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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam proyek tugas akhir ini, penulis mendesain tokoh dalam visual novel berjudul 

“Nusantara: The Legend of The Winged Ones”. Hasil akhir proyek ini akan berupa 

rancangan karakter dan pengaplikasiannya dalam demo visual novel. 

 Proses perancangan tokoh oleh penulis akan dikelompokkan menjadi tiga 

tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Keterangan tiap tahapnya 

dapat dilihat sebagai berikut:  
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3.2. Konsep 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, disusunlah konsep visual novel “Nusantara: The 

Legend of The Winged Ones” terinspirasi dari budaya Bali, Papua, dan Nusa 

Tenggara Timur (Tari Caci). Penelitian dilakukan dengan referensi buku, foto, dan 

wawancara.  

 Sinopsis, visual novel adalah sebagai berikut: seorang gadis bernama Tamara 

diculik oleh seorang dewi dan dibawa ke dunia lain untuk membantu menyelesaikan 

perang antar ras yang sudah berjalan selama lebih dari 15 tahun. Dunia lain ini adalah 

dunia fiksi dengan budaya Bali, Papua, dan Flores digunakan untuk referensi tiga 

suku manusia di dunia tersebut, Suku Avians-Herbivore, suku Avians-Carnivore, dan 

suku Komodo Dragon. Tokoh utama, Tamara harus membantu menyelesaikan 

konflik antara ras Avians dengan ras Komodo Dragon. Jika tidak, Tamara tidak bisa 

pulang.  

 Tokoh-tokoh proyek ini adalah Rama, Reksa, dan Mitra; mereka tokoh-tokoh 

penting yang dapat membantu Tamara menyelesaikan konflik, tergantung pilihan 

interaksi Tamara. Penyusunan konsep karakter secara three-dimentional character, 

yaitu fisiologi, sosiologi, dan psikologi. 
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3.2.1. Mitra 

1. Fisiologi 

Mitra adalah tokoh yang memakai referensi fisik burung elang Jawa dan 

Papua sebagai konsep visualnya. Mitra, lelaki berumur 22 tahun menjabat 

sebagai kepala suku desa Digdaya. Badannya tinggi, tegap, dan gagah 

menunjukkan bahwa Mitra sangat kuat. Kulitnya berwarna cokelat gelap, 

matanya berwarna cokelat muda kadang bersinar emas, dan rambutnya 

panjang acak-acakan berwarna cokelat. Sebagian rambut depannya berwarna 

cokelat kekuningan. Jika terkena sinar matahari akan terlihat ke-emasan 

seperti sayap yang ia miliki. Seperti Elang Jawa, Mitra memiliki sepasang 

sayap berwarna cokelat tua yang sangat besar. Jika dibentangkan akan 

mencapai 2 meter. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Referensi Orang Asli Papua 
(http://statik.tempo.co/?id=33001&width=475.jpg) 

 

  Mitra memakai apron daun sagu, ikat pinggang batik Papua, bulu 

hewan, aksesoris dari taring hewan, dan tato putih dari bubuk kerang. Ia 
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memakai ikat rambut bulu burung berwarna putih lambang kepala desa dan 

kalung taring hewan yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemburu. 

Bekas-bekas luka di badannya, terutama di bagian kakinya merupakan bekas 

luka perang dengan ras Komodo 10 tahun yang lalu. 

2. Sosiologi 

Kedua orang tua Mitra meninggal di perang besar sepuluh tahun lalu. Saat itu 

Mitra baru berumur 12 tahun. Tetapi tidak seperti anak-anak yatim piatu 

lainnya, ia memiliki semangat hidup kuat dan memilih untuk bertarung. 

Bersama dengan teman dekatnya, Yuda saat itu berumur 11 tahun, mereka 

berhasil bertahan hidup. Ketika Mitra berumur 20 tahun, ia terpilih untuk 

menjadi kepala suku Avians-Carnivore dan saat ini tinggal di desa Digdaya 

bersama Avians-Carnivore lainnya. Bekas luka di badan dan kakinya 

merupakan pengingat masa lalu tetapi ia bangga memilikinya. Dua tahun 

kemudian, keadaan menjadi sedikit lebih tenang ketika Mitra memutuskan 

untuk bekerja sama dengan Avians-Herbivore melawan suku Komodo 

Dragon. Sejak saat itu, desa Avians-Herbivore, desa Loma, memiliki beberapa 

menara pengawas yang dibuat oleh desa Digdaya, fungsi menara untuk 

perlindungan desa. Mitra biasa menghabiskan waktu berpatroli bersama Yuda 

atau bermain bersama tiga anak yatim desa Digdaya, yaitu Dani, Ares, dan 

Puspa. Selain itu, Mitra terkadang akan bertamu ke rumah kepala suku 

Avians-Herbivore yang dipanggil Nenek Sukma atau Granny Sukma di desa 
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Loma. Selain mempererat persahabatan antar suku, ia juga ingin mengunjungi 

Yuda yang telah diadopsi oleh Nenek Sukma.  

3. Psikologi 

Seperti arti namanya, Mitra adalah lelaki bersahabat, setia kawan, dan sopan 

tutur katanya. Sebagai kepala suku Avians-Carnivore ia memiliki tanggung-

jawab dan kuasa besar tetapi ia tidak sombong. Ia memperlakukan semua 

orang sebagai sahabat dan berharap desa Loma dan Digdaya akan terus akur 

walaupun perang dengan Komodo sudah usai.  

Sikap sopan dan paras gagah sangat disukai oleh para gadis, baik gadis 

dari suku Avians-Herbivore ataupun dari Avians-Carnivore. Tetapi entah 

kenapa sampai saat ini Mitra belum menemukan gadis yang ia suka. Ia merasa 

iri dengan kehidupan Yuda yang sudah memiliki istri. Keinginan Mitra 

sebenarnya sangat sederhana, yaitu untuk mengakhiri perang dan hidup damai 

bersama keluarganya.  

Pada hari-hari biasa, ia akan tampak bersantai di desa Digdaya 

mengukir patung kecil dari balok kayu atau bermain dengan Dani, Ares, dan 

Puspa. Ia memiliki hati lembut tetapi jika keadaan membutuhkan, ia bersikap 

tegas dan cepat bertindak. Ia sangat protektif mengenai keselamatan penduduk 

desa dan semua sahabatnya. 
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3.2.2. Reksa 

1. Fisiologi 

Reksa adalah tokoh dengan referensi Komodo dan Tari Caci sebagai konsep 

visualnya. Lelaki berumur 20 tahun ini merupakan anak tunggal dari kepala 

suku Komodo Dragon di desa Liang Ndara. Tidak seperti Komodo lainnya 

yang bertubuh besar, Reksa memiliki fisik kecil dan ramping. Ia memiliki 

kulit gelap keabuan, mata sehijau hutan, dan rambut hitam lurus panjang 

diikat ke atas. Sebagian poninya berwarna putih akibat stress masa kecilnya. 

Kulitnya keras seperti baja dan hampir tidak bisa dilukai oleh benda tajam 

apapun. Reksa memiliki saliva beracun yang kadar racunnya bisa ia kontrol. 

Racun tersebut bisa menghentikan pembekuan darah sekaligus membuat 

daging membusuk atau kayu meleleh sesuai dengan kehendaknya. 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Referensi Tari Caci 
(http://static.inilah.com/data/foto/foto/foto20110820193056-life.jpg) 

  Reksa memakai celana panjang putih dan sarung yang sudah sobek-

sobek, ikat pinggang selempang, topeng berbentuk Komodo, pejojong batik, 
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senjata berupa pecut rotan. Sama seperti Mitra, Reksa juga memiliki aksesoris 

dari taring hewan. Di punggungnya terdapat tato Komodo menjalar ke torso 

sebelah kanan warisan ayahnya. Ini mengindikasikan bahwa Reksa adalah 

calon kepala suku. Di pipi sebelah kiri terdapat 3 bekas luka panjang akibat 

dari kekalahannya dulu di Tari Caci ketika ia berumur 10 tahun.   

2. Sosiologi 

Ibu Reksa meninggal ketika melahirkan sehingga Reksa tinggal berdua 

dengan ayahnya di desa Liang Ndara. Sebagai anak tunggal kepala suku, 

Reksa dituntut untuk menjadi sempurna. Hal ini tidaklah mudah, apalagi 

dengan fisik ramping dan jauh lebih kecil dibandingkan Komodo lainnya.  

  Ketika perang dimulai, Reksa masih berumur 5 tahun dan tidak tahu 

apa-apa. Ia dilatih oleh ayahnya sampai ia berumur 10 tahun dan ia baru 

diijinkan oleh ayahnya untuk ikut serta dalam perang ketika ia berumur 15 

tahun. Hubungannya dengan penduduk desa Liang Ndara tidak begitu baik 

karena mereka tidak yakin Reksa bisa menjadi kepala suku yang baik. Tetapi 

ketika ia berumur 17 tahun di mana ia mulai memperlihatkan kemampuan, 

hubungannya dengan penduduk desa sedikit membaik dan setidaknya 

sekarang setelah ia berumur 20 tahun, tidak ada lagi yang berani menantang 

Reksa untuk mengambil alih posisi sebagai kepala suku. 

 

3. Psikologi 
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Reksa adalah lelaki berbakti pada ayahnya dan haus akan kasih sayang. Sifat 

dan ajaran sang ayah membuat sifat dan sikap Reksa menjadi keras juga. 

Akibat kalah dalam sebuah Tari Caci dengan tiga luka panjang di pipi 

kiri sebagai tanda malu seumur hidup, Reksa cenderung bersikap dingin dan 

tertutup terhadap orang lain. Sensitif dengan ukuran badan, keras kepala, dan 

juga sulit untuk dihadapi.  

  Sejak kecil, Reksa diajarkan bahwa suku Komodo merupakan suku 

paling kuat. Sebagian besar suku Komodo mentalnya terganggu akibat adiksi 

kristal biru, mereka tidak menganggap suku Avians sebagai sesama penghuni 

pulau yang layak dihormati. Dalam sudut pandang Kodomo, Suku Avians 

hanya dianggap sebagai ‘makanan’ yang telah merebut wilayah kekuasaan 

mereka. Suku Komodo memang hanya bisa makan daging, dan daging Avians 

dianggap makanan mewah bagi mereka. 

3.2.3. Rama 

1. Fisiologi 

Rama merupakan tokoh dengan referensi Bali dan burung cenderawasih 

sebagai konsep visualnya. Dibanding Reksa, Rama memiliki fisik lebih besar 

dan tinggi, Tetapi ia kurus akibat tidak merawat diri. Rama memiliki rambut 

pirang kecoklatan kontras dengan kulitnya coklat sawo gelap. Ia juga 

memiliki mata berwarna biru pucat.  
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Rama memiliki banyak bekas luka di tubuhnya. Bukan akibat 

peperangan dengan suku lain, melainkan luka yang ia perbuat sendiri. Luka 

paling terlihat adalah luka di leher, kedua pergelangan tangan, perut, kedua 

kaki, dan luka panjang dari sayap kiri ke dada kiri. Rama memiliki sepasang 

sayap yang pernah patah dan meninggalkan bentuk tidak wajar berwarna 

cokelat kemerahan bergradasi ke warna jingga. Karena bentuknya tidak wajar, 

Rama tidak bisa terbang. Ia juga memiliki bulu-bulu panjang berwarna kuning 

bermula dari tulang ekornya.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Referensi Sarung Rama 
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-

prn1/221518_504740149542112_1050401335_o.jpg) 

 

Rama memakai sarung batik robek-robek dan kotor dan diikat asal-

asalan dengan tali panjang di pinggangnya. Ia hanya memakai satu aksesoris, 

yaitu anting bulu Ayu di kuping kiri pengindikasi Rama sudah menikah.  
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2. Sosiologi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Diagram Sosiologi Rama 

Rama lahir dan besar  di Desa Loma bersama kakak kembarnya, Teja. Seperti 

kebanyakan anak-anak lainnya, orang tua mereka meninggal akibat perang 

ketika mereka berumur tujuh tahun. Setelah itu Rama, Teja, dan seorang anak 

perempuan seumuran bernama Ayu diadopsi oleh Nenek Sukma. Tujuh tahun 

kemudian, Nenek Sukma mengadopsi seorang anak lagi bernama Yuda yang 

saat itu berumur 15 tahun. Yuda setahun lebih tua dari mereka. Mereka 

berempat menjadi sahabat dekat yang hampir tidak bisa dipisahkan. Penduduk 

desa juga memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang seperti keluarga 

mereka sendiri. Selain itu, Rama juga menemukan sahabat lain, Mitra. 

Kehidupan dan masa depan tampak begitu cerah bagi Rama. 
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  Kebahagiaan memang tidak bertahan selamanya. Ketika Teja berumur 

17 tahun, ia menikah dengan Ayu. Rama sebenarnya juga mencintai Ayu, 

tetapi memutuskan untuk merelakan Ayu demi kakaknya. Tanpa disangka-

sangka, dua tahun kemudian Teja meninggal akibat wabah penyakit. Ayu 

depresi dan ingin mengikuti Teja melalui upacara ‘Sati’, yaitu upacara sang 

istri melompat sukarela ke dalam api yang membakar jenazah suaminya.  

  Rama saat itu mentalnya sudah lemah, tidak kuat dengan pikiran 

ditinggalkan lagi oleh orang-orang yang ia cintai. Ia menyatakan perasaannya 

pada Ayu. Dalam dilema dan kebingungannya, Ayu memilih untuk menikahi 

Rama walaupun sudah diperingatkan oleh Nenek Sukma. Perkiraan Nenek 

Sukma ternyata benar, Ayu tidak bahagia. Rama dibutakan kebahagiaan sesaat 

tidak bisa melihat itu sampai akhirnya depresi mendorong Ayu menjalani 

upacara ‘Sati’ diam-diam. Namun, hal ini berujung pada sebuah tragedi di 

mana Rama hanya bisa diam menyaksikan Ayu terjun ke api pembakaran. 

Rama terpukul merasa dikhianati seluruh penduduk desa Loma. Dia 

memutuskan pergi mengasingkan diri ke hutan. 

3. Psikologi 

Dibandingkan dengan Mitra dan Reksa, Rama memiliki psikologi paling 

rumit. Ketika kecil, Rama menjadi lemah sejak ia kehilangan orang tuanya. 

Rama begitu terpukul, lalu menutup diri sepenuhnya. Nenek Sukma 

mengadopsinya. 
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  Nenek Sukma berperan besar pada Rama. Nenek mengajarkan Rama 

untuk mementingkan orang lain, berani terbuka, dan menghargai apa yang ia 

punya sekarang. Akhirnya Rama menjadi anak yang lebih terbuka dan ceria. 

Rama memiliki sifat protektif pada sahabat dan keluarganya.  

  Ketika Teja meninggal dan Ayu ingin mengikuti suami ke api 

pembakaran, Rama goyah dan berdelusi bahwa semua orang yang ia cintai 

meninggalkan. Namun ternyata Ayu tidak pergi meninggalkan Rama, bahkan 

Ayu bersedia menjadi istri Rama. Hal ini membuat Rama sangat bahagia. Ia 

percaya Ayu mencintainya. Rama memberi Ayu seluruh kepercayaan dan 

hatinya. Namun, kenyataan berbeda. 

Saat Ayu melaksanakan upacara ‘Sati’, Rama pergi berburu. Namun, 

Rama pulang lebih awal dan menyaksikan detik-detik Ayu akan melompat ke 

api pembakaran. Mitra menangkap dan menahan Rama di tanah ketika Rama 

mencoba menghentikan Ayu. Rama dilanda rasa kesedihan dan kebencian 

ketika Nenek Sukma beserta penduduk desa lain hanya diam membiarkan 

Ayu terjun ke api pembakaran. Begitu upacara selesai, Rama mengutuk desa 

Loma dan memutuskan mengasingkan diri ke hutan.  

Rama frustasi dan tidak memiliki tujuan hidup. Dia mencoba bunuh 

diri. Ia minum berbagai racun, tetapi entah kenapa ia selalu berhasil melewati 

masa kritis dan malahan tubuhnya menjadi kebal terhadap segala macam 

racun. Ia lalu menusuk perutnya; tetapi Mitra menemukan Rama dan berhasil 

menyelamatkannya. Mitra memasung Rama di sebuah pondok tua dalam 
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hutan agar Rama tidak mencoba bunuh diri lagi. Pasungan ini membekaskan 

luka pada pergelangan tangan dan kaki Rama. Rama berhasil melepaskan diri 

dari pasungan dan mencoba bunuh diri lagi dengan menggantung diri. 

Usahanya gagal. Mitra menemukan Rama pada saat yang tepat. Mitra 

melepaskan leher rama dari gantungan dan ada sisa luka di leher Rama. 

Upayanya terakhir Rama, terjun dari tebing dan mengakibatkan kedua 

sayapnya patah. 

Rama dengan mental terganggu tertawa keras ketika ia sadar bahwa 

semua upaya bunuh dirinya gagal. Rama berjanji pada Mitra untuk tidak 

mencoba bunuh diri asal Mitra tidak memasungnya lagi.  

Rama menjalani hidup hanya dengan tujuan menghabiskan waktu dan 

mencari ‘hiburan’. Ia tinggal sendirian di pondok tua dalam hutan, Mitra 

mengunjunginya tiap minggu.  

3.3. Sketsa 

Tahap selanjutnya setelah konsep matang adalah proses praproduksi. Pada proses ini 

dibuat sketsa full-body tiap karakter sesuai target pembaca, yaitu  perempuan, berusia 

sekitar 15 sampai 25 tahun. Beberapa percobaan dilakukan dengan style semi-realis 

dan dengan berbagai pose unik untuk membantu membedakan tiap karakter: 
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Gambar 3.6. Sketsa Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Penentuan Pose dan Sketsa Fisik Karakter 

(Dari Kiri ke Kanan: Reksa, Mitra, Rama) 
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3.3.1. Character Sheet 

Setelah sketsa tiap karakter matang, kostum, dan pose tiap karakter juga sudah 

ditentukan, penulis memutuskan untuk menggambar tiap karakter dari tiga sisi, yaitu 

depan, sisi, dan belakang, untuk mengetahui bentuk kostum tiap karakter. Berikut 

character sheets untuk tiap karakter: 

Gambar 3.8. Character Sheet Mitra 
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Gambar 3.9. Character Sheet Rama 

 

Gambar 3.10. Character Sheet Reksa 
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3.3.2. Expression 

Ekspresi tiap karakter digunakan untuk menunjukkan kepribadian, sifat, dan perasaan 

karakter pada situasi tertentu.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Sketsa Ekspresi Mitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Sketsa Ekspresi Rama 
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Gambar 3.13. Sketsa Ekspresi Reksa 

3.4. Inking 

Inking merupakan salah satu cara yang digunakan oleh penulis untuk merapikan 

sketsa agar gambar karakter menjadi lebih detil dan konsisten. Hasilnya dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Hasil Inking tiap Karakter 
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3.5. Coloring 

Dalam proses coloring, penulis mengumpulkan berbagai macam referensi, khususnya 

dari foto. Referensi dan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut: 

3.5.1. Mitra 

Untuk Mitra, banyak warna hangat yang cocok dengan kepribadiannya dipakai, 

seperti cokelat kemerahan (hangat/kekuatan), cokelat muda dan tua, kuning tua 

(keranahan), putih (kemurnian), dan sedikit merah (keberanian). 

Gambar 3.15. Hasil Coloring Mitra 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Colour Palette Mitra 
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3.5.2. Reksa 

Warna-warna yang dipakai Reksa cenderung berkesan ‘tidak bersahabat’. Aksesoris 

berwarna merah terang, bukan merah hangat untuk menunjukkan sifat keras dan 

‘berbahaya’, Warna-warna lainnya adalah hijau, cokelat keabuan, kuning, hitam, dan 

putih kotor.  

Gambar 3.17. Hasil Coloring Reksa 

 

 

 

Gambar 3.18. Colour Palette Reksa 
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3.5.3. Rama 

Warna Rama disesuaikan dengan psikologisnya, antara lain warna kuning 

melambangkan ‘pengkhianatan’ dan ‘kerapuhan emosional’, cokelat, jingga, dan biru 

pucat.  

 

 

Gambar 3.19. Hasil Coloring Rama 

 

 

 

 

Gambar 3.20. Colour Palette Rama 

3.6. Finishing 

Setelah selesai coloring, tiap karakter diaplikasikan beserta ekspresi dan elemen-

elemen lainnya (background, script, GUI, BGM, SFX) menjadi sebuah visual novel 

menggunakan Novelty. Pengaplikasian desain karakter adalah berupa character sprite 
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dan Event CG (Computer Graphic). Berikut merupakan screenshot hasil 

pengaplikasian tiap karakter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Hasil Pengaplikasian Mitra 
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Gambar 3.22. Hasil Pengaplikasian Reksa 
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Gambar 3.23. Hasil Pengaplikasian Rama 
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Gambar 3.24. Daftar Ekspresi Mitra 
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 Gambar 3.25. Daftar Ekspresi Reksa 
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Gambar 3.26. Daftar Ekspresi Rama
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