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BAB II  

TELAAH LITERATUR 

 

2.1. Mengenal Desain Tokoh 

Tokoh adalah sebuah sosok yang merepresentasikan sebuah cerita.Menurut Tony 

White dalam bukunya Animation from Pencil to Pixel, terdapat 2 bumbu penting 

dalam sebuah film, yaitu naskah dan desain tokoh. Skrip berperan dalam 

membentuk cerita yang baik, sedangkan desain tokoh mewakili penampakan 

dalam layar. Seorang tokoh desainer harus dapat bekerja sama dengan penulis 

naskah karena untuk membuat sebuah tokoh yang cocok dalam sebuah film, tokoh 

desainer harus mengetahui garis besar cerita tersebut. 

 Menurut Tom Bancroff (2006), dalam bukunya Creating Character with 

Personality, terdapat 2 jenis desainer tokoh, yaitu. 

 a.  Blue Sky Designer 

Desainer tokoh ini adalah desainer yang mengambar semuanya dari nol. 

Desainer ini hanya membutuhkan sedikit petunjuk, kemudia ia 

mengembangkannya sendiri menurut imajinasinya. Desainer ini 

berkembang karena ia mempunyai talenta pada bindang tersebut 

 b. Character Polishers 

Desainer tokoh tipe ini hanya tidak mempunyai ide yang banyak seperti 

Blue- Sky Designer. Desainer tipe ini mempunyai ciri untuk mengkaji 

tokoh yang sudah dibut oleh Blue Sky Designer. Ia mampu untuk 

membuat tampilan ortographic yang baik dan detail dan ia juga 
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membuat Character Sheet untuk setiap tokoh yang akan digunakan. 

 

Menurut Bryan Tillman (2011) dalam bukunya Creative Character Design 

mengungkapkan bahwa, ada 3 hal yang harus dimiliki oleh sebuah tokoh, yaitu : 

 a. Archetypes 

Archetypes adalah kata lain dari tipe tokoh yang mewakili sifat dan 

peranan tokoh tersebut dalam cerita. 

 b. Bercerita 

Maksudnya adalah tokoh harus dapat mewakili dan masuk dalam sebuah 

cerita. Tokoh harus mempunyai latar belakang yang mendukung cerita 

sebuah film. Tokoh yang tidak mempunyai latar belakang bukan 

merupakan tokoh yang kuat. Menurut beliau, memang terkadang bisa 

menciptakan tokoh terlebih dulu baru memikirkan latar belakang, namun 

seringkali bentuk tokoh tersebut berubah seiring terbentuknya latar 

belakang.  

 c. Orisinalitas 

Inilah yang akan membedakan tokoh yang akan dibuat dengan tokoh 

yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Orisinalitas yang dimaksud 

adalah bentuk visual dari sebua tokoh. Bagaimana cara kita mengolah 

sifat sebuah tokoh sehingga dapat membentuk elemen visualnya.  

 

 Selain mempertimbangkan dari segi latar belakang dan cerita, sebuah 

tokoh yang bagus harus memperhitungkan aspek visual yang akan dipilih untuk 
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digunakan dalam sebuah tokoh, seperti : 

 -.  Bagaimana bentuk mukanya? 

 -.  Bagaimana dengan Proporsi badannya? 

 -.  Apakah tokoh tersebut Humanoid? 

 -.  Apa warna bajunya? 

 -.  Apa saja yang dikenakannya? 

 -.  Dan sebagainya. 

 

Penjabaran tersebut dapat terlihat jelas dalam tokoh – tokoh yang ada dalam film 

superhero, seperti : 

 -.  Superman 

 

Gambar 2.1. Visualisasi Tokoh Superman 

Sumber:[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/7/72/Superman.jpg/250px-

Superman.jpg] 

Rancangan tokoh dalam..., Yohanes Merci Widiastomo, FSD UMN, 2012

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/7/72/Superman.jpg/250px-Superman.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/7/72/Superman.jpg/250px-Superman.jpg


8 

 

Superman muncul pertama kali pada tahun 1938 dan diciptakan oleh 

Joe Shuster dan Jerry Siegel. Mereka berdua sukses membuat tokoh 

Superman ini dicintai oleh banyak orang. Kesuksesan itu disebabkan 

mereka membuat latar belakang sehingga menyatu dengan cerita 

Superman tersebut. Dalam cerita, Superman adalah tokoh pahlawan 

yang mempunyai kekuatan super yang suka membantu manusia 

walaupun ia sendiri bukan berasal dari bumi. Superman bisa begitu 

karena ia dididik oleh pasangan suami istri yang baik hati dan suka 

menolong. Superman tidak sombong dan selalu menyembunyikan 

identitasnya di depan publik dengan menyamar sebagai seorang 

wartawan.  

 Selain itu, elemen visual dari tokoh Supermen sendiri mudah 

diingat oleh pembaca atau pemirsanya. Pakaian ketat berwarna biru dan 

merah serta terdapat logo “S” yang dibingkai oleh bentuk segi lima 

yang membentuk lambang perisai. Warna biru melambangkan 

kepercayaan sekaligus kekuatan yang dimiliki oleh Superman. Warna 

biru juga bisa melambangkan kesedihan hati Superman karena 

masalalunya yang tragis. Warna merah melambangkan gairah dan 

semangat yang dimiliki Superman untuk menjalani hidup membantu 

sesama. Logo “S” yang berada dalam perisai melambangkan bahwa 

Superman adalah seorang pelindung bagi sesamanya. Hal ini bantu 

dengan postur badan Superman sendiri. Superman digambarkan sebagai 

orang berbadan tegap dan berotot dan memiliki wajah kotak yang 
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melambangkan kepribadiannya yang tegas dan dapat diandalkan 

Tony White mengatakan sesuatu tentang orisinalitas yaitu, tokoh utama pria 

dan wanita adalah sosok yang tampan atau cantik, dan tokoh bodoh terlihat bodoh 

sudah biasa dalam sebuah film dan orang akan bisa melihat tokoh tersebut dengan 

mudah, lain halnya jika sebuanya berbalik. Dalam bukunya, ia membahas sedikit 

tentang contoh bagus dalam khasus ini, yaitu : 

 -.  Shrek 

 

Gambar 2.2. Visualisasi Tokoh Shrek 

Sumber : http://images.pictureshunt.com/pics/s/shrek-5410.jpg 

 

Shrek adalah tokoh utama dalam sebuah film animasi. Berbeda dengan 

tokoh Superman yang dibahas sebelumnya, Shrek tidak punya kekuatan 
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super dan penampilannya pun tidak semenarik Superman. Shrek adalah 

tokoh pahlawan bagi seorang putri dan sebuah kerajaan. Walaupun 

Shrek buruk rupa namun, hatinya baik. Inilah yang menurut Tony 

menjadi pembeda yang cukup bagus. Ketika semua tokoh pahlawan 

tampan dan kuat, akan tetapi Shrek merupakan kebalikan dari semua 

itu. 

 

2.2. Desain Tokoh dalam Animasi 

Menurut Doug Bennett, seorang supervisor animasi Disney, menngungkapkan 

dalam situsnya www.disneyanimation.com, desain tokoh dalam sebuah film 

animasi adalah aspek terpenting dalam membuat film animasi. Tampilan desain 

yang menarik dapat memancing kesan penonton. Namun, desain tokoh merupakan 

sesuatu yang subyektif yang tidak dapat ditentukan menarik atau tidaknya. Untuk 

itu, seorang desainer tokoh membuat disarankan agar memahami tentang prinsip 

dasar dalam mendesain tokoh.  

 Menurut beliau, dalam animasi proporsi dari sebuah tokoh sangat 

berpengaruh dalam menghidupkan sebuah tokoh. Tokoh yang mempunyai 

proporsi yang hampir mirip dengan dunia nyata akan terasa membosankan dan 

kurang dapat menarik perhatian penonton. Contohnya dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 2.3. Perbandingan antara film Madagaskar dan Wild. 

Sumber: http://www.disneyanimation.com/viza627/chardev/charDesign.html 

 

 Menurutnya, film Madagaskar yang menggunakan gaya kartun lebih unggul 

dalam memberi kesan pertama pada penontonnya daripada film Wild yang 

menggunakan gaya realis. Jika diperhatikan bagian mulutnya, Madagaskarr 
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mempunyai bentuk mulut yang sederhana, sedangkan Wild mempunyai bentuk 

mulut yang mirip seperti hewan aslinya. Hal ini, menyimpulkan penggunaan 

tokoh yang tidak realistik, seperti kartun mempunyai kesan kuat untuk animasi. 

 

2.3. Jenis/type tokoh 

Dalam sebuah cerita, tokoh dapat dibagi menjadi beberapa tipe. Tipe tokoh ini 

diperlukan untuk menegaskan peranan sebuah tokoh. Bryan Tillman (2011) dalam 

bukunya, Creative Character Design menyebut tipe tokoh dengan sebutan 

archtypes. Ia membagi tipe tokoh menjadi 6, yaitu : 

2.3.1. The Hero / Pahlawan  

The Hero adalah sebutan untuk tokoh utama pada setiap cerita. Dalam 

istilah sehari-harinya, tokoh hero ini disebut dengan tokoh protagonis. Ada 

beberapa ciri khas untuk tipe tokoh ini, yaitu  

-. Memiliki hati yang baik 

-. Punya keberanian 

-. Rela berkorban untuk mencapai sesuatu 

Setiap tokoh utama pasti mempunyai sifat tersebut. Desainer dapat 

menambahkan beberapa sifat untuk memberikan ciri khas pada setiap cerita, 

seperti : 
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Despicable me - Gru 

 

Gambar 2.4. Visualisasi Tokoh Gru 

Sumber : http://www.nick.co.uk/a/despicable-me/images/characters/gru.jpg 

 

Walaupun dalam kisah ini Gru berprofesi sebagai penjahat, namun Ia 

memiliki sifat yang baik. Hal ini diperlihatkan ketika dia berintraksi dengan 

anak-anak yatim piatu yang ia manfaatkan untuk mencapai tujuan jahatnya, 

yaitu mencuri bulan. Pada akhirnya Gru melepas tujuan jahatnya dan 

mengasuh anak-anak tersebut. 

 

2.3.2. The Shadow / Penjahat 

Pengertian shadow di sini mengacu kepada peran antagonis. Tokoh 

Antagonis belum tentu jahat, tetapi  tokoh ini mempunyai pandangan yang 

berbeda mengenai cara pandang sebuah masalah dari tokoh utamanya. 

Namun, di banyak cerita tokoh antagonis ini sebagian besar digambarkan 

sebagai takoh yang jahat, dan sebuah tokoh yang harus ditaklukan oleh 

tokoh utama (protagonis). 

Rancangan tokoh dalam..., Yohanes Merci Widiastomo, FSD UMN, 2012

http://www.nick.co.uk/a/despicable-me/images/characters/gru.jpg


14 

 

Vector – Dispecable Me 

 

Gambar 2.5. Visualisasi Tokoh Vector 

Sumber:http://sakurasworld.files.wordpress.com/2011/06/vector.jpg 

Dalam cerita ini, Vector menjadi tokoh antagonis dari tokoh Gru. Ia 

adalah saingan Gru dalam melakukan kejahatan, hanya saja dia 

menggunakan cara curang. 

 

2.3.3. The Fool / Bodoh 

Tipe Tokoh ini biasa digunakan untuk menguji tokoh utama dalam sebuah 

film. Tokoh ini biasanya digambarkan sebagai tokoh yang polos, dan agak 

canggung dan sepenuhnya memiliki sifat mausiawi. 
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Minion – Dispecable Me 

 

Gambar 2.6. Visualisai Tokoh Minion 

Sumber:http://i963.photobucket.com/albums/ae120/bisprad/Covers/Minion.jpg 

 

Minion dalam film Despicable Me adalah tokoh pendukung. Tokoh ini 

selalu melakukan hal-hal aneh yang membuat penonton “geregetan” atau 

tertawa. Tanpa peonton sadari tokoh ini sering menguji Gru. 

 

2.3.4. The Anima  

Anima adalah tokoh yang digunakan untuk membangkitkan emosi dari 

penikmat cerita. Ciri khas tokoh ini adalah selalu berlawanan gender dengan 

tokoh utama. Tokoh ini melambangkan cinta sebagai sebuah kebutuhan dari 

manusia. Tipe tokoh ini baru jelas terlihat ketika tokoh utama sudah 

menjalin koneksi dengan tokoh anima ini. 
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Eve - Wall-e  

 

Gambar 2.7. Visualisasi Tokoh Eve 

Sumber:http://images.wikia.com/wallethemovie/images/1/19/Eve.jpg 

 Tokoh ini memang bukan manusia ataupun makhluk hidup, melainkan 

sebuah robot. Walaupun begitu, pada film Wall-e, tokoh ini dikisahkan jatuh 

cinta dengan Wall-e yang tidak lain adalah robot juga. 

 

2.3.5. The Mentor / Guru 

Mentor adalah tokoh pelengkap dalam sebuah cerita. Tipe tokoh ini tidak 

harus selalu ada dalam setiap cerita, namun jika sebuah cerita 

menggunakannya, tokoh Mentor selalu digambarkan sebagai tokoh yang 

bijaksana dan dapat menjadi pembimbing untuk tokoh utama. 
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KungFu Panda – Sie Fu 

 

Gambar 2.8. Visualisasi Tokoh Shi Fu 

Sumber:http://sharetv.org/images/kung_fu_panda_the_series/cast/large/master_shifu.jpg 

 Pada film KungFu Panda, tokoh ini berperan sebagai mentor bagi Po untuk 

menjadi seorang Dragon Warrior. Ia mempunyai watak yang bijaksana. 

 

2.3.6. The Trickster / Penjebak 

Trikster adalah tokoh penguji yang paling kuat pengaruhnya terhadap tokoh 

utama. Tipe tokoh ini dapat menjadi antagonis maupun protagonis, dan tidak 

mempedulikan hasil yang akan diperoleh oleh tokoh utama. Tokoh ini 

menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh tokoh utama. 

Tokoh ini merupakan tokoh pelengkap yang tidak wajib kemunculannya, 

tergantung dari tingkat kompleksitas ceritanya cerita yang diusung. 
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Juiz - Eden of The East  

 

Gambar 2.9. Logo JUIZ pada serial Eden of The East 

Sumber:http://img12.imageshack.us/img12/9670/juiz3113980wi0.gif 

Juiz merupakan sebuah system dalam serial animasi Jepang Eden of the 

East. Pada serial ini, tokoh ini tidak peduli apa yang akan terjadi pada 

negara tersebut, ia hanya melaksanakan perintah saja.  

 

2.4.  Memberikan sifat/penokohan pada tokoh atau tokoh 

Setelah menentukan tipe atau peran tokoh dalam sebuah cerita, desainer harus 

mengolah lebih lanjut dengan memberikan penokohan yang lebih detail. Menurut 

Bryan Tillman (2011), dalam bukunya yang berjudul Creative Character Design, 

menyebutkan pemberian detail pada sebuah tokoh akan membuat tokoh terasa 

benar-benar hidup dalam cerita tersebut. Hal ini akan dipicu oleh rasa ingin tahu 

manusia yang besar. Hal ini bisa dibuktikan ketika kita menonton sebuah film. 

Pada bagian awal, kita sering mempunyai banyak pertanyaan seputar tokoh. Gaya 

penceritaan sangat berperan untuk menceritakan hal-hal seperti itu, karena cerita 
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harus dapat meilah serta menentukan waktu yang tepat untuk memenuhi rasa 

ingin tahu manusia tersebut. Jika semua rasa ingin tahu itu terjawab di awal film, 

kemungkinan film tersebut akan membosankan karena tidak ada hal baru lagi 

yang penonton tahu, atau sebaliknya.  

Oleh karena itu, detail pada sebuah tokoh harus ditambahkan. Untuk 

menambahkan detail pada sebuah tokoh, beliau menggunakan 5W1H (Who, What, 

When, Where, Why, How). Menurutnya, dengan menjawab pertanyaan itu dapat 

menadapatkan detail tokoh secara garis besar. Contoh pertanyaannya adalah : 

a. Who  

-. Siapa tokoh utamanya? 

-. Siapa saja yang berkaitan dengan tokoh tersebut? 

-. Siapa yang menjadi lawannya? 

b. What 

-. Apa yang tokoh perbuat dalam cerita? 

Apa yang menjadi tujuan tokoh? 

c. When 

-. Kapan cerita ini mengambil latar? 

d. Where 

-. Di mana tokoh ini berada? 

-. Darimana asal mula tokoh tersebut? 

-. Di mana tujuan tokoh tersebut? 

e. Why 

-. Mengapa tokoh bisa termotivasi untuk melakukan hal yang sesai 
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cerita? 

f. How 

-. Bagaimana cara tokoh mencapai tujuan tersebut? 

 Untuk mencapai latar belakang tokoh yang baik, pertanyanyaan 

dasar tersebut harus dijabarkan lebih lengkap dengan membuat Character Design 

Template: 

a. Keterlibatan tokoh dalam cerita, meliputi: 

-. Archetype (peranan tokoh tersebut dalam sebuah cerita) 

-. Environment (yang mempengaruhi tokoh secara fisik maupun 

mental) 

-. Timeline (menentukan kejadian penting yang berpengaruh pada 

tokoh maupun pada cerita) 

b. Status Dasar merupakan tipikal umum dalam menulis data sebuah 

tokoh yang tampak secara garis besar, meliputi :  

-. Nama 

-. Umur 

-. Tinggi dan berat badan 

-. Jenis Kelamin 

-. Ras 

c. Karakteristik Sosial 

-. Tempat tinggal 

-. Pekerjaan / profesi 

-. Kemampuan  
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-. Status / derajat 

d. Atribut dan Sikap 

-. Latar belakang edukasi 

-. Tujuan hidup 

-. Tokoh melihat dirinya sendiri 

-. Tingkat emosi 

e. Emosional Tokoh 

-. Jenis Pribadi ekstrovert atau introvert? 

-. Bagaimana sikap tokoh bila menghadapi sedih, marah, perubahan,  

serta kehilangan 

-. Apa yang ingin tokoh ubah dalam hidupnya? 

-. Apa motivasinya? 

-. Apa yang membuatnya senang, takut? 

-. Kemampuan berinteraksi mengenai tokoh 

f. Peranan tokoh dalam cerita 

-. Tokoh ini sebagai Archtype yang mana? 

 

2.5. Pemilihan elemen visual berdasarkan penokohan 

Setelah menentukan tipe dan tokohistik sebuah tokoh, yang dilakukan kemudian 

adalah menerjemahkan sifat tersebut ke dalam bentuk visual tokohnya. Bentuk 

visual adalah bentuk yang dapat dilihat oleh para pemirsa. Yang termasuk dengan 

elemen visual pada sebuah tokoh adalah : 
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2.5.1. Bentuk 

Bentuk merupakan elemen yang paling penting dalam sebuah tokoh. 

Pengambilan bentuk dapat kita lihat paling jelas di kepala, karena kepala 

terdapat pancaindra terbanyak dan dapat merepersentasikan emosi. Selain 

itu, tujuan seorang tokoh desainer mengetahui hal ini adalah untuk 

mempermudah dalam menentukan apa yang akan dilakukan oleh sebuah 

tokoh dalam cerita, “yang tentu saja sebuah tokoh tidak akan melakukan hal 

yang tidak ingi dilakukannya.” Bryan Tillman (2011) dalam Creative 

Character Design.Menurut beliau, terdapat 3 bentuk dasar yang 

diaplikasikan dalam menerjemahkan sifat sebuah tokoh : 

a.  Kotak atau Persegi 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Bangun Dasar Persegi 

Kotak atau bentuk persegi adalah salah satu bangun dasar yang terdapat 

pada bentuk wajah manusia. Tokoh yang mempunyai bentuk wajah ini 

biasanya mempunyai tokoh seperti berikut : 

 Dapat dipercaya 

 Stabil 
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 Tegas 

 Maskulin 

 Kaku 

Bangun dasar ini dipakai untuk tokoh pemimpin, atau tokoh yang 

berwatak keras. 

 

Gambar 2.11. Aplikasi Bangun Dasar dalam Muka 

Sumber : Creative Character Design by Bryan Tillman (2011) 

 

Gambar 2.12. Wajah Superman mempunyai bentuk dasar kotak 
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Sumber:http://blogs.suntimes.com/foreignc/assets_c/2010/10/DD8681-SUPERMAN-COMIC-

thumb-260x175-26169.jpg 

 

 

b. Lingkaran 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Bangun Dasar Lingkaran 

Sumber : Creative Character Design by Bryan Tillman 

 

 

Lingkaran merupakan salah satu dari 3 bentuk dasar yang sering 

dipakai pada wajah sebuah tokoh. Tokoh yang mempunyai bentuk wajah 

ini adalah : 

 Ramah 

 Nyaman 

 Melindungi 

 Pemersatu 

 Childlike 

 Bersyukur 
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Bentuk wajah seperti ini, sering terdapat pada tokoh yang lucu. 

 

Gambar 2.14. Aplikasi Bangun Dasar Lingkaran Pada Wajah 

Sumber : Creative Character Design by Bryan Tillman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Wajah Doraemon mempunyai bentuk dasar Lingkaran 

Sumber:(http://ayodonkbaby.files.wordpress.com/2012/01/doraemon-terbang.jpg) 
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c.  Segitiga 

Segituga adalah bangun yang melambangkan : 

 Aksi 

 Kecepatan 

 Energi 

 Konflik 

 Ketegangan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.16. Bentuk Bangun Segituga 
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Gambar 2.17. Aplikasi Bangun Dasar Segitiga Pada Wajah 

Sumber : Creative Character Design by Bryan Tillman 

 

 

Gambar 2.18. Tokoh Hades (Hercules) mempunyai Tokohistik Wajah Segituga 

Sumber:http://images2.disneysites.com/clipart/images41/Movies/Hercules/Hades/hades02.gif 

 

Menurut Bryan Tillman (2011), setelah menentukan bangun dasar 

yang akan digunakan, alangkah baiknya desainer juga memperhitungkan 
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mengenai FFF (Form Follow Function) yang terdapat pada sebuah tokoh. 

Form Follow Function adalah asas di mana bentuk visual dapat mewakili 

kegunaannya secara baik. Sebuah tokoh yang baik memperhitungkan FFF 

dengan baik pula.  

 

 

 

Gambar 2.19. Penerapan FFF dalam Pembuatan Aksesoris Tokoh1 

Sumber : Creative Character Design by Bryan Tillman 

 

Beliau menggambarkan sebuah aksesoris untuk tangan. Beliau 

berpendapat, memakaikan gelang ini pada tangan sebuah tokoh merupakan 

ide yang sangat buruk. Gelang ini tidak memenuhi asas FFF, dengan alasan 

jika tangan tokoh merapat ke badan, maka duri-duri tersebut akan menusuk-

nusuk badannya.  
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2.5.2. Silhouette 

Silhouette adalah salah satu teknik yang dipakai dalam visualisasi tokoh 

yang berfungsi untuk mengetahui apakah tokoh yang telah dibuat mudah 

dikenali atau tidak. Menurut Bryan Tillman, dengan metode ini, bentuk-

bentuk bangun dasar yang digunakan pada sebuah tokoh akan lebih mudah 

dikenali.  

 

Gambar 2.20. Penerapan Siluet 

Sumber : Creative Character Design by Bryan Tillman 

 

2.5.3. Warna 

2.5.3.1. Teori Dasar Warna  

a. Lingkaran Warna 

Issac Newton (1666) berhasil membuat lingkaran warna pertama 

yang menggunakan warna dasar merah, biru, dan kuning. Hal ini 

didasarkan pada ekperimen Beliau mengenai cahaya dengan 

memahami pelangi. Beliau bereksperimen dengan membiaskan 
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cahaya pada sebuah prisma yang pada akhirnya menghasilkan 

banyak warna. 

 

Gambar 2.21. Lingkaran warna menurut Issac Newton 

Sumber:http://www.askandyaboutclothes.com/Clothes%20Articles/Color%20C

oordination.htm 

  

Seiring dengan perkembangan jaman, terdapat beberapa orang 

melakukan penelitian mengenai warna lebih lanjut sehingga 

menghasilkan lingkaran warna saat ini. 

 

Gambar 2.22. Perkembangan Lingkaran Warna 

Sumber: http://www.colormatters.com/color-and-design/basic-color-theory 
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Lingkaran warna mempunyai 3 kategori dasar, yaitu : 

   1 Warna Primer  

Warna primer adalah warna yang terdiri dari 3 warna dasar, 

yaitu Merah, biru, dann kuning. 

2. Warna Sekunder 

Warna sekunder merupakan gabungan 2 warna primer, 

seperti merah dicampur dengan kuning, atau dengan biru, 

dan seterusnya. Warna sekunder mempunyau warna hijau, 

jingga, dan ungu. 

3. Warna Tersier 

Warna tersier adalah warna yang terbentuk dari gabungan 2 

warna sekunder. Warna yang dihasilkan lebih bervariasi. 

 

Gambar 2.23. Kategori dasar Lingkaran Warna 

Sumber: http://www.colormatters.com/color-and-design/basic-color-theory 
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b. Skema Warna 

Skema warna terdapat beberapa jenis, yaitu: 

1. Warna Komplementer 

 

Gambar 2.24. Warna Komplementer 

Sumber: http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/color-theory-

intro.htm 

 

Warna komplementer menekankan kontas warna yang 

sangat besar. Tipe harmoni warna ini kurang cocok jika 

diterapkan dalam tulisan. 
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2. Warna Analogus 

 

Gambar 2.25. Warna Analogus 

Sumber: http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/color-theory-

intro.htm 

 

Warna analogus adalah kombinasi warna-warna terdekat 

pada lingkaran warna. Kombinasi ini banyak ditemukan di 

alam dan tidak terlalu menusuk mata karena kontrasnya 

tidak terlalu jauh. 

 

3. Warna Tridiak 

 

Gambar 2.26. Warna Tridiak 

Sumber: http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/color-theory-

intro.htm 
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Pemilihan harmoni warna tidiak dilakukan dengan cara 

membagi rata lingkaran warna dengan sama besar. Dalam 

penggunaannya, harmoni warna ini menonjolkan salah satu 

warna dengan 2 warna yang lain sebagai pendukungnya. 

 

4.Warna Tetradic 

 

Gambar 2.27. Warna Tertadiac 

Sumber: http://www.tigercolor.com/color-lab/color-

theory/color-theory-intro.htm 

 

Warna Tetradiac merupakan gabungan dari empat warna 

yang terdapat pada lingkaran warna.  
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c. Istilah Warna 

1. Tints  

Tints adalah mencampurkan warna putih pada sebuah warna  

 

Gambar 2.28. Contoh Aplikasi Tint 

Sumber : http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/color-

theory-intro.htm 

2.Shade 

Shade adalah mencampurkan warna hitam pada sebuah 

warna. 

 

Gambar 2.29. Contoh Aplikasi Shade 

Sumber : http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/color-

theory-intro.htm 

3.Tones 

Tones adalah mencampurkan warna abu-abu pada sebuah 

warna. 

  

Gambar 2.30. Contoh Aplikasi Tones 

Sumber : http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/color-

theory-intro.htm 
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2.5.3.2. Arti Warna 

Warna adalah elemen kedua terpenting setelah bentuk. Warna dapat 

mewakili emosi atau sifat tokoh, seperti yang dicontohkan dengan 

gambar berikut. 

 

Gambar 2.31. Penerapan Siluet 

Sumber : Creative Character Design by Bryan Tillman 

 

Gambar tersebut adalah gambar 2 gambar tokoh yang identik. 

Dapat dilihat perbedaan sifat / emosi antara keduanya. Gambar 

dengan warna putih dominan lebih mengindikasikan tokoh yang baik 

daripada tokoh dengan warna hitam dominan. Menurut Jill Morris 

dalam artikelnya pada situs www.colormatters.com, menyebutkan 

bahwa warna dapat menyampaikan makna dalam 2 cara, yaitu 

asosiasi alam dan simbolisme psikologis. Misalnya dari sebuah 

warna biru dapat mengasosiasikan warna tersebut adalah langit dan 
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melambangkan ketenangan.  

Dalam melakukan pemilihan warna dapat dilakukan dengan 

melihat lingkaran warna pada umumnya. Berikut beberapa contoh 

penerapan arti warna menurut Bryan Tillman. 

a. Merah 

 

Gambar 2.32. Warna Merah serta Turunannya 

 

Warna merah adalah warna yang merepresentasikan energi, bahaya, 

kekuatan, ambisi, kesenangan, keinginan, kemarahan, dan cinta. 

 

b. Biru 

 

Gambar 2.33. Warna Biru serta Turunannya 

 

Biru melambangkan kepercayaan, kepandaian, serius, horor, dingin, 

dan kesedihan. 
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c. Kuning 

 

 

Gambar 2.34. Warna Kuning serta Turunannya 

 

Kuning adalah warna yang melambangkan kesenangan, 

kebijaksanaan, optimis, cemburu, hangat, dan penakut. 

d. Ungu 

 

 

Gambar 2.35. Warna Ungu serta Turunannya 

 

Melambangkan kekuatan, kemewahan, keanggunan, ambisi, 

kemakmuran, kemandirian, dan kreatifitas. 
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e. Hijau 

 

Gambar 2.36. Warna Hijau serta Turunannya 

 

Melambangkan natural, kehidupan, durabilitas, kejujuran, muda, dan 

penyakit. 

 

f. Jingga 

 

Gambar 2.37. Warna Jingga serta Turunannya 

 

Melambangkan kesuksesan, keberanian, kebijaksanaan, 

kebahagiaan, ceria dan atraksi. 
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g. Hitam 

 

 

 

Gambar 2.38. Warna Hitam 

 

Melambangkan formal, ketakutan, kemurungan, kematian, misteri, 

dan depresi 

 

h. Putih 

 

 

 

Gambar 2.39. Warna Putih 

 

Melambangkan kesucian, kesederhanaan, kebaikan, kesempurnaan, 

cahaya, dan murni 

 

Setiap warna mengandung banyak sekali emosi, tetapi bukan berarti 

menggunakan salah satu warna mewakili kesemua emosi tersebut. Untuk 

mendapatkan kesan salah satu emosi tersebut, desainer dapat mengubah 

intesnitas dar warna-warna inti tersebut, seperti pada gambar contoh warna 

sebelumnya. 
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2.5.4. Proporsi 

Menurut Tom Bancroff (2006) dalam bukunya Creating Charactere With 

Personality, menyebutkan bahwa ukuran merupakan salah satu faktor yang 

terdapat pada sebuah tokoh. Ukuran yang dimaksud adalah proporsi sebuah 

tokoh. Beliau menyebutkan mengenai teori Small Medium Large dalam 

proporsi sebuah tokoh. 

 

Gambar 2.40. Penggambaran Teori Small Medium Large 1 

Sumber : Creating Charactere with Personality oleh  Tom Bancroff 

 

 Lebih lanjut lagi beliau menyebutkan bahwa teori itu dapat diubah 

sesuai dengan keperluan. Hal ini dimaksudkan agar dalam membuat tokoh 

dapat lebih dinamis. 
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Gambar 2.41. Penggambaran Teori Small Medium Large 2 

Sumber : Creating Charactere with Personality oleh  Tom Bancroff 

 

 Gambar di atas menunjukkan contoh lain dalam penerapan teori 

Small Medium Large. Menurutnya, terkadang penggunaan proporsi seperti 

ini dapat lebih menguatkan penggambaran sebuah tokoh dibandingkan 

dengan penempatan proporsi pada Gambar 4.40.  

 Berikut adaah contoh pengaplikasian kedua proporsi tersebut. 

 

Gambar 2.42. Penggambaran Teori Small Medium Large 2 

Sumber : Creating Charactere with Personality oleh  Tom Bancroff 
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2.6. Pemilihan Gaya Tokoh 

Menurut Brian Tillman, warna dalam tokoh juga dapat dibagi lagi menjadi 

beberapa tergantung golongan umur : 

2.6.1. Umur 0-4 tahun : tokoh biasanya mempunyai warna-warna cerah dan 

banyak mengambil bentuk sederhana. 

 

Gambar 2.43. Visualisasi Tokoh untuk Usia 0-4 Tahun 

Sumber : Creative Character Design oleh Bryan Tillman 

 

Seperti contoh yang terdapat pada gambar di atas. Tokoh di atas merupakan 

contoh visualisasi tokoh yang dipakai untuk cerita yang ditujukan kepada 

anak dibawah umur. Hal ini disebabkan, pada area usia tersebut, anak-anak 

masih dalam proses pembelajaran. 
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2.6.2. Usia 5-8 tahun : terdapat warna-warna campuran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.44. Visualisasi Tokoh untuk Usia 5-8 Tahun 

Sumber : Creative Character Design oleh Bryan Tillman 

 

Dari contoh tersebut dapat dilihat, tokoh tersebut sudah menggunakan 

warna campuran, serta ekspresi sudah mulai ditekankan. 
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2.6.3. Usia 9-13 tahun : terdapat warna yang tergambar lebih rralistis dan 

mempunyai detail yang lebih 

 

Gambar 2.45. Visualisasi Tokoh untuk Usia 9-13 Tahun 

Sumber : Creative Character Design oleh Bryan Tillman 

Usia ini adalah usia dimana anak beranjak menjadi remaja. Warna untuk 

tokoh ini lebih berani dan detail pada tokoh lebih terlihat. 
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2.6.4. Usia 14 tahun ke atas : Pada usia ini tokoh lebih mengacu pada 

warna-warna yang lebih kompleks dan tokoh lebih masuk akal. 

 

Gambar 2.46. Visualisasi Tokoh untuk Usia 14 Tahun ke atas 

Sumber : Creative Character Design oleh Bryan Tillman 

 

Pada usia seperti ini, orang mempunyai pemikiran yang realistis. Tokoh 

yang yang tercipta adalah tokoh yang mengarah pada gaya realis, seperti 

gambar di atas. Proporsi sudah terbentuk seperti layaknya manusia atau 

model-model yang dapat dilogikakan.  
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2.7. WOW Factor dalam tokoh desain 

WOW Factor adalah sesuatu yang sangat berkesan bagi sebuah tokoh maupun 

cerita. Menurut Bryan Tillman, kesan “WOW” sangat penting untuk didapatkan 

pada sebuah tokoh, untuk menarik perhatian audiens dari sebuah cerita. Seorang 

Desainer harus mempunyai banyak referensi dan menunangkan ide-ide yang 

kreatif dalam membuat konsep sebuah tokoh.  

 Namun, Sebelum menunangkannya ke dalam bentuk konsep, desainer 

harus terlebih dahulu menyelesaikan latar belakang tokoh dan konsep cerita. Hal 

ini dimaksudkan agar desainer dapat menempatkan WOW Factor sesuai porsi dan 

tempatnya. Untuk lebih jelasnya, beliau memberi contoh seperti berikut: 

 

Gambar 2.47. Penerapan WOW Factor  

Sumber: http://www.8and9.com/wp-content/uploads/2011/09/batmobile.jpg 
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Tokoh Batman terlihat keren ketika menaiki BatMobile miliknya. Dalam 

hal ini BatMobile merupakan WOW Factor dari Batman Apakah hal ini akan 

terlihat sama jika Superman atau Spiderman yang menaikinya? 

 

Jawabannya tidak. Menurutnya, mungkin akan terlihat mengasykkan jika itu 

terjadi, hanya saja penempatan itu terasa tidak benar. Batman cukup terlihat bagus 

menggunakan BatMobile-nya, serta Superman, dan Spiderman. Juga terlihat 

bagus tanpa BatMobile. Menurutnya, penempatan WOW Factor yang tidak tepat 

akan merusak konsistensi cerita dan latar belakang tokoh itu sendiri. 

 

2.8. Membuat Draft tokoh melalui Character Sheet 

Character Sheet memegang peranan penting dalam sebuah visualisasi tokoh. 

Fungsi Character Sheet adalah sebagai acuan dasar jika sebuah tokoh ingin 

digunakan dalam sebuah cerita atau animasi. Menurut Bryan Tillman, Character 

Sheet terdiri dari 3 bagian, yaitu: 

2.8.1. Character Pose Turnarounds 

Character Pose adalah tempat di mana desainer membuat tampilan tampak 

depan, samping, dan belakang seperlunya. Character Pose dapat dibagi 3, 

yaitu : 

a. Tbree-Point Turnarounds  

Tbree-Point Turnarounds digunakan untuk pembuatan model 3D yang 

kemudian akan digunakan untuk animasi. Dalam Tbree-Point 

Turnarounds memakai 3 jenis tampak, yaitu depan, samping dan 
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belakang. Dengan komposisi ini, modeler akan lebih mudah membuat 

model 3D-nya. 

 

Gambar 2.48. Tbree-Point Turnarounds 

Sumber : Creative Character Design oleh  Bryan Tillman 

 

b. Five-Point Turnarounds  

Five-Point Turnarounds digunakan oleh studio animasi, terutama 

animasi 2D. Komposisinya sama dengan Tbree-Point Turnarounds 

hanya saja ditambahakan tampak ¾ depan dan tampak ¾ belakang. 
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Gambar 2.49. Five-Point Turnarounds 

Sumber : Creative Character Design oleh Bryan Tillman 

 

2.8.2. Character Action Pose  

Setelah membuat Character Pose Turnarounds, desainer disarankan 

merancang pose aksi untuk tokohnya. Hal ini berfungsi sebagai acuan dalam 

membuat gerakan pada proporsi tersebut. 

  

Gambar 2.50. Character Action Pose 

Sumber : Creative Character Design oleh Bryan Tillman 
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2.8.3. Character Expressions 

Character Expressions selain digunakan dalam pembendaharaan ekspresi 

pada sebuah tokoh, hal ini juga digunakan untuk menguji konsistesi wajah 

pada sebuah tokoh. Menurut Francis Glebas Directing the Story 

Professional Storytelling and Storyboarding Techniques for Live Action and 

Animation, terdapat 4 ekspresi utama yang mencirikan sebuah tokoh, yaitu 

marah, senang, sedih, sinis. Menurutnya dan alis memegang peranan 

penting dalam menunjukkan ekspresi sebuah tokoh. 
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