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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Film animasi pendek 2D berjudul “Astraphobic” diangkat oleh penulis sebagai 

film tugas akhir penulis. Astraphobic diambil dari bahasa yunani yang artinya 

takut akan petir atau gunduk. Film pendek ini bergenre slice of life dan komedi. 

Memiliki cerita yang ringan, menyenangkan dan gampang dipahami oleh anak-

anak. Film animasi ini memberikan pesan moral tentang kebersamaan dan saling 

mengerti akan sesama. Film pendek Astraphobic mempunyai sasaran pasar yang 

bertuju untuk anak-anak berusia sekitar tiga sampai tujuh tahun. Setting tempat 

film Astraphobic berlokasi di rumah keluarga Hazel yang berlokasi di Miami, 

Florida, Amerika. Penulis akan mengambil data dengan cara mencari referensi 

dari film dan animasi yang tepat untuk tokoh-tokoh penulis dalam film animasi. 

Copper mengambil referensi dari Winston dari Feast. Hazel akan mengambil 

referensi dari film anak anak Matilda, kartun Sophia the First, serta dari Tangled: 

The Series. Pip akan mengambil referensi dari Thumper dari Bambi. Tokoh-tokoh 

di film Astraphobic mengunakan gaya visual Disney, agar tema dan sasaran pasar 

cocok untuk digunakan. Sesudah referensi dan gaya visual sudah ditetapkan, 

penulis melanjutkannya dengan mengeksplorasi tema film anak-anak serta kartun 

untuk target penonton. Mulai dari etnisitasnya, lokasinya, gaya bajunya serta jenis 

binatangnya.  
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3.1.1. Sinopsis 

Astraphobic bercerita mengenai seekor anjing chihuahua bernama Copper. Copper 

tinggal bersama dengan majikannya Hazel dan teman kelincinya Pip. Setiap hari 

setelah Hazel pulang sekolah, Copper dan Pip selalu bermain dan melakukan 

segala kegiatan dengannya. Pada suatu hari, cuaca mulai memburuk dan hujan 

serta petir akan segera tiba. Copper yang memiliki Astraphobic alias ketakutan 

akan petir, membuatnya seketika gemetaran dan berlari ke tempat aman. Copper 

pun memilih untuk merangkak ke bawah kasur. Tak lama kemudian, Hazel pulang 

dari sekolahnya dan menemukan Copper di bawah kasur. Copper dengan 

badannya yang gemetaran menolak untuk keluar dari bawah kasur. Hazel 

memikatnya dengan makanan dan mainan, yang kemudian di akhiri dengan 

kegagalan. Lalu Hazel menyerah lalu duduk, melihat ini Pip pun mendekati Hazel 

dan memintanya untuk memanjakannya. Copper menjadi merasa kesepian dan 

tertinggal, terpaksa keluar dari bawah kasur. Hazel dan Pip menyambutnya 

dengan terbuka. Copper menjadi lebih aman dan berani jika berdekat dengan 

keluarga yang Copper sayangi. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai peneliti perancangan 

tokoh. Penulis melakukan tugas akhir ini sendirian, karena itu penulis 

bertanggung jawab dari proses perancangan tokoh hingga akhir film animasi final. 
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3.2 Tahapan Kerja 

Berikut adalah proses perancangan tokoh yang penulis lakukan. Dimulai dari 

deskripsi tokoh, pencarian referensi, menetapkan gaya visual, mengeksplorasi 

acuan, pembuatan sketsa, memasukan warna sampai ke model sheet final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Skematika Perancangan 

(dokumentasi pribadi) 
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3.3  Acuan 

Acuan bertujuan meringkas beberapa referensi yang akan digunakan untuk 

membangun fondasi tokoh. Dengan adanya referensi serta penjelasan akan 

membuat tokoh lebih menarik secara visual dan tulisan. Acuan yang digunakan 

dalam perancangan tokoh ini diambil dari film barat berjudul Matilda serta kartun 

anak-anak berjudul Rapunzel: The Series, Sophia the First, Bambi, Feast dan We 

Bare Bears. Menurut situs Common Sense Media (Ashby, 2017); kartun Tangled: 

The Series, Sophia the First, Bambi, dan We Bare Bears yang mempunyai target 

market ke anak usia lima tahun keatas. Alasan penulis memilih film barat dan 

kartun tersebut karena letak tempat selaras dengan tempat asal usul tokoh yaitu di 

negara Amerika. Penulis juga memilihnya karena tokoh Matilda akan menjadi 

acuan bagi tokoh Hazel karena beretnisitas kaukasia. Juga dengan film Rapunzel 

serta Sophia sebagai acuan tokoh Hazel karena kartun tersebut mengunakan 

Disney style dalam anatomi tubuh gadis. Film Feast digunakan sebagai acuan 

untuk tokoh Copper karena memiliki kesamaan dalam anatomi tubuh anjing serta 

sikapnya. Film Bambi digunakan sebagai acuan tokoh Pip dalam bentuk struktur 

anatomi tubuh kelinci dan kartun We Bare Bears sebagai acuan kepribadian tokoh 

Pip. 

 

3.3.1. Disney Style 

Kebanyakan acuan yang penulis ambil untuk tokoh originalnya mengunakan 

disney style dan untuk style animasi penulis, penulis mengunakan disney simple 

style. Agar gaya visual selaras dengan target penonton, penulis memilih gaya 
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visual disney karena gaya tersebut cukup terkenal dan cocok di kalangan anak-

anak. Kata simple dari simple style itu berarti mengunakan style yang cocok untuk 

kartun anak-anak (p.7). Penulis mengunakan disney style untuk gaya visual para 

tokoh. Pada kartun Tangled, para tokoh mengunakan disney style. Rancangan 

tokoh anak gadis versi disney style menyederhanakan proporsi tubuh serta 

membuat proporsi kepalanya lebih besar dibandingkan ratio tubuh. Gaya imut dan 

kekanak-kanakan membuat gaya visual ini cocok untuk tokoh di film 

Astraphobic. Penulis juga memutuskan untuk tidak mengunakan garis luar pada 

tokoh supaya tokoh mempunyai bentuk dengan warna padat serta sedikit tekstur 

seperti alat media krayon dan agar terkesan seperti buku ilustrasi anak-anak. 

Seperti yang dikatakan di Twitter Disney Animation News (2017), “Gaya serial 

Tangled ini terutama didasarkan pada gaya artistik Rapunzel sendiri di filmnya”. 

 Menurut Hill (2016), “Disney style berubah seiring waktu. Dengan adanya 

teknologi dan seniman baru, art style disney pun berevolusi”. Dari film Snow 

White ke Frozen, style disney dipoles dan lebih terlihat ciri khasnya. Salah satu 

transformasi tokoh dari 2D ke 3D dengan ciri khasnya yang terlihat jelas dapat 

diambil dari tokoh Frozen. Sketsa tokoh Elsa kecil masih pada gambar dibawah 

mengambarkan dengan jelas ciri tipe tokoh dengan disney style. Elsa digambarkan 

dengan ratio kepala yang besar dibandingkan dengan tubuhnya yang mungil. 

Disertakan dengan matanya yang bulat dan besar. Hidung tokoh juga lebih 

diturunkan agar mendekat ke mulutnya.  
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Gambar 3.3.1. Elsa 

(http://animationtidbits.tumblr.com/post/70845444460/wannabeanimator-frozen-2013-jin-kim,  

1 Juli 2018) 

 

 Penulis juga mengambil contoh lain untuk menjelaskan disney style lebih 

lanjut. Dibawah adalah contoh foto Rapunzel dari kartun Rapunzel: The Series. 

Dapat dilihat dalam pilihan warna analog yang berdekatan dengan beberapa 

tekstur dan penerangan yang sederhana. Dalam pewarnaan tokoh Rapunzel, warna 

kulitnya yang putih ditambahkan sedikit tekstur merah agar kelihatan hidup. Pada 

bajunya dan rambutnya, diberikan tekstur warna dengan saturasi yang lebih gelap. 
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Gambar 3.3.1. Rapunzel 

(http://disney.wikia.com/wiki/Pascal%27s_Story?file=Pascal%27s_Story_6.png, 9 March 2018) 

 

 Untuk tokoh para binatangnya, penulis juga mengambil contoh tokoh 

Winston dari film animasi pendek disney berjudul Feast. Walaupun Winston 

bukan jenis anjing chihuahua, tetapi memiliki bentuk yang mirip dengan ras 

anjing chihuahua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1. Winston 

(https://www.deviantart.com/azzai/art/Winston-520071415, 1 July 2018) 
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3.3.2. Acuan Tempat 

Untuk tempat film animasi Astraphobic, Penulis memilih Miami, Florida, 

Amerika sebagai tempat tinggal Hazel dan keluarganya. Menurut Ozborn (2018); 

Miami, Florida adalah kota ke 9 di Amerika yang paling sering turun hujan. 

Selama 135 hari dalam 365 hari/setahun, dengan precipitasi hujan 61 inci dan 

1572 milimeter. Tetapi Florida juga salah satu tempat di Amerika dengan 

humiditas yang cukup tinggi, menurut penelitian cuaca disana. Banyak tempat di 

Florida yang memiliki kepanasan hingga 25 Celcius. Hal ini menyebabkan para 

warga yang tinggal di Miami mengunakan baju tipis, lapang dan adem. Serta 

celana khakis atau celana pendek berbahan katun agar tidak terlalu berkeringat 

dan kepanasan dibawah sinar matahari (Rendon, 2018). Dibawah adalah contoh 

foto warga Miami yang sedang barjalan pada tengah hari dengan mengunakan 

baju kaos kutang dengan celana pendek beserta dengan sandal jepit. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.2. Baju Sehari-hari di Florida 

(https://78.media.tumblr.com/54720719bf2e629fcee4b8a036049115/tumblr_inline_mqhhvrKMG

H1qz4rgp.jpg, 9 April 2018) 

 

Perancangan Tokoh Dalam..., Prisca Christalia Inderamuljo, FSD UMN, 2018



37 

 

3.3.3.  Objek Penelitian Copper 

Dalam Perancangan tokoh utama binatang anjing berjenis Chihuahua berusia 1 

tahun yaitu Copper. Menurut statistik Federation Clinique International (2013), 

Anjing jenis chihuahua adalah anjing paling populer nomor 4 dari seluruh benua 

Amerika hingga ke benua Eropa dan Asia timur. Menurut situs America Kennel 

Club (2017), Chihuahua adalah jenis anjing top 30 paling populer di Amerika. 

Penulis memilih jenis anjing chihuahua, karena anjing tersebut terkenal akan 

banyak ketakutannya. Chihuahua terkenal dengan berbagai macam bentuk ada 

yang tirus dan ada juga yang gemuk, dari long coat ke short coat. Anjing 

chihuahua berasal dari Meksiko dan anjing tersebut dapat bertahan di iklim cuaca 

yang sangat panas, karena itu anjing chihuahua cocok dengan iklim di Miami, 

Florida. Anjing Chihuahua memiliki masa hidup sekitar 12 sampai 20 tahun. 

Terkenal sebagai anjing dengan temperamen lucu, berani, lincah, dan setia. Tetapi 

terkadang juga dikenal sebagai anjing yang terlalu gelisah dan penakut. Seperti 

yang dikatakan oleh Bubar (2016), Anjing jenis ini juga dikenal sebagai anjing 

yang gampang gemetaran akan banyak hal, beberapa karena ketakutan atau hanya 

kedinginan.  

 3.3.3.1. Anatomi Copper 

Copper yang sudah berusia satu tahun, memiliki tubuh anjing yang sudah 

statis dan dapat terbilang anjing dewasa. Dibawah adalah foto anatomi 

anjing chihuahua yang dewasa.  Dalam anatomi anjing chihuahua dewasa, 

Anjing ini juga mempunyai hidung yang pesek, tulang kepala yang bulat 

seperti buah apel, kaki yang pendek tetapi kelihatan kekar dan ukuran ratio 
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tubuh badan yang seimbang. Chihuahua juga memiliki mata bulat dan 

besar, kuping tinggi dan tegak, moncong hidung pendek berwarna hitam 

atau krem dengan 90 derajat dimana moncong bergabung dengan dahi, 

badan lonjong seperti pipa oval dan ekor panjang dan melingkar seperti 

bulan sabit (DailyDogDiscoveries, 2016; AKC Chihuahua, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.3.1. Anatomi Chihuahua 

(https://i.pinimg.com/474x/dc/2c/7b/dc2c7b123eaa7ad759ddccdcdc6aa72c--chihuahuas-paper-

mache.jpg, 30 November 2017) 

 

 Dari gambar dibawah, ciri khas anjing chihuahua dapat di analisa 

lebih dekat. Anjing chihuahua mempunyai bola mata yang menonjol 

keluar dan hanya setengah matanya yang kelihatan, ukurannya cukup 

besar untuk seukuran anjing kecil. Kupingnya yang tebuka dengan bentuk 

seperti sayap kupu kupu.  

 

  

  

Perancangan Tokoh Dalam..., Prisca Christalia Inderamuljo, FSD UMN, 2018



39 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.3.1. Close up Anjing Chihuahua 

(https://avopix.com/premium-photo/53485081-shutterstock-angry-chihuahua-growling-2-years-old 

, 1 Juli 2018) 

 

 Terkadang anjing chihuahua juga hampir mirip dengan anjing ras 

boston terrier. Maka dari itu penulis melakukan perbandingan anatomi 

antara ras anjing. Anjing boston terrier mempunyai ukuran kepala jauh 

lebih besar secara ratio dibanding anjng chihuahua. Bola mata anjing 

boston terrier lebih besar dan lebih terletak di sisi wajahnya. Bentuk 

kuping lebih tegak keatas dan lebih lebar. Di daerah moncong terdapat 

banyak lapisan kulit dan garis mulut melengkung ke bawah. Dari sisi 

badan, anjing boston terrier lebih kekar di bagian dada dan panjang kaki 

depannya lebih tinggi dibandingkan kaki belakangnya. Anjing boston 

terrier tidak memiliki buntut yang panjang. Secara keseluruhan ukuran 

anjing boston terrier lebih besar daripada anjing chihuahua. Dibawah 

adalah perbandingan anatomi anjing boston terrier dengan chihuahua. 
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Gambar 3.3.3.1. Perbandingan Chihuahua dengan Boston Terrier 

(https://www.lensdrop.com/photo/blur-boston-terrier-chihuahua-close-up-71qzj, 1 Juli 2018) 

 

 Untuk perancangan dari segi warna bulu Chihuahua, terdapat 

banyak jenis. Mulai dari warna solid seperti hitam, putih, coklat, dan 

Fawn. Diteruskan dengan warna paling umum untuk chihuahua yaitu 

campuran warna bicolor (dua warna) dan tricolor (tiga warna). Lalu juga 

terdapat warna campuran acak seperti brindle, merle dan juga sable. 

Menurut di situs Chiwawaland (2018), salah satu warna yang paling 

umum dan standard adalah warna fawn and white. Maka dari ini penulis 

memilih warna fawn and white untuk warna tokoh Copper. Alasan lainnya 

juga dikarenakan warna fawn hampir sama seperti warna tembaga atau 

Copper dalam bahasa inggris, seperti warna jingga dicampur dengan 

coklat muda. Gambar dibawah adalah beberapa warna dan corak anjing 

chihuahua, dari kiri adalah warna cokelat ke putih dibelakang dan black 

tan didepan serta warna fawn white di ujung kanan. 
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Gambar 3.3.3.1. Warna dan Corak Anjing Chihuahua 

(http://www.famouschihuahua.com/chihuahua-facts/colors-markings/, 30 November 2017) 

 

3.3.3.2. Referensi Copper 

Penulis mengambil referensi dari tokoh Winston di film kartun Feast. Film 

Feast mengunakan style Disney dan tokoh utamanya adalah anjing. Tokoh 

Winston dapat tergolong ke simple style karena bentuk tubuhnya yang 

sederhana dan tidak terlalu mendetail. Penulis melihat perancangan tokoh 

Winston, anjing berjenis Boston Terrier. Jenis anjing yang memiliki 

bentuk tubuh hampir sama seperti anjing chihuahua. Kedua anjing ini 

mempunyai kesamaan dari muka bulat, corak sapi hitam putih, dan kuping 

runcingnya. Dari sisi karakter, Winston dan Hero memiliki sifat yang 

sama. Mereka sama-sama mempunyai sifat keingintahuan yang besar, 

penuh dengan energi, dan cinta akan keluarganya (Winston, 2014). 

Menurut riset Alliecoady (2016), Film Feast bertujuan dengan target 

penonton anak-anak berusia lima sampai sepuluh tahun. 
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Gambar 3.3.3.2. Winston 

(https://d23.com/feast-your-eyes-on-winston-the-dog/, 9 March 2018) 

 

 Penulis juga mengambil contoh gambar kartun anjing chihuahua, 

agar mendapatkan gambaran yang tepat saat perancangan. Gambar 

dibawah ini adalah gambar anjing chihuahua yang penulis dapatkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.3.2. Ilustrasi Chihuahua 

(https://www.123rf.com/stock-

photo/cartoon_chihuahua.html?sti=nn0php0rkrl39uikl0|&mediapopup=57406882/, 9 March 2018) 
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 3.3.3.3. Psikologi Anjing Terhadap Petir 

Penelitian lainnya akan mencangkup dari gerak-gerik anjing yang 

ketakutan. Menurut Jorgensen (2015), satu dari tiga anjing di dunia 

mempunyai kegelisahan terhadap petir dan hujan. Riset mengatakan 

teryata bukan karena suara petir yang besar menakutkan anjing tetapi statis 

listriknya sendiri yang membuat anjing tidak nyaman. Dr Nicholas 

Dodman adalah direktur departemen Perilaku Hewan di Sekolah 

Kedokteran Hewan Cummings di Universitas Tufts. Dia mengatakan 

bahwa anjing mungkin mengalami banyak guncangan dari listrik statis 

selama badai petir. Ini menjelaskan mengapa mereka cenderung berlari 

menuju kamar dan tempat di rumah Anda yang di bawah (Jorgensen, 

2015). Salah satu bantuan untuk menenangkan para anjing ini dengan 

mengosokan kain atau selimut kering tanpa aroma ke seluruh badan anjing 

untuk mengurangi statis listriknya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.3.3. Chihuahua Ketakutan 

(http://www.askthedogguy.com/wp-content/uploads/2017/06/fearful_chihuahua-

e1497472700739.jpg, 9 March 2018) 
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3.3.4.  Objek Penelitian Hazel 

Hazel adalah gadis usia 7 tahun yang menduduki bangku kelas 2 SD di Miami, 

Florida, Amerika Serikat. 7 tahun dapat di bilang masih dalam usia masa kecil 

menengah. Anak-anak usia 7 tahun pada umumnya sudah dapat berpakaian 

sendiri, mengikat tali sepatu serta menangkap bola dengan mengunakan kedua 

tangan. Pada umur ini, keterampilan motorik, fisik, social dan mental juga 

berkembang dengan cepat. Menurut riset dari Ferguson (2017), 70% wanita yang 

tinggal di Amerika mempunyai warna rambut brunette. Warna mata hijau juga 

berindikasi adanya keturunan dari Eropa tengah dan hanya 12 persen orang di 

amerika mempunyai mata hijau. Untuk objek penelitian baju, penulis mengambil 

foto-foto dari instagram anak kecil bernama @kcstauffer yang berlokasi di 

Amerika. Dalam instagram tersebut, seorang ibu memasang foto anak-anaknya 

yang mengunakan baju-baju santai dan kasual setiap harinya. Dikarenakan tempat 

tinggal Hazel berada di Miami dengan humid yang tinggi, Hazel mengunakan 

baju santai dan kasual agar tidak kepanasan dalam menjalankan kegiatan sehari-

hari. 

 Untuk style tokoh Hazel dalam ukuran, proporsi dan etnisitas mengambil 

acuan dari film anak-anak Matilda, kartun Princess Sophia, dan kartun seri 

Tangled. Ketiga referensi ini mempunyai kesamaan yaitu bercerita mengenai 

seorang gadis yang berani dan memiliki jiwa bertualang. Matilda adalah gadis 

Amerika yang pintar tetapi tidak disayang oleh orang tuanya sendiri. Dia tiba-tiba 

memiliki kekuatan telekenisis dan mengunakannya untuk membawa keadilan di 

sekolahnya dan guru kesayangannya. Princess Sophia adalah gadis desa kecil 

Perancangan Tokoh Dalam..., Prisca Christalia Inderamuljo, FSD UMN, 2018



45 

 

yang berubah menjadi puteri ketika ibunya menikah dengan raja karena itu Sophia 

pun harus belajar tata krama di dalam istana. Dalam seri Tangled, Rapunzel 

memiliki sifat yang ceria, tegar dan selalu positif. Maka dari itu, penulis 

mengambil ketiga tokoh ini sebagai acuan tokoh Hazel. 

3.3.4.1. Anatomi Hazel 

Untuk referensi anatomi tokoh Hazel, penulis mengambil referensi dari 

kartun Princess Sophia. Penulis mengambil Sophia karena umurnya yang 

berdekatan dengan Hazel yaitu berusia tujuh tahun pada awal seri. Bentuk 

proporsi anak manusia nyata berusia tujuh tahun memiliki tinggi rata-rata 

sekitar 121 centimeter dan berat badan rata-rata sekitar 22 kilogram 

(Langtree, 2017). Terjadi perkembangan dalam anatomi anak berusia 7 

tahun.  Keterampilan motorik berkembang cepat; dapat memakai baju 

sendiri, menulis, mengunting, mengerjakan kerajinan tangan. Koordinasi 

tubuh mulai stabil; dapat berenang, menaiki sepeda, menari, dan lain-lain 

(WebMD, 2009). Alasan penulis mengambil Sophia dan Rapunzel sebagai 

referensi karena keduanya mengunakan Disney style. Seperti ciri khas 

Disney style, anatomi bagian dahi kepala biasanya diperbesar. Juga 

memiliki iris mata yang besar sekitar 25% sampai 30% dari keseluruhan 

mukanya, dengan posisi hidungnya yang kecil lebih mendekat ke mulut. 

Lengan, kaki, dan torso badan terlihat tirus dan pendek. Panjang dari 

badan sampai ke pinggang hanya setengah dari tingginya. Penulis 

membandingkan gambar Sophia dengan Rapunzel yang bersampingan 

agar dapat terlihat kesamaannya. 
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Gambar 3.3.4.1. Rapunzel & Sophia  

(dokumentasi pribadi) 

 

3.3.4.2. Referensi Pakaian 

Hazel adalah gadis kecil beretnisitas kaukasia berusia 7 tahun dan tinggal 

di Miami, Amerika pada tahun 2017 an. Oleh sebab itu, Hazel memakai 

baju modern yang sederhana. Tokoh Hazel mengenakan pakaian sehari-

hari yaitu rompers kasual berbahan katun dengan motif pattern dedaunan. 

Motif-motif ini sudah dikenalkan ke berbagai baju untuk anak-anak 

maupun dewasa. Biasanya digunakan pada musim panas atau dekat pantai 

dan daerah tropical. Metode observasi ini penulis mengambil contoh dari 

foto-foto instagram bernama @kcstauffer dari Amerika. Dalam instagram 

tersebut, seorang ibu memasang foto anak-anaknya yang mengunakan 

baju-baju kasual setiap harinya. Dari sini, penulis mendapatkan referensi 

untuk style baju Hazel yang menandakan jaman dan style pada saat ini.  
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Gambar 3.3.4.2. Referensi Baju Hazel 

(instagram.com/kcstauffer, 10 April 2018) 

 

3.3.4.3. Referensi Rambut 

Perancangan dalam etnisitas serta warna rambut, kulit, dan mata Hazel 

juga diambil dari film Matilda. Matilda adalah gadis kecil beretnisitas 

kaukasia yang tinggal di Amerika. Matilda mempunyai gaya rambut 

shoulder length bob bewarna coklat gelap, serta bola mata yang berwarna 

hijau. Penulis mengambil contoh warna tersebut untuk tokoh Hazel. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.4.3. Palet Warna Gadis Kaukasia 

(https://www.thesun.co.uk/wp-

content/uploads/2017/06/nintchdbpict0003299865411.jpg?strip=all&w=764, 12 March 2018) 
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3.3.5.  Objek Penelitian Pip 

Pip adalah kelinci domestik kecil berwarna abu abu dan berusia 2 tahun. Mereka 

memiliki masa hidup sekitar 10-12 tahun. Kelinci domestik terkenal dengan 

temperamen yang lemah lembut, loyal dan ramah. Kelinci domestik mempunyai 

variasi tubuh yang berbeda-beda, ada yang long coat ke short coat. Pemilihan 

nama Pip berawal dari nama umum yang digunakan untuk peliharaan. Juga dapat 

dibilang singkatan dari pipsqueak yaitu nama ejekan untuk sesuatu yang kecil. 

Penulis mengambil referensi dari Thumper yaitu kelinci di film Bambi untuk 

referensi proporsi tubuh serta warna kelinci dan Ice Bear dari kartun seri We bare 

bears untuk referensi sifatnya. Penulis mengambil referensi dari foto kelinci nyata 

dengan Thumper dari film kartun Bambi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.5. Kelinci 

(dokumentasi pribadi) 
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3.3.5.1. Anatomi Pip 

Dalam anatomi kelinci, awal penulis mengunakan anatomi kelinci nyata. 

Kelinci mempunyai kuping yang relatif panjang dan besar dibandingkan 

ratio besar tubuhnya. Membuat pendengaran kelinci sangat tajam dan 

sensitif dibandingkan anjing atau kucing. Kelinci juga memiliki 

penglihatan yang luas, bahkan dapat melihat sesuatu yang di belakangnya. 

Hidung kelinci bergerak untuk membantu mentandakan tanda bahaya, 

mengenal teman dan pasangan. Juga badannya yang bulat, kaki belakang 

yang panjang serta kuat, mata besar bulat, dan badan dipenuhi bulu yang 

lebat (Greener, 2015). Kelinci dapat berdiri mengunakan dua kaki 

belakangnya, karena kaki belakangnya yang kuat untuk melompat serta 

berlari. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.5.1. Anatomi Kelinci  

(https://www.justrabbits.com/images/rabbit-body-areas.jpg, 7 March 2018) 
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3.3.5.2. Referensi Pip 

Oleh karena itu, penulis mengambil referensi dari tokoh Thumper dari 

Bambi. Penulis melihat perancangan tokoh Thumper, kelinci liar yang 

tinggal di hutan. Jenis kelinci liar biasanya memiliki kuping yang panjang 

serta tubuh yang lebih besar. Tetapi keduanya mempunyai kesamaan dari 

seekor kelinci. Dari sisi karakter, Thumper dan Pip memiliki beberapa 

sifat yang sama. Mereka sama-sama mempunyai sifat loyal, mempunyai 

niat baik, dan sedikit nakal. (Thumper, 1942) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.5.2. Thumper 

(http://disney.wikia.com/wiki/Thumper_(Bambi), 7 March 2018) 

 

 Penulis juga mengambil Ice bear untuk referensi sifat Pip. Ice bear 

terkenal dengan sifatnya yang monoton, pendiam dan bermulut tajam. 

Terkesan jauh dan keliatan tanpa emosi, juga hanya berbicara beberapa 
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kata yang penting. Walaupun raut muka yang jarang berganti tidak 

membuatnya tokoh yang kurangan kepribadian. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.5.2. Ice Bear 

(http://disney.wikia.com/wiki/Thumper_(Bambi), 1 Juli 2018) 

 

Dari perancangan warna tokoh Pip, penulis mengambil kelinci 

berwarna abu-abu. Dalam bahasa warna kelinci, sering disebut warna 

chinchilla karena memiliki warna yang sama dengan warna di binatang 

chinchilla. Warna abu-abu memiliki arti misterius serta keraguan. Penulis 

mengambil beberapa aksen warna abu-abu untuk dijadikan acuan warna 

bagi Pip. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.5.2. Palet Warna Kelinci Abu-Abu 

(http://rabbitbreeders.us/wp-content/uploads/Netherland-Dwarf-Rabbit-Breed.jpg, 7 March 12, 

2018) 
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3.4. Proses Perancangan Tokoh 

Proses perancangan akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah Copper, tokoh 

binatang anjing chihuahua. Kedua adalah Hazel, tokoh gadis kecil, dan Pip, tokoh 

binatang kelinci. Dengan adanya 3 tokoh tersebut dalam cerita, akan membuat 

cerita film penuh dengan interaksi dan terkesan ramai. 

3.4.1.  Perancangan Tokoh Copper 

Copper adalah tokoh utama dari film Astraphobic. Copper adalah anjing jantan 

berjenis chihuahua berusia 1 tahun. Penulis memilih nama Copper unutk tokoh 

yang memiliki arti tembaga dalam bahasa Indonesia, juga karena berdasarkan 

warna bulu anjing tersebut. 

 3.4.1.1. Fisiologi Copper 

Copper adalah anjing chihuahua jantan berusia 1 tahun. Copper 

mempunyai mata berwarna coklat gelap dan tubuh berwarna corak putih 

bercampur coklat muda atau disebut dengan warna fawn. Copper memiliki 

mata, kuping, serta kepala yang besar dibandingkan ratio badannya. 

Copper memiliki ukuran berat 4 kilogram dan tinggi badan 20 centimeter, 

Copper masih dapat tergolong sebagai anjing kecil. Pada film Astraphobic, 

Copper hanya terlihat memakai kalung berwarna merah dengan tag 

identifikasi berwarna emas dan berinisial C ditengahnya. Warna yang 

diterapkan kepada Copper adalah dominan coklat muda (fawn) dan putih, 

warna yang mendekati ke warm color agar disukai oleh anak-anak. 
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  3.4.1.2. Sosiologi Copper 

Copper adalah anjing peliharaan keluarga Hazel dari keluarga menengah 

yang tinggal nyaman di dalam rumah. Tempat tinggalnya berada di 

pinggiran kota Miami, mengakibatkan polusi suara yang tidak terlalu 

berisik. Copper tinggal nyaman bersama dengan sahabatnya Pip, karena 

itu Copper tidak merasa kesepian walaupun di tinggal sementara oleh 

Hazel. Benda favorit Copper adalah tulang mainan dan daging camilan 

pemberian Hazel. Hobinya adalah bermain bersama Hazel dan Pip. 

 3.4.1.3. Psikologi Copper 

Copper adalah anjing chihuahua yang lugu dan energetik. Sifatnya yang 

riang, membuatnya selalu menjelajahi semua ruangan. Tetapi hal itu 

berubah jika Copper merasa takut, Copper akan menjadi malu dan takut 

akan segalanya. Copper juga sangat disayang karena Copper adalah anjing 

satu-satunya, membuatnya menjadi anjing yang manja dan selalu minta 

dibelai oleh Hazel. Copper sangat merasa iri jika ia yang tidak dibelai oleh 

Hazel, juga dapat merasa kompetitif dengan Pip mengenai hal ini. Copper 

sangat suka bermain dan agar Copper tidak kesepian, Copper memiliki 

mainan di setiap tempat dalam rumahnya. Pada film Astraphobic, Copper 

memiliki ketakutan yang irasional terhadap petir karena itu Copper 

menjadi anjing yang astraphobic. Ketakutan ini juga disebabkan 

pendengaran dan indera anjing yang tajam akan suara yang asing dan 

besar. 
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 3.4.1.4. Sketsa / Model sheet Tokoh Copper 

Awal tokoh Copper bernama Hero, penulis memulainya langsung dari 

sketsa. penulis tidak melakukan riset mengenai referensi anjing chihuahua. 

Penulis hanya mengambarkannya langsung dengan gaya visual penulis 

sendiri. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.1.4. Konsep Hero 

(dokumentasi pribadi) 

 

 Dari situ penulis melanjutkannya dengan berbagai style tokoh 

Hero. Tetapi penulis mendapatkan banyak kritik akan rancangan tokoh 

karena terlalu mirip anjing corgi dibandingkan anjing chihuahua. Setelah 

revisi, penulis mengubah anatomi Hero agar dapat terlihat seperti anjing 

chihuahua. Kupingnya diubah menjadi keatas dan lebih lebar. Bola mata 

dan kepala juga diperbesar, serta badannya diperkecil. 
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Gambar 3.4.1.4. Proses Revisi Hero 

(dokumentasi pribadi) 

 

 Setelah itu penulis lanjutkan dengan model sheet tokoh Hero. 

Penulis gambarkan Hero dari sisi depan, samping dan belakang.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4.1.4. Model Sheet Hero 

(dokumentasi pribadi) 

 

 Pada akhirnya rancangan itu dibatalkan oleh penulis, karena tidak 

ada proses perancangan tokoh dan tidak menyatakan bahwa hero adalah 
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anjing chihuahua. Penulis kemudian memulai rancangan tokoh yang baru 

dari awal kembali. 

 Penulis memulai dengan mengambil referensi dari foto-foto anjing 

chihuahua dan penulis menjiplakan gambar tersebut agar mendapatkan 

karakteristik anjing chihuahua. Foto foto tersebut adalah anjing chihuahua 

yang sudah berusia 1 tahun, sesuai dengan umur Copper. Pada puncak 

dewasa anjing chihuahua, kakinya yang dulu gemuk dan pendek menjadi 

ramping. Kupingnya terbuka melebar ke atas seperti bentuk sayap kupu-

kupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.1.4. Sketsa Chihuahua 

(dokumentasi pribadi) 

 

 Juga referensi tokoh kartun Winston dari Feast dan foto illustrasi 

anjing chihuahua kartun untuk memberikan gambaran kartun untuk seekor 

tokoh anjing. Lalu penulis membuat berbagai macam style tokoh Copper. 
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Pada bagian bawah ujung kiri adalah anjing chihuahua yang mengunakan 

Disney style. Pada bagian bawah ujung kanan adalah gabungan dari 

Disney style dan style penulis yang telah ditetapkan untuk tokoh Copper. 

Dengan mengunakan Disney style, kepala tokoh Copper menjadi lebih 

besar dibandingkan dengan keseluruhan tubuhnya. Juga terhadap bentuk 

matanya yang bulat dan besar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.1.4. Visual Style Copper 

(dokumentasi pribadi) 

 

 Penulis membuat silhouette dari beberapa alternatif gaya gambar 

Copper. Bentuk silhouette dapat membantu penulis untuk menetapkan 

bentuk tubuh yang cocok untuk anjing chihuahua dengan Disney style.  
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Gambar 3.4.1.4. Silhouette Copper 

(dokumentasi pribadi) 

 

 Setelah bentuk anjing chihuahua sudah dapat terlihat dari 

silhouettenya. Penulis melanjutkan dengan mengambar sketsa Copper 

dengan tampak depan, samping, dan belakang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.1.4. Sketsa Copper 

(dokumentasi pribadi) 
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 Untuk alternatif style untuk tokoh Copper, Penulis melanjutkan 

dengan pemilihan pattern atau corak pada Copper. Variasi corak pada 

anjing chihuahua terbilang banyak macam dan bentuk. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.1.4. Pattern Style Copper 

(dokumentasi pribadi) 

 

 Penulis melanjutkannya dengan membuat model sheet Copper 

yang pertama. Penulis menetapkan untuk mengunakan warna putih dan 

coklat muda untuk warna bulu tokoh. Setelah melakukan revisi, kakinya 

dibuat lebih ramping agar Copper terlihat seperti anjing dewasa, Hasil 

model sheet sebagai gambar dibawah: 
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Gambar 3.4.1.4. Revision Sheet Copper 

(dokumentasi pribadi) 

 

 Gambaran sketsa untuk berbagai macam ekspresi Copper penulis 

tambahkan agar dapat merefleksikan sifat-sifat Copper. Dari atas kiri ke 

bawah kanan adalah ekspresi kaget, normal, takut, kesal, bahagia dan 

bingung. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.1.4. Ekspresi Copper 

(dokumentasi pribadi) 
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 Dilanjutkan dengan revisi akhir Copper, penulis melakukan 

pengubahan terhadap moncong Copper menjadi lebih cekung dan 

menhapus garis luarnya sesuai dengan gaya visual. Penulis juga 

menambah aksesoris Copper yaitu kalung berwarna merah dengan tag 

identifikasi berinisial C ditengahnya. Hasilnya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.1.4. Model Sheet Copper 

(dokumentasi pribadi) 

 

3.4.2.  Perancangan Tokoh Hazel 

Hazel adalah tokoh pendukung dalam film Astraphobic. Hazel adalah gadis kecil 

kaukasia berusia 7 tahun. Dalam film Astraphobic, Hazel adalah pemilik Copper 

dan Pip. Hazel telah memelihara Copper dan Pip dari kecil, karena itu Hazel 

memiliki ikatan yang kuat dengan Copper dan Pip. 
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 3.4.2.1. Fisiologi Hazel 

Hazel adalah anak kecil berjenis kelamin perempuan yang berusia 7 tahun 

dan beretnisitas kaukasia; Hazel juga mempunyai mata berwarna hijau 

terang, rambut berwarna coklat gelap, dan kulit berwarna putih terang. 

Hazel memiliki tinggi badan 120 centimeter dan berat badan 21 kilogram. 

Pada film Astraphobic, Hazel mengenakan baju rompers berwarna biru 

muda dengan pattern dedaunan berwarna biru gelap. Warna tersebut 

merepresentasikan sifat Hazel yang intelektual serta keingintahuan yang 

tinggi. Warna biru yang digunakan agar menarik di mata anak-anak cewek 

maupun cowok. Hazel mengenakan rompers berbahan katun agar leluasa 

dan adem dalam bermain aktifitas di dalam rumah. Hazel memiliki rambut 

pendek bob dengan poni ke samping. Hazel tidak mengunakan sandal 

karena melakukan aktifitas di dalam rumah. 

  3.4.2.2. Sosiologi Hazel 

Hazel adalah pemilik Copper dan Pip, karena itu mereka selalu bermain 

bareng. Hazel tinggal bersama orang tuanya di rumah kota Miami, Florida 

di negara Amerika. Keluarga Hazel berasal dari keluarga menengah 

keatas. Hazel menduduki bangku pendidikan kelas 2 SD, karena itu Hazel 

masih dalam masa pertumbuhan anak-anak. Hazel adalah anak tunggal 

dari keluarganya. Pasti Hazel merasa kesepian, karena itu keluarganya 

memberikan binatang agar dapat menemani Hazel. Hazel juga suka 

dengan benda-benda imut seperti boneka, mainan, dan lain-lain. Hal ini 
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dapat dilihat di kamar tempat tidur Hazel sendiri. Hobi Hazel adalah 

mengambar dan menonton televisi. 

 3.4.2.3. Psikologi Hazel 

Hazel adalah gadis yang tomboy, cerdik dan berani. Sifatnya itu membuat 

dia agak keras kepala. Hazel juga memiliki rasa keingintahuan yang besar 

tetapi jika terlalu lama maka Hazel akan juga gampang sekali bosan. 

Walaupun orang tua Hazel tidak terlalu hadir dalam rumah, karena itu 

Hazel gemar bermain Copper dan Pip untuk melupakan rasa sepinya. Hal 

ini mengakibatkan wataknya yang cendrung melankolis. Hazel juga bisa 

menjadi keras kepala bila frustasi. Hazel ingin mencoba membantu, tetapi 

gagal dalam melakukannya. Hazel lebih memilih untuk bermain di dalam 

rumah ketimbang bermain bersama teman sekolahnya diluar. Hal ini juga 

disebabkan kepercayaan dirinya yang tinggi dan kenyamannya di dalam 

rumah ketimbang di luar. 

 

 3.4.2.4. Sketsa / Model sheet Tokoh Hazel 

Pada pembuatan tokoh di sketsa awal, penulis mengambil berbagai 

referensi dari film Matilda, Rapunzel, dan Sophia untuk memberikan 

gambaran tokoh. Lalu penulis ingin membuat tokoh Hazel memakai 

berbagai baju seperti Matilda agar selaras dengan tema. Sketsa tokoh 

Hazel melakukan banyak revisi serta perubahan seperti yang di bawah 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.4.2.4. Visual Style Hazel 

(dokumentasi pribadi) 

 

 Setelah itu, Penulis melanjutkan dengan silhouette Hazel dari 

alternatif diatas agar mendapatkan berbagai alternatif baju dan rambut 

Hazel. Dalam sketsa awal, penulis tidak mempunyai referensi yang tepat 

untuk Hazel. Maka dari itu penulis melanjutkannya dengan sketsa berbagai 

banyak gaya visual, sampai pada akhirnya penulis mengunakan disney 

style seperti yang digunakan di seri kartun Rapunzel. Dari situ penulis 

menetapkan sketsa awal dari tokoh Hazel. 
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Gambar 3.4.2.4. Silhouette Hazel 

(dokumentasi pribadi) 

 

 Penulis juga menetapkan Hazel dengan baju rompers seperti di 

referensinya setelah berbagai banyak gaya baju anak-anak yang 

digunakan. Penulis memilih baju yang sederhana dan nyaman saat dipakai 

di humid yang panas, agar Hazel dapat bermain dengan lega dan leluasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.2.4. Baju Alternatif Hazel 

(dokumentasi pribadi) 
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 Penulis mengambarkan beberapa alternatif rambut untuk Hazel. 

Rambut berponi biasanya berindikasi gadis yang imut dan feminim. 

Penulis memilih rambut yang berada ditengah sebagai rambutnya karena 

agar dapat terlihat sifat hazel yang tomboy dengan dahinya yang kelihatan.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.2.4. Rambut Alternatif Hazel 

(dokumentasi pribadi) 

 

 Penulis mengambarkan berbagai alternatif baju kasual untuk Hazel. 

Setelah melihat referensi baju anak kecil di Amerika yang terdapat di 

instagram, penulis mendapat gambaran untuk bajunya. Baju yang dipakai 

terlihat sederhana dengan corak pattern yang sedang mode. Antara baju 

dress terusan atau baju t-shirt serta celana pendek atau rompers yang 

nyaman untuk dipakai di rumah. Penulis juga mengambarkan berbagai 

aternatif rambut Hazel, karena Hazel adalah anak yang aktif dalam rumah 

dan tinggal di daerah Miami, Floridadengan humiditas tinggi, maka dari 

itu faktor rambut juga mendukung dia agar tidak kepanasan. Setelah 

diputuskan, penulis membuat model sheet Hazel seperti dibawah: 
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Gambar 3.4.2.4. Revision Sheet Hazel 

(dokumentasi pribadi) 

 

 Gambaran sketsa untuk berbagai macam ekspresi Hazel penulis 

tambahkan agar dapat merefleksikan sifat-sifat Hazel. Dari atas kiri ke 

bawah kanan adalah ekspresi bingung, ceria, berpikir, kewalahan, kaget, 

dan senyum. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.2.4. Ekspresi Hazel 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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 Penulis mengunakan warna shade biru untuk rompersnya. Seperti 

referensi Matilda, Untuk warna mata penulis mengambil warna hijau muda 

dan untuk rambut penulis mengambil warna coklat gelap. Penulis bermain 

dengan saturasi dan lightness warna sebagai opsi lain untuk tokoh Hazel. 

Dari hasil proses pengembangan tokoh, penulis merasa tokoh Hazel telah 

direalisasikan dengan baik. Dari hasil jadi model sheet, penulis merapikan 

beberapa detail agar kelihatan lebih minimalistik. Berikut adalah model 

sheet Hazel tanpa garis luar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.2.4. Model Sheet Hazel 

(dokumentasi pribadi) 
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3.4.3.  Perancangan Tokoh Pip 

Pip adalah tokoh binatang kelinci pendukung dari film Astraphobic. Pip adalah 

kelinci jantan yang berusia 2 tahun. Pip adalah tokoh comic relief dalam cerita. 

Pip adalah sahabat baik Copper. Saat Copper tidak merasa takut, Copper akan 

menjadi sangat aktif dan akan mengajak Pip bermain. Dia mempunyai sifat yang 

terbalik 180 derajat dari Copper. 

 3.4.3.1. Fisiologi Pip 

Pip adalah kelinci domestik jantan dewasa berusia 2 tahun. Pip memiliki 

mata berwarna hitam dan tubuh berwarna abu-abu. Warna yang digunakan 

untuk Pip melambangkan netral dan ketenangan, karena tokoh Pip adalah 

satu-satunya tokoh yang tidak berbicara dan berekspresi. Pip memiliki 

ukuran berat badan 900 grams dan tinggi badan 15 centimeter. Ukurannya 

yang kecil juga sifatnya yang monoton dan pendiam, Pip menjadi tokoh 

yang unik. Pada film Astraphobic, Pip tidak mengenakan aksesoris 

apapun. 

  3.4.3.2. Sosiologi Pip 

Pip adalah kelinci peliharaan keluarga Hazel yang tinggal di Miami, 

Florida. Pip tinggal nyaman dan tenang bersama dengan sahabat baik 

anjingnya, Copper. Pip adalah binatang yang pendiam dan terkesan 

misterius. Pip juga terkesan tidak memiliki minat pada apapun, hobinya 

hanya tidur dan melamun. Pip merasa nyaman dalam rumah, karena itu 

juga Pip dilepas di dalam agar dapat keliling rumah. Walaupun terlihat 
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tidak terlalu mengutarakan ekspresi, Pip sebenarnya sangat bahagia dan 

puas akan hidupnya sekarang. Dikarenakan umurnya yang lebih tua 

dibandingkan Copper, Pip merasa lebih tua dan bijaksana. Pip adalah 

binatang pertama yang dibeli oleh orang tua Hazel. Hobinya adalah 

menjahili Copper disaat dia sedang ketakutan. 

 3.4.3.3. Psikologi Pip 

Pip adalah kelinci domestik yang pendiam, kalem dan misterius. Sifat dan 

watak ini dapat terbilang pada kebanyakan kelinci, karena kelinci jarang 

sekali mengeluarkan suara. Dikarenakan pip adalah kelinci peliharaan, Pip 

tidak gampang takut dan insting kewaspadaan terhadap binatang predator 

menghilang. Pip dapat dilihat santai dan tidak takut pada Copper. Pip 

hanya ingin bersantai di dalam rumah dan tiduran. Pip adalah satu-satunya 

tokoh yang tidak mengeluarkan suara atau ekspresi. Pada film 

Astraphobic, Pip membantu Hazel untuk mendorong Copper untuk 

menghadapi ketakutannya, dengan cara jahilnya. 

 3.4.3.4. Sketsa / Model sheet Tokoh Pip 

Saat pembuatan tokoh di sketsa awal, penulis mengambil referensi 

sederhana dari foto kelinci dan referensi tokoh dan kartun Thumper dari 

Bambi untuk memberikan inspirasi gambaran tokoh. Lalu penulis 

membuat sketsa tokoh Pip. 
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Gambar 3.4.3.4. Visual Style Pip 

(dokumentasi pribadi) 

 

Setelah sketsa awal dapat telihat bentuknya, penulis 

melanjutkannya dengan membuat alternatif silhouette. Juga dengan 

membuat silhouette dari alternatif yang diatas, penulis mendapatkan 

bentuk yang tepat untuk tokoh Pip. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.3.4. Silhouette Pip 

(dokumentasi pribadi) 

 

Setelah itu dalam gambar selanjutnya, penulis menaruh warna pada 

tokoh Pip. Warna yang umum bagi kelinci domestik.  
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Gambar 3.4.3.4. Alternatif Warna Pip 

(dokumentasi pribadi) 

 

 Setelah meneliti kembali berbagai contoh referensi tokoh Pip, 

penulis membuat berbagai alternatif tokoh Pip. Dalam gambar alternatif, 

penulis mencoba beberapa gaya visual lainnya. Penulis juga menyusun 

berbagai shade warna coklat. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.3.4. Revision Sheet Pip 

(dokumentasi pribadi) 

 

 Setelah tokoh Pip diteliti kembali, terdapat banyak kekurangan 

pada perancangan pertama Pip ini. Bentuk badan Pip masih terlalu bulat, 
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terlihat chubby, tidak proposional dan tidak rapih. Penulis menguras 

bentuk badan Pip, serta memperbesar kakinya agar kelihatan juga 

punggung kelinci diperjelas. Buntutnya juga diperbesar. Setelah itu, 

penulis membuat model sheet kembali untuk Pip. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.4.3.4. Revision Sheet Warna Pip 

(dokumentasi pribadi) 

 

 Gambaran sketsa untuk merefleksikan sifat Pip. Pip tidak memiliki 

ekspresi muka dan hanya berkedip saja.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.3.4. Ekspresi Pip 

(dokumentasi pribadi) 
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 Setelah tokoh Pip diberikan wawasan dan pengertian akan warna 

tokoh. Penulis merombak lagi warna serta tekstur kepada Pip agar sesuai 

dengan karakteristiknya dan referensinya. Warna abu-abu dipilih karena 

Pip memiliki sifat yang misterius dan pendiam. Membuatnya seperti warna 

bayang-bayang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.3.4. Model Sheet Pip 

(dokumentasi pribadi) 
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3.4.4.  Character Line Up 

Gambar 3.4.4. Character Line Up 

(dokumentasi pribadi) 
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