akan dibuat. Sketsa ini dibuat dengan posisi tokoh ¾ menghadap ke arah 

kiri, untuk mempermudah penulis memberikan atau menampilkan efek shadow 

dan highlight. Secara geometris, tokoh digambarkan tanpa adanya sudut lancip. 

Selain karena dari ilustrasi Democritus terlihat seperti orang yang ramah dan 

terbuka, juga karena ditujukan untuk anak-anak SMP, sudut tumpul lebih 

menunjukkan kesan dinamis dan tidak monoton. Kemudian penulis mencoba 

membuat versi vector desain tokoh tersebut.  
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Gambar 3.7. Percobaan membuat versi vector karakter Democritus 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

Tokoh digambarkan dengan posisi menghadap ¾ ke arah kiri. Berdasarkan 

kebutuhan animasi, tokoh juga tidak memerlukan penggambaran detail jari 

tangan. Bentuk vector yang pertama penulis buat, masih belum digambar sesuai 

dengan proporsi yang tepat, serta masih banyak detail wajah yang penulis belum 

ditambahkan serta penggambaran pakaian masih sederhana, namun bentuk dasar 

kepala sudah merepresentasikan bentuk kepala Democritus. Hal ini kemudian 

menjadi acuan penulis dalam membuat altenatif lain tokoh Democritus.  

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil riset literatur yang dilakukan 

sebelumnya. Tillman (2011) menyatakan bahwa proporsi serta persentase dari 

detail yang ditampakkan pada tokoh harus disesuaikan dengan target audience 

yang dituju. Dalam penjelasannya, ada 4 kategori usia dengan preferensi yang 

berbeda mengenai proporsi serta persentase detail yang dimunculkan. Karena 

karya animasi ini ditujukan untuk anak SMP Kelas 1 hingga SMA kelas 1 dengan 

kategori umur 12-18 Tahun, proporsi yang mendekati normal dan detail yang 

cukup lengkap dan kompleks. 
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Gambar 3.8. Sketsa Karakter Democritus 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

Penulis memulai kembali dengan membuat sketsa dasar bentuk tokoh. Ciri 

fisik yang paling penting yang kita temui pada Democritus adalah kepalanya yang 

botak di tengah, namun di sisi dekat telinganya masih terlihat rambutnya, juga 

jenggotnya yang cukup panjang hingga menutupi bagian leher, serta kerutan di 

dekat mata dan pada dahi. Penulis juga mencoba menggambarkan tokoh dalam 

proporsi berbeda, dengan proporsi yang lebih realis disbanding dengan desain 

tokoh sebelumnya. Penggunaan Shadow dan highlight juga penulis terapkan ke 

dalam rancangan. 

Penulis lalu memulai proses pembuatan vector dari tokoh. Dalam proses 

ini, penulis menyadari bahwa model pakaian yang penulis buat untuk tokoh 

Democritus, masih kurang tepat. Hal ini membuat penulis mencoba 

mengeksplorasi, sambil mencari referensi bentuk pakaian Yunani pada masa 
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Democritus hidup. Pendergast dan Pendergast (2004) menyatakan bahwa pada 

Peradaban Yunani Kuno, ada dua jenis bentuk chiton, yaitu model doric dan 

ionic. Pada masa hidup Democritus, masyarakat Yunani pada masa itu 

menggunakan chiton dengan model doric. Sehingga penulis melakukan perubahan 

pada penggambaran pakaian Democritus, yang awalnya didasarkan pada chiton 

dengan model ionic menjadi chiton  dengan model doric, mengikuti masa muncul 

model tersebut dan masa Democritus hidup. 

 

Gambar 3.9. Hasil Akhir Bentuk Vector Karakter Democritus 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

Perbedaan dari kedua jenis atau model bentuk pakaian tersebut adalah Khiton 

tanpa lengan muncul terlebih dahulu pada awal Zaman Yunani. Setelah ditemukan 

teknologi membuat pakaian yang lebih maju, muncul model Khiton dengan 

memiliki lengan. Berdasarkan waktu di mana Democritus hidup, model Khiton 

tanpa lengan sesuai dengan masa dimana Democritus bertumbuh.  
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3.4.2. Proses perancangan tokoh John Dalton 

Setelah selesai membuat tokoh Democritus, penulis melanjutkan membuat sketsa 

untuk tokoh John Dalton, berdasarkan foto lukisan atau ilustrasi John Dalton yang 

didapatkan. Penulis juga kembali melakukan penjabaran tentang three-

dimensional character pada tokoh John Dalton, sama seperti pada perancangan 

karakter sebelumnya. 

Tabel 3.12. Tabel three-dimensional Character Tokoh John Dalton 

Physiology Sociology Psychology 

Laki-laki Berasal dari kota Eaglesfield, 

Inggris 

Telaten 

Usia 40 tahun Berasal dari kalangan berada 

(Menengah ke atas) 

Rajin 

Model rambut “buzz 

cut” 

Kimiwan 

Ahli Meteorologi 

Introvert 

Memakai kacamata  Pantang 

Menyerah 

Berambut hitam    

John Dalton adalah seorang ahli kimia serta meteorologi abad ke-18 

Inggris, yang berasal dari keluarga kalangan menengah ke atas, tinggal di daerah 

Eaglesfield, Inggris. Ia digambarkan berusia 40 tahun dan model rambut “buzz 

cut” berwarna hitam. Ia juga digambarkan menggunakan kacamata berbentuk 

bulat. Ia adalah seorang yang telaten, rajin serta pantang menyerah, karena dalam 

melakukan penelitian mengenai atom, Ia tidak menyerah dalam melakukan 

percobaan meskipun terkadang percobaannya tersebut gagal. Ia juga seorang yang 
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introvert, karena Ia sering menghabiskan waktunya seorang diri, untuk 

memecahkan permasalahan atau menenmukan pemikiran baru dalam ilmu 

pengetahuan. 

Yang membedakan tokoh ini dengan tokoh sebelumnya adalah perbedaan 

visual. Setelah mengetahui tentang three-dimensional character dari John Dalton, 

penulis memulai proses perancangan tokoh. Dalam membuat sketsanya, penulis 

berusaha untuk menerjemahkan ciri khas dari tampilan fisik, terutama wajah dan 

kepala serta rambut dari John Dalton ke dalam bentuk animasi atau kartun. 

Penulis membuat bereksplorasi membuat sketsa tokoh ini. 

 

Gambar 3.10. Ilustrasi Wajah John Dalton 

(Sumber : https://www.sciencehistory.org/historical-profile/john-dalton) 

 

Gambar 3.11. Desain Awal Karakter John Dalton 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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Penulis berusaha untuk menangkap ciri khas fisik dari John Dalton, seperti 

bentuk dasar wajah, bentuk alis, gaya rambut, ataupun detail fitur wajah seperi 

kerutan di wajah atau lainnya. Sketsa ini menjadi acuan dalam membuat bentuk 

vector dari tokoh John Dalton. Sketsa ini dibuat dengan posisi tokoh ¾ 

menghadap ke arah kiri, untuk mempermudah penulis memberikan atau 

menampilkan efek shadow dan highlight pada tokoh. Secara geometris, tokoh 

digambarkan dengan sudut tumpul. Penggunaan sudut tumpul menggambarkan 

sifat lembut, terbuka, dan ramah. Hal ini juga dapat digunakan untuk 

menunjukkan kesan dinamis dan tidak monoton. penulis mencoba 

memvisualisasikan dalam bentuk  vector desain tokoh tersebut.  

 

Gambar 3.12. Percobaan membuat versi vector karakter John Dalton 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

Tokoh kembali digambarkan dengan posisi menghadap ¾ ke arah kiri. 

Berdasarkan kebutuhan animasi, tokoh juga tidak memerlukan penggambaran 

detail jari tangan. Bentuk vector yang dibuat, masih belum digambar sesuai 
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dengan proporsi yang tepat, serta masih banyak detail wajah yang penulis belum 

ditambahkan serta penggambaran pakaian masih sederhana, namun bentuk dasar 

kepala sudah merepresentasikan bentuk kepala John Dalton. Tokoh ini juga 

digambarkan kurang sesuai dengan target audience dituju penulis. Hal ini 

kemudian menjadi acuan penulis dalam membuat altenatif lain tokoh John Dalton.  

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil riset literatur yang dilakukan 

sebelumnya. Tillman (2011) menyatakan bahwa proporsi serta persentase dari 

detail yang ditampakkan pada tokoh harus disesuaikan dengan target audience 

yang dituju. Dalam penjelasannya, ada 4 kategori usia dengan preferensi yang 

berbeda mengenai proporsi serta persentase detail yang dimunculkan. Karena 

karya animasi ini ditujukan untuk anak SMP Kelas 1 hingga SMA kelas 1 dengan 

kategori umur 12-18 Tahun, proporsi yang mendekati normal dan detail yang 

cukup lengkap dan kompleks. 

 

Gambar 3.13. Sketsa Karakter John Dalton 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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 Penulis memulai kembali dengan membuat sketsa dasar bentuk tokoh. Ciri 

fisik yang paling penting yang kita temui pada John Dalton adalah gaya 

rambutnya yang cukup unik, detail pakaian yang digunakan, Detail pada dagu 

maupun daerah di dekat mulut, serta kerutan di dekat mata dan pada dahi. Penulis 

juga mencoba menggambarkan tokoh dengan proporsi yang lebih realis 

disbanding dengan desain tokoh sebelumnya. 

 Penulis lalu memulai proses pembuatan vector dari tokoh. Dalam proses 

ini, penulis tidak merubah bentuk baju maupun detail pada pakaian. Penulis hanya 

melakukan perubahan warna outer atau setelan jas. Penulis juga menghilangkan 

detail jempol dan jari tangan. Hal ini dilakukan penulis karena tidak ada 

kebutuhan penggunaan jari dalam animasi yang dilakukan.  

 

Gambar 3.14. Hasil Akhir Bentuk Vector Karakter John Dalton 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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Penulis hanya menggambarkan dengan bentuk siluet telapak tangan beserta jari 

tangan, tanpa detail jari tangannya. Penggunaan Shadow dan highlight juga 

penulis terapkan ke dalam rancangan.  

3.4.3. Proses perancangan tokoh Ernest Rutherford 

Setelah selesai membuat desain dua tokoh sebelumnya, penulis melanjutkan 

membuat sketsa untuk tokoh Ernest Rutherford, berdasarkan foto lukisan atau 

ilustrasi Ernest Rutherford. Penulis juga kembali melakukan penjabaran tentang 

three-dimensional character pada tokoh John Dalton, sama seperti pada 

perancangan karakter sebelumnya. 

Tabel 3.13. Tabel three-dimensional Character Tokoh Ernest Rutherford 

Physiology Sociology Psychology 

Laki-laki Berasal dari kota Spring Grove, 

Selandia Baru 

Telaten 

Usia 35 tahun Berasal dari kalangan berada 

(Menengah ke atas) 

Rajin 

Model rambut 

“business-man cut” 

Keluarganya berasal inggris Pantang 

Menyerah 

Memiliki kumis   

Berambut Coklat    

Ernest Rutherford adalah seorang ahli fisika abad ke-19 Keturunan bangsa 

Inggris yang tinggal di Selandia Baru, yang berasal dari keluarga kalangan 

menengah ke atas, tinggal di daerah Spring Grove, Selandia Baru. Ia digambarkan 

berusia 35 tahun dan model rambut “business-man cut” berwarna coklat. Ia juga 

digambarkan memiliki kumis dengan bentuk trapezium berwarna coklat. Ia adalah 
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seorang yang telaten, rajin serta pantang menyerah, karena dalam melakukan 

penelitian mengenai atom, Ia tidak menyerah dalam melakukan penelitiannya, 

meskipun sulit dalam melakukan penelitian tersebut, ia tetap berusaha dan 

berjuang untuk melakukan penelitian tersebut, sehingga ia dapat menemukan 

pemahaman baru mengenai atom, melalui penelitian yang dilakukannya. 

Dalam membuat sketsanya, penulis berusaha untuk menerjemahkan dan 

menuangkan dengan tepat ciri khas dari tampilan fisik, terutama pada bagian 

wajah dan kepala serta rambut dari Ernest Rutherford ke dalam bentuk animasi 

atau kartun. Penulis melakukan eksplorasi dalam menggambar sketsa desain tokoh 

ini .  

 

Gambar 3.15. Ilustrasi Wajah Ernest Rutherford 

(Sumber : https://sciencenotes.org/today-science-history-october-19-ernest-rutherford/) 
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Gambar 3.16. Desain Awal Karakter Ernest Rutherford 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

Penulis berusaha untuk menangkap ciri khas fisik dari Ernest Rutherford, 

seperti bentuk dasar wajah, bentuk alis, gaya rambut, bentuk hidung dan 

bayangannya, ataupun detail fitur wajah seperi kerutan di wajah, kumis, atau 

lainnya. Sketsa ini menjadi acuan dalam membuat bentuk vector dari tokoh Ernest 

Rutherford. Sketsa ini dibuat dengan posisi tokoh ¾ menghadap ke arah kiri, 

untuk mempermudah penulis memberikan atau menampilkan efek shadow dan 

highlight pada tokoh. Secara geometris, tokoh dibuat dengan sudut tumpul. 

Penggunaan sudut tumpul berkorelasi dengan sifat lembut, terbuka, santai dan 

ramah. Hal ini dapat digunakan untuk menunjukkan kesan dinamis dan tidak 

selalu monoton. penulis mencoba memvisualisasikan dalam bentuk  vector desain 

tokoh tersebut.  
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Gambar 3.17. Percobaan membuat versi vector karakter Ernest Rutherford 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

Tokoh juga kembali digambarkan dengan posisi menghadap ¾ ke arah 

kiri. Berdasarkan dari kebutuhan animasi, tokoh juga tidak memerlukan 

penggambaran detail jari tangan, namun belum menggambarkan bentuk telapak 

tangan. Bentuk vector yang dibuat, masih belum diilustrasikan sesuai dengan 

proporsi yang tepat, serta masih banyak detail wajah yang penulis belum 

ditambahkan serta penggambaran pakaian masih sederhana, namun bentuk dasar 

kepala sudah merepresentasikan bentuk kepala Ernest Rutherford. Tokoh ini juga 

digambarkan kurang sesuai dengan target audience dituju penulis. Hal ini 

kemudian menjadi acuan penulis dalam membuat altenatif lain tokoh Ernest 

Rutherford.  

 Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil riset literatur yang dilakukan 

sebelumnya. Tillman (2011) menyatakan bahwa proporsi serta persentase dari 

detail yang ditampakkan pada tokoh harus disesuaikan dengan target audience 

yang dituju. Dalam penjelasannya, ada 4 kategori usia dengan preferensi yang 

berbeda mengenai proporsi serta persentase detail yang dimunculkan. Karena 
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karya animasi ini ditujukan untuk anak SMP Kelas 1 hingga SMA kelas 1 dengan 

kategori umur 12-18 Tahun, proporsi yang mendekati normal dan detail yang 

cukup lengkap dan kompleks.  

 

Gambar 3.18. Sketsa Karakter Ernest Rutherford 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

Penulis kembali memulai membuat sketsa dasar bentuk tokoh. Ciri fisik 

yang paling penting yang dapat kita tandai dari Ernest Rutherford adalah gaya 

rambutnya yang cukup unik, detail pakaian yang digunakan, detail pada dagu 

maupun daerah di dekat mulut, detail rambut dan kumis serta kerutan di dekat 

mata. Penulis juga mencoba menggambarkan tokoh dengan proporsi yang lebih 

realis dibanding dengan desain tokoh sebelumnya.  

Penulis juga kemudian memulai proses pembuatan vector dari tokoh. 

Dalam proses ini, penulis tidak merubah bentuk baju maupun detail pada pakaian. 

Penulis hanya memperbaiki beberapa bentuk detail seperti, bentuk rambut serta 

kumis tokoh.  
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Gambar 3.19. Hasil Akhir Bentuk Vector Karakter John Dalton 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

Penulis juga menghilangkan detail jempol dan jari tangan. Hal ini dilakukan 

penulis karena tidak ada kebutuhan penggunaan jari dalam animasi yang 

dilakukan. Penulis hanya menggambarkan dengan bentuk siluet telapak tangan 

beserta jari tangan, tanpa detail jari tangannya. Penggunaan Shadow dan highlight 

juga penulis terapkan ke dalam rancangan, dengan menggunakan warna yang 

lebih cerah untuk highlight dan warna lebih gelap untuk shadow. 
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