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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

Tugas akhir yang dibuat berupa sebuah film animasi 3D pendek yang mempunyai 

genre action, adventure, science fiction. Proyek ini dikerjakan oleh 2 orang yaitu, 

penulis sebagai desainer tokoh, dan Benno Sanjaya sebagai storyboard artist. 

Dalam proyek ini, tugas penulis adalah membuat desain tokoh yang akan dipakai 

ada film pendek 3D animasi yang berjudul Storiette D’un Diamant yang sesuai 

kebutuhannya. 
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3.2. Bagan Kerangka Kegiatan 

Kerangka kerja yang digunakan dalam proses produksi adalah : 

Bagan 3.1. Tahapan Kerja Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERITA 

DESAIN TOKOH NASKAH 

3D MODEL STORYBOARD 

ASSET 

ANIMASI 

RENDERING 

COMPOSITING, 

EDITING 

P
R

A
 P

R
O

D
U

K
S

I 
 

P
R

O
D

U
K

S
I 

 

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



54 

 

 

Kerangka kerja yang dilakukan penulis dalam melaksanakan tugasnya adalah 

Bagan 3.2. Tahapn Kerja Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Cerita 

Cerita untuk film animasi 3D pendek ini dibuat atas dasar pemikiran kedua 

anggota kelompok. Setelah ide cerita jadi, Benno Sanjaya bertanggung jawab 

dalam pembuatan naskah dan storyboard, sedangkan penulis bertanggung jawab 

pada bidang desain tokoh. Genre cerita yang akan dibuat adalah action, Advanture 

dan komedi. Cerita ini mempunyai demogarafi semua umur, kecuali balita, atau 

dapat digolongkan menjadi family. Cerita lebih menekankan sisi petualangan dan  

TIPE TOKOH 

Menentukan tipe tokoh yang akan dibuat 

OBSERVASI 

Observasi dan pengumpulan fakta-fakta sebagai 

landasan pembuatan tokoh 

SKETSA KASAR 

Gambar kasar mengenai tokoh yang akan dibuat 

CHARACTER SHEET 

Membuat character sheet tokoh yang diperlukan 

MODEL 3D 
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aksinya. Komedi dalam cerita ini adalah sebagai bumbu supaya tidak 

membosankan bagi penonton. 

Sinopsis dari cerita yang berjudul “Storiette D‘un Diamant” : 

Louvre, merupakan museum di kota Paris yang sangat terkenal di dunia. 

Kepopulerannya sudah dimulai dari abad ke-18. Banyak karya seni yang tak 

ternilai harganya disimpan dengan baik di sana. Museum yang menyimpan 

banyak karya seni yang berharga ini menyimpan banyak misteri pula. Pada suatu 

malam, museum ini kedatangan tamu tak diundang. Yang lebih mengejutkan lagi, 

mereka adalah alien. Apa tujuan mereka sehingga datang ke tempat itu? Apa kah 

ini berhubungan dengan misteri-misteri yang ada di Louvre? 

 

3.4. Metode Penelitian 

Metode yang dilakukan penulis adalah metode observasi. Penulis melakukan 

observasi mengenai tokoh-tokoh dalam film animasi serta komik  yang sudah 

pernah dibuat sebelumnya. Film animasi yang dimaksud adalah film animasi 2D 

maupun 3D. Hal ini dikarenakan karena penciptaan animasi 2D jauh lebih lama 

dibandingkan animasi 3D, sehingga menyimpan lebih banyak referensi yang dapat 

diobsevasi. 

 

3.5. Hasil Observasi Desain Tokoh 

Tokoh yang akan di desain oleh penulis adalah terdiri dari 3 tokoh alien dan 2 

tokoh penjaga museum. Untuk membuat desain tokoh yang diperlukan, penulis 

melakukan tahapan sebagai berikut: 
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Pada tahap ini, penulis mengumpulkan referensi mengenai alien dan mengenai 

penjaga, terutama di penjaga yang terdapat di negara Prancis. Dalam tahapan ini, 

penulis menitik beratkan dalam tokoh pada film animasi, dan mengambil 

beberapa contoh alien yang berbeda-beda. Tahap pencarian referensi adalah tahap 

yang cukup penting, karena pada tahap inilah, desainer tokoh mencari inspirasi 

awal untuk desainnya dari desain tokoh yang sebelumnya pernah dibuat. 

3.5.1   Alien 

Secara harafiah, alien berarti terasing, atau tidak dimiliki oleh sesuatu. Alien 

juga bisa ditafsirkan makhluk dari dunia yang berbeda. Alien juga sering 

disebut dengan extraterrestial life, yang secara harafiah diartikan bukan dari 

(extra dalam bahasa latin) dan bukan dari bumi (terresial dalam bahasa 

latin). Dari kedua arti itu dapat simpulkan bahwa alien adalah sebuah 

makhluk hidup yang bukan berasal dari bumi. Oleh karena itu, alien dapat 

digambarkan mempunyai bentuk yang berbeda dari makhluk yang ada di 

bumi.  

  Banyak orang yang menggambarkan tentang wujud dari alien, dari 

mulai yang bentuk sederhana hingga bentuk yang menyeramkan. Untuk 

riset mengenai alien pada BAB III ini, penulis melihat dari bentuk-bentuk 

alien yang dibuat untuk genre kartun, bukan dari alien yang tampil dalam 

film-film realis. Berikut beberapa contoh penggambaran mengenai alien. 
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a. Marvin The Martian 

 

Gambar 3.1. Visual tokoh Marvin the Martian  

Sumber : http://www.megindo.net/userfiles/Marvin_the_Martian.jpg 

Marvin The Martian adalah tokoh yang muncul dalam serial animasi 

kartun Looney Tunes. Tokoh ini pertama kali muncul pada tahun 1948 

dalam episode Haredevil Hare. Tokoh ini dikisahkan menjadi rival dari 

Bugs Bunny dalam sebuah misi ke angkasa luar. 

Tokoh ini diciptakan oleh Chuck Jones selaku direktur animasi 

saat itu. Beliau ingin menciptakan tokoh rival untuk Bugs Bunny selain 

Yoshimite Sam, yang dibuat oleh  Friz Freleng. Beliau menggambarkan 

alien dalam bentuk kartun. Deskripsi mengenai tokoh Marvin sulit 

didapat. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa Marvin the 

Martian adalah alien yang berasal dari planet Mars. Untuk itu, beliau 
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menggambarkan sosok alien menggunakan baru perang seperti yang 

dikenakan oleh prajurit romawi (mengingat Mars merupakan Dewa 

Perang dalam mitologi Yunani). Dari segi warna yang digunakan adalah 

warna-warna cerah, seperti merah, hijau dan kuning. Tokoh ini, tidak 

memiliki mulut, hidung, dan telinga, hanya saja tokoh ini dapat 

berbicara dan mendengar seperti layaknya manusia. Jika dilihat dari 

proporsinya, tokoh ini menggunakan tipe proporsi Large Small Medium 

yang menggambarkan kepala lebih besar daripada tubuhnya. Tokoh ini 

hanya mempunyai mata di mukanya, oleh karena itu, mata pada tokoh 

ini sebagai media untuk menunjukkan ekspresinya 

Marvin merupakan tokoh antagonis yang cerdas. Teknologi yang 

digunakannya lebih maju dibandingkan teknologi di bumi. Tujuan 

utamanya adalah untuk menghancurkan bumi. Dia selalu ditemani 

dengan anak buahnya K – 9.  

 

Gambar 3.2. Marvin dan K-9 dalam pose 

Sumber : http://www.caninest.com/images/k-9.jpg 

Berbeda dengan Marvin, K – 9 tidak lebih pintar. Tokoh ini 

merupakan tokoh yang setia pada atasannya. Warna-warna yang 

digunakan sama dengan warna Marvin, kecuali tokoh ini tidak 
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menggunakan baju. Perlengkapan yang digunakan pun (seperti sepatu, 

helm dan rok) sama dengan yang digunakan oleh marvin. 

 

b.  Keroro – Gunsho 

 

Gambar 3.3. Visual Keroro Gunsho 

Keroro merupakan tokoh alien dalam serial Keroro Gunsou ciptaan 

Mine Yohizaki. Tokoh ini hadir dalam format komik (tahun 1999) dan 

anime (animasi jepang) (tahun 2004). Serial ini mempunyai genre 

komedi, sci-fi. Target penontonnya adalah untuk golongan remaja. 

Dilihat dari penamilannya, sekilas alien ini seperti kodok, 

memiliki warna kombinasi antara hijau dan putih, bermata besar tidak 

mempunyai hidung. Jika dilihat dari pengambilan namanya, Keroro, 

berasal dari kata kero-kero atau istilah dari orang Jepang dalam 

menyebut atau meragakan suara kodok. Jika ditelaah lebih lanjut, tokoh 

ini mempunyai menggunakan proporsi Large Medium Small. Pada 

serialnya, ekspresi tokoh ini sulut ditebak karena Keroro tampil dengan 

mata besar tanpa alis. Cara tokoh ini berekspresi adalah dengan 
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menggunakan pose tubuhnya. 

Tokoh ini merupakan protagonis dalam ceritanya. Ia adalah 

tokoh jendral dari sebuah planet yang bernama Keron. Ia mempunyai 

misi untuk menaklukan planet Pekopon (istilah mereka dalam 

menyebut Bumi) Daripada berambisi menaklukan Bumi, ia lebih 

banyak bersantai di rumah sebuah keluarga di Jepang.  

Ia pun mempunyai hobi yang sama dengan manusia, seperti 

membaca komik. Keroro mempunyai beberapa teman yang bertujuan 

sama dengannya. Mereka semua digambarkan serupa tetapi mempunyai 

perbedaan warna dan atribut.  

 

Gambar 3.4. Keroro bersama Prajurit Lainnya dalam Film 

Sumber : http://api.ning.com/files/-

xiq*27oYolRhfVQZgaTjGyRVQ7xAdWCvYUm3Jx47d3QYBGqc8ZlO0tJCGzyL

uYSfV-KDJUIhHxIHXqK9z2h*FWV4aSrDN-

W/keroroplatoonsgtfrogkerorogunso50754831024768.jpg 
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c. Nerdlurks – SpaceJam 

 

Gambar 3.5. Visual Nerdlurks 

Sumbae:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/d/d3/Nerdlucks.jpg/250

px-Nerdlucks.jpg 

Nerdlucks merupakan tokoh antagonis dalam film Space Jam. Space 

Jam merupakan film layar lebar yang diproduksi oleh Warner Bros. 

Keunikan film ini adalah menggabungkan live action dengan 2D 

animasi. Genre film ini adventure, komedi. 

 Tokoh Nerdlurks mempunyai warna yang berbeda sebagai salah 

satu identifikasi mereka. Selain menggunakan warna yang berbeda, 

tokoh ini menggungunakan proporsi yang berbeda pula. Namun, secara 

garis besar bentuk yang digunakan mirip antara satu dengan yang 

lainnya. 

Nerdlucks merupakan sekumpulan alien yang ingin menjadikan 

manusia sebagai salah satu hiburan mereka. Mereka mencapai tujuan 

mereka dengan cara bertanding bola basket. Mereka mempunyai sebuah 

bola ajaib yang dapat menghisap keahlian pemain-pemain basket 

profesional. Mereka beraksi secara berkelompok yang terdiri dari 5 

alien yang bernama : 
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 Pound, alien yang berwarna oranye 

 Blanko, alien yang berwarna biru 

 Bang, alien yang berwarna hijau 

 Bupkus, alien yang berwarna ungu 

 Nawt, alien yang berwarna merah 

Setelah mereka menyentuh bola ajaib, mereka semua berubah 

menjadi alien yang disebut monstar. 

 

Gambar 3.6. Visual Monstar 

Sumber:http://images4.fanpop.com/image/photos/22900000/The-Monstars-space-

jam-22921590-600-806.png 

 Setelah Nerdlurks berubah menjadi raksasa, warna tiap tokoh sama 

dengan warna awal mereka. Perubahan jelas terlihat pada kostum yang 

dikenakan. Mereka menggunakan kostum pemain basket. Proporsi yang 

digunakan setelah mereka berubah sama dengan proporsi tampak 
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awalnya, hanya saya lebih direnggangkan. 

 

d. Planet 51 

 

Gambar 3.7. Visual Tokoh Planet 51 

Sumber: http://cache.io9.com/assets/images/8/2009/11/planet_51.jpg 

 

Planet 51 adalah film layar lebar yang mengisahkan tentang manusia 

yang terdampar diplanet asing. Film ini diproduksi di spanyol oleh Ilion 

Animation Studio. Film ini ber-genre sci-fi, family film. 

Keunikan dari film ini adalah manusia dikisahkan sebagai 

alien pada sebuah planet alien. Alien pada film ini mempunyai sifat 

seperti manusia pada umumnya, bisa bekeluarga, menggunakan pakaian 

dan mempunyai struktur masyarakat. Dari segi wujudnya pun, sekilas 

tampak seperti manusia. Mempunyai 2 kaki, mata, mulut, telinga, 

sesuatu yang menyerupai rambut. Tetapi, alien ini tidak mempunyai 

hidung, mempunyai sungut dan hampir sebagian besar dari tubuhnya 
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bewarna hijau. Proporsi antar makhluk alien tidak banyak perbedaan. 

Sebagian besar tokoh pada film animasi ini menggunakan proporsi 

Small Large Medium. Tokoh pada film ini mudah dilihat ekspresinya, 

dikarenakan mereka mempunyai anatomi muka yang hampir mirip 

dengan manusia. 

Lingkungan planetnya sendiri juga mirip dengan bumi, 

terdapat rumah-rumah penduduk, rumput dan pepohonan, bahakan alien  

ini mempunyai makhluk peliaraan yang mirip dengan anjing di bumi, 

hanya saja tidak mempunyai mata dan hidung.  

 

3.5.2. Louvre 

3.5.2.1.  Sejarah Museum Louvre 

Louvre merupakan sebuah museum yang terkenal yang terletak di 

kota Paris, Prancis. Fungsi asli Louvre sebelumnya adalah sebagai 

kastil bagi raja Perancis semenjak abad ke-12. Namun, Pada abad ke-

17, istana raja pindah ke Istana Versailles. Pada saat perpindahan 

istana untuk raja Prancis tersebut, Louvre dijadikan sebagai tempat 

untuk benda-benda koleksi seperti patung-patung dan lukisan yang 

sangat tinggi nilainya. Setelah Revolusi Prancis abad ke-18, Louvre 

resmi dijadikan sebagai museum tempat koleksi benda-benda berharga 

milik kerajaan Perancis hingga saat ini. 

Louvre pun mengalami banyak perubahan dari semenjak 

awal berdirinya hingga pada masa kini. Berikut adalah gambar Louvre 
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saat menjadi sebuah benteng pada abad ke -12. 

 

Gambar 3.8. Lukisan Bangunan Awal Louvre 

Sumber: http://www.louvre.fr/en/history-louvre 

Berikut gambar Louvre saat ini 

 

Gambar 3.9. Bangunan Louvre Sekarang 

Sumber:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Louvre_Museum_Wikimedia_Commons.j

pg 

Kedua gambar tersebut memperlihatkan perubahan drastis 

yang dilakukan oleh raja-raja Prancis terhadap Louvre dalam 

pengalihan fungsinya dari yang semula berfungsi sebagai benteng 

pertahanan hingga menjadi museum pada masa kini. 
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3.2.2.2. Keamanan Louvre 

Dalam mengumpulkan data referensi tentang keamanan Louvre, 

penulis mengalami kendala dalam jumlah referensi. Penulis berhasil 

menyimpulkan bahwa, Louvre mempunyai 3 jenis keamanan : 

 

a. Keamanan berseragam militer dan bersenjata berat. 

 

Gambar 3.10. Keamanan Berseragam di Louvre 

Sumber:http://www.msnbc.msn.com/id/39484389/ns/us_news-security/t/us-warns-

americans-potential-terror-attacks-europe/#.T8HsUTEaPgc 

 

Pasukan bersenjata lengkap terdapat di bagian luar Louvre. Mereka 

mengawasi gerak gerik yang mencurigakan dari setiap pengunjung. 

Kehadiran pasukan militer ini menambah sangat berkontribusi 

dalam pengamanan areal Louvre sendiri. Keamanan ini diaktifkan 

ketika US travel Alert, diumumkan di Eropa. 
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b. Polisi respon cepat 

 

Gambar 3.11. Polisi Prancis menggunakan Sepatu Roda 

Sumber:http://www.flickr.com/photos/debbieohi/157867456/ 

Polisi yang ditempatkan di Louvre bertugas lebih untuk melayani 

dan memberi rasa aman pada pengunjung yang hadir. Sikap nya 

lebih ramah dibandingkan dengan keamanan yang berseragam 

militer. Hal ini dapat dilihat dari pakaiannya yang dikenakan, yaitu 

topi kasual, kemeja polo berwarna hitam yang terdapat lambang 

polisi. Tujuannya keamanan ini adalah untuk mengatasi 

ketidaktertiban dari pengunjung, mengantisipasi kejadian-kejadian 

antar sesama pengunjung, seperti pencopet, atau mengata 

perkelahian. Perlengkapan yang dibawanya pun merupakan 
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perlengkapan ringan, sepertu pistol, borgol, dan WalkieTalkie 

sebagai alat komunikasinya. Polisi ini selalu menggunakan sepatu 

roda agar mereka dapat cepat datang ke lokasi dan menguasai 

keadaan di sana. 

 

c. Penjaga Pribadi Louvre 

 

Gambar 3.12. Penjaga Pribadi Louvre 1 

Sumber:http://www.flickr.com/photos/96531201@N00/157023570 

 

Gambar 3.13. Penjaga Pribadi Louvre 2 

Sumber:http://www.flickr.com/photos/11569463@N00/1812611335 
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Gambar 3.14. Penjaga Pribadi Louvre 3 

Sumber:http://www.flickr.com/photos/55694609@N00/4311206862 

 

Gambar 3.15. Penjaga Pribadi Louvre 4 

Sumber:Video Promosional Louvre 
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Gambar 3.16. Penjaga Pribadi Louvre 5 

Sumber:Video Promosional Louvre 

 

Penjaga keamanan pribadi Louvre terletak di bagian dalam maupun 

di bagian luar Museum. Tugas mereka adalah mengamankan 

gedung beserta benda-benda seni yang dipamerkan di museum 

tersebut. Pakaian yang dikenakan adalah setelan jas hitam, dengan 

kemaja putih dan dasi. Dengan menggunakan setelan ini, mereka 

terlihat kontras dengan pengunjung lainnya, dikarenakan 

pengunjung Louvre Sebagian besar menggunakan pakaian yang 

lebih kasual, seperti kaos, kaos kerah, jaket, dan lainnya. 

 

3.5.3. Sifat Tokoh 

Dalam tahap ini, penulis mulai membuat sifat masing-masing tokoh. 

Penokohan sendiri sudah diambil dari cerita yang telah ada. Tahap seperti 

ini termasuk dalam tahap pengembangan tokoh. Tahap ini dilakukan penulis 

untuk mendapat gambaran mengenai bagaimana sifat sebuah tokoh dan 
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bagaimana cara ia bertindak. Beberapa desainer menyebut tahap ini sebahai 

pencarian role model. Sesuai dengan batasan masalah yang telah dijelaskan 

pada BAB I, tokoh yang terdapat dalam cerita ini, yang terdiri dari : 

a. ACE 

Ace adalah pemimpin regu alien yang ada dalam cerita. Ace 

mempunyai sifat kepemimpinan yang tinggi, dan cerdas. Kelemahannya 

adalah dia seorang pemalas. Ia adalah tokoh yang berprinsip lebih baik 

menghindari resiko sehingga semua selamat. Kemampuannya sebagai 

pemimpin baru terlihat jika teman-temannya menghadapi masalah yang 

besar.  

 Role-model(tokoh yang menjadi model) yang digunakan 

adalah Shikamaru, dari serial anime Jepang Naruto. Penulis 

menggunakan tokoh ini sebagai model berdasarkan sifatnya yang mirip. 

Shikamaru dikisahkan sebagai ninja yang brilian. Ia tidak mempunyai 

ambisi yang besar seperti ninja-ninja lainnya. Kemampuan 

bertempurnya pun tidak terlihat brilian. Tetapi tokoh ini terlihat hebat 

ketika dia memimpin teman-temannya dalam menjalankan sebuah misi. 

Ia memikirkan segala kemungkinan yang bisa dilakukan supaya misi 

tersebut sukses dan semua temannya bisa selamat. 
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Gambar 3.17. Tokoh Shikamaru dalam Serial Naruto 

Sumber:http://3.bp.blogspot.com/_fO_w7Dk4y7k/S7BJ2Bm8SnI/AAAAAAAAAVg/rp1

9lZJYmXQ/s1600/sasuk.jpg 

 

b.  NIMBLE 

Nimble adalah anggota dari tim SFIG. Nimble sangat terampil dalam 

bela diri. Ia sangat lincah jika sedang berkelahi. Bahkan ia adalah tokoh 

yang paling ahli dalam berkelahi. Kelemahannya adalah emosinya 

tinggi sebagai seorang perempuan yang dipicu oleh latar belakang 

keluarganya. 

 Role-Model yang digunakan adalah Zuko pada serial Avatar, The 

Last Air Bender. Zuko merupakan tokoh yang tempramen. Ia hidup untuk 

mengejar Avatar dan membawanya ke hadapan ayahnya, seorang raja 

negara api, sebagai bukti bahwa dia seorang yang kuat dan pantas 

menjadi pangeran di negaranya. Ia tidak berpikir panjang sebelum 
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bertindak. Ia bertindak berdasarkan insting, sebelum sebuah peristiwa 

menyadarkannya. 

 

Gambar 3.18. Tokoh Zuko dalam Serial Avatar The Last Air Bender 

Sumber: http://images2.fanpop.com/image/photos/8600000/Zuko-zuko-8671949-503-

740.jpg 

 

c. PLUMMY 

Plummy adalah tokoh pemalu. Penyebab dia malu adalah minder 

karena ia ceroboh, sehingga sering dimarahi oleh orang lain. Selain itu, 

takut kalau ia diledek gendut oleh orang lain. Dibalik rasa mindernya 

itu, ia adalah tokoh yang mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi, 

dan tokoh yang sangat bertuntung. Ia juga tokoh yang ramah dan teman 

yang baik. 

Pada tokoh Plummy, penulis menggunakan role model shaggy 

dan Scooby Doo. Menurut penulis, tokoh inilah yang paling mendekati 

sifat Plummy yaitu canggung dan ceroboh. Dalam serial animasi 
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Scrooby Doo, karena kecerobohan kedua tokoh ini sering kali 

menyebabkan masalah dalam timnya, namun kecerobohan tokoh ini 

tidak jarang dipandang sebagai sebuah keberuntungan karena dapat 

menyelesaikan kasus. 

 

Gambar 3.19. Tokoh Shaggy dan Scooby Doo 

Sumber:http://3.bp.blogspot.com/-

vewmLRx4KTs/Tpcnfh1wO8I/AAAAAAAAALc/VIpqCysWzg4/s1600/Shaggy+and+Sc

ooby+-+Zoinks.jpg 

 

 

 

d. LOUIS dan LUIGI 

Tokoh Louis dan Luigi merupakan tokoh yang berpasangan berperan 

sebagai penjaga malam.  Louis berpenampilan gemuk dengan sifat yang 

suka mengatur dan sok tahu, sedangkan Luigi memiliki sifat agak 

bodoh, dan setia pada temannya.  

 Role-model yang digunakan adalah tokoh Pinky and The Brain. 
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Kedua tokoh ini muncul dalam serial Pinky and Brain yang 

diditribusikan oleh Warner Bros. Kedua tokoh ini salaing berkolaborasi 

antara 1 dan yang lain. Brain adalah adalah sesosok tikus yang pintar 

dan menganggap dirinya yang paling benar. Sedangkan Pinky, adalah 

tikus yang bodoh yang suka bermain-main dan penurut pada Brain. 

Mereka berdua adalah tikus laboratorium di ACME LAB. Dilihat dari 

segi fisik, kedua tokoh ini memiliki perawakan yang berbeda, Pinky 

mempunyai badan yang tinggi dan kurus, sedangkan Brain, mempunyai 

badan yang lebih pendek, dan lebih gemuk dibanding Pinky. Brain 

mempunyai ambisi yang besar, yaitu menaklukan dunia, sedangkan 

Pinky hanya mengikuti ambisi Brain saja. 

 

Gambar 3.15. Tokoh Pinky and Brain 

Sumber : http://caro.officialpsds.com/images/thumbs/Pinky-and-The-Brain-psd36548.png 
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