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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam melakukan proses pembuatan Tugas Akhir, penulis mencari data seperti sumber 

literatur wawancara, observasi visual, serta dokumentasi lapangan. Berikut merupakan 

gambaran umum dari film Tugas Akhir yang akan dibuat oleh penulis beserta dua 

anggota kelompok lainnya. 

3.1.1. Sinopsis 

Seorang anak bernama Agung hidup dengan menderita OCD. Ia memiliki pemikiran 

obsesif tentang segala sesuatu yang rapid an tepat waktu. Sehari-hari, ia bertugas 

menjaga ibunya yang terkena PTSD setelah melihat kakaknya, Iwan, meninggal karena 

kecelakaan tertabrak oleh truk beberapa tahun yang lalu. Pada suatu saat, sang ibu lupa 

meminum obat yang digunakan untuk menangkal halusinasi yang dialaminya, sehingga 

penyakitnya kambuh. 
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3.1.1.1. Three-Dimensional Character 

 

Tabel 3.1. 3D Karakter Ibu 

 

Tabel 3.2. 3D Karakter Agung 
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3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam proses pre-produksi film ini, penulis memiliki posisi sebagai desainer karakter, 

yang bertugas mendesain bentuk visual dari kedua karakter yang terdapat di dalam 

film, yaitu Ibu dan Agung. 

3.2. Tahapan Kerja 

Tahapan kerja dari perancangan desain karakter terdiri dari proses pengembangan 

cerita. Sebelum cerita benar-benar selesai, sketsa-sketsa kasar sudah mulai dibuat, 

sehingga proses perancangan karakter terbagi menjadi dua tahap besar, yaitu sketsa 

tahap pertama dan sketsa tahap kedua, yang kemudian dibaca secara semiotika 

sehingga menghasilkan rancangan karakter final. 

Proses kerja dimulai dengan mencari data seperti sumber literatur wawancara, 

dan observasi visual. Sketsa pertama dibuat setelah ditemukannya data-data tersebut, 

yang digunakan untuk menemukan bentuk dan proporsi serta wajah dari karakter. 

Gambaran umum tiga karakter awal didapatkan dari tahap ini. 

 Kemudian terdapat revisi pada bagian cerita film, di mana sudut pandang dalam 

film berkurang, sehingga membuat satu karakter yaitu Iwan yang telah dibuat 

sebelumnya menjadi tidak penting sebagai sebuah karakter. Fokus perancangan pun 

kemudian hanya diarahkan kepada Ibu dan Agung.  

Sketsa tahap kedua dimulai dengan didapatkannya data observasi dari riset 

visual ke daerah Banaran. Hal ini menghasilkan elemen visual baju dan warna, serta 
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memperkokoh desain karakter yang telah dibuat sebelumnya, sehingga didapatkanlah 

dua desain karakter final, yaitu Ibu dan Agung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Sistematika Perancangan 
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3.3. Data Temuan 

Gangguan mental merupakan topik yang sudah cukup banyak dibahas dan dijadikan 

sebagai basis cerita dalam media-media populer entah sebagai film pendek atau 

panjang, video game, atau komik. Tidak pernah ada kasus yang persis sama dengan 

satu sama lain. Dalam pembuatan film Tugas Akhir ini, penulis mencari data dari 

berbagai sumber tertentu, yaitu dari wawancara, observasi visual, data jurnal, serta 

dokumentasi lapangan. 

3.3.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan dua orang berlatar belakang psikologi, yaitu Frida 

Widjaya dan Ellen Theresia. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan 

karakteristik dari penderita gangguan mental OCD dan PTSD. 

3.3.1.1. Narasumber 1 

 Dalam wawancara dengan Widjaya (2016), seorang kepala sekolah yang 

berlatar belakang psikolog, ia menceritakan tentang kasus OCD yang dialami 

oleh anak didiknya, seorang anak kelas 4 sekolah dasar. Regulasi di sekolah 

tersebut mengharuskan setiap siswanya mengikuti tes screening sebelum 

masuk, dan anak tersebut berhasil lolos tanpa ada kendala apapun. Barulah 

diketahui ketika sekolah telah berlangsung cukup jauh, anak ini didiagnosa 

mengalami OCD ringan. 

  Gejala-gejala yang dialami anak ini seperti anxiety (was-was), seperti 

merasa takut ada yang sedang mengejarnya, ada guru yang ia rasakan ingin 
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memukulnya sehingga sering beralasan untuk tidak masuk kelas, dan lain-lain. 

Pada awalnya hal ini hanya dianggap sebagai sifat anak yang terlalu paranoid, 

tetapi setelah diperiksa lebih lanjut, ia diketahui mengidap OCD. 

 Dari wawancara tersebut, Widjaya menyimpulkan bahwa orang yang 

mengidap OCD disalahdiagnosakan dan hampir tidak bisa dibedakan dengan 

orang lain. Penyakit ini lebih mudah ditunjukkan dengan sikap dan perilaku 

dari karakter. 

3.3.1.2. Narasumber 2 

Dalam wawancara dengan Theresia (2016), ia menceritakan akan kasus PTSD 

yang pernah ditanganinya, yang dialami oleh seorang anak laki-laki berumur 

19 tahun yang mengalami peristiwa pembegalan. Saat kejadian, ia berhasil lolos 

meski sebelumnya kepalanya sempat dipukul. Setelah kejadian, anak laki-laki 

tersebut sering menoleh ke belakang karena merasa ada orang yang sedang 

mengikutinya. Setiap hari mulai gelap, badannya berkeringat dan sakit kepala 

karena mengingat peristiwa yang terjadi pada malam hari. Tiga hari pertama 

setelah terjadinya pembegalan, anak tersebut juga tidak bisa tidur. Saat awal-

awal berobat, ia diberi obat anti-depresan. 

 Sakit kepala yang dialami oleh beberapa kasus PTSD tersebut tidak 

memiliki efek berkepanjangan karena bersifat psikis, tetapi tergantung dari 

kondisi yang dialami oleh penderita, sakit tersebut bisa saja muncul kembali 

jika mengalami kejadian yang kurang lebih sama.  
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 Solusi dari penyakit tersebut pun tidak harus semuanya konseling. 

Theresia menceritakan akan salah satu pasiennya yang sembuh dari emotional 

fatique-nya setelah melihat kesengsaraan orang lain. Solusi tidak sama rata 

untuk setiap orang, dan bisa saja datang dari dukungan keluarga, teman, 

ataupun orang lain. 

3.3.2. Observasi Visual 

Penulis menambah visual library dengan mengobervasi beberapa media populer 

seperti film, video game, serta video dokumenter yang berkaitan dengan topik 

gangguan mental. Beberapa hal utama yang ingin dicari dalam observasi adalah 

elemen-elemen visual yang penting, yaitu bentuk dan proporsi serta fitur wajah. 

3.3.2.1. Karakteristik Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) 

Dalam sebuah video dokumentar yang dibuat oleh Greg Khan, ‘Parents at a 

Loss’ menceritakan akan kehidupan orangtua yang anaknya meninggal. 

Beberapa mengalami depresi berkepanjangan, dan terdapat satu orang ayah 

yang hanya tidur di atas sofanya, merokok, selama tiga hari lebih setelah 

kehilangan anak perempuannya. 
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Gambar 3.2. Merokok dan Tidur di Sofa 

(Parents at a Loss/Greg Khan, 2012) 

 

3.3.2.2. Karakteristik Obssessive-Compulsive Disorder (OCD) 

Sebuah film pendek berjudul ‘OCD’ bercerita melalui visual bagaimana 

perjuangan seorang wanita muda menghadapi penyakit ini dalam kehidupan 

sehari-harinya. Wanita tersebut ditunjukkan mengatur peralatan-peralatan 

make-up-nya dengan cermat di atas wastafel kamar mandi, memposisikan 

bagaimana setiap botol make-up harus memiliki orientasi yang sama. Wanita 

tersebut lalu memasukkan peralatannya ke dalam handbag-nya, sebelum 

mengulangi perbuatannya sekali lagi. Bisa dilihat bagaimana film tersebut 

menunjukkan obsesi sang wanita terhadap order. 

3.3.2.3. Bentuk dan Proporsi 

a. Dokumenter 

Penulis kemudian mencari data-data tentang orangtua yang kehilangan 

anaknya. Film dokumenter ‘The Reborn of Beichuan’ tentang tragedi 
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gempa bumi Beichuan tahun 2008 mengikuti kisah dua pasutri yang 

kehilangan anaknya. Istri dari pasangan yang kedua, Yang Jianfen, 

ingin mengadopsi anak untuk membuat dirinya melupakan anak 

perempuannya yang meninggal. Wanita tersebut memiliki fisik yang 

cukup besar dan gemuk. 

 

Gambar 3.3. Yang Jianfen 

(Reborn of Beichuan/Zijian Mu, 2014) 

 

b. Film 

Carl dari ‘Up’ memiliki bentuk dasar yang sangat kotak. Hal ini 

menunjukkan dirinya sebagai orang tua yang tegas dan keras kepala. Ia 

tetap bertahan di dalam rumah yang ditinggali bersama dengan 

mendiang istrinya dulu meski telah menghadapi risiko digusur dari 

developer bangunan. 
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Gambar 3.4. Carl Fredricksen 

(Up/Pete Docter, 2009) 

 

Russel yang menjadi lawan main dari Carl juga dirancang 

dengan memperhatikan sifat serta tematik dari keseluruhan film. Russel 

memiliki sikap yang ceria dan hiperaktif, dan siluetnya pun dirancang 

dengan bentuk balon sebagai acuannya.  

 

Gambar 3.5. Russel 

(Up/Pete Docter, 2009) 
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Dalam film Untamed yang menceritakan akan seorang anak perempuan 

yang hidup dengan ayahnya yang depresif dan abusif, menunjukkan akan 

bentuk proporsi yang bermain dengan hubungan karakter masing-masing. Sang 

ayah yang memiliki wujud serigala memiliki bentuk dasar berupa segitiga. Si 

ayah dibuat tinggi dan besar, sehingga membuat bentuk anak perempuan yang 

kecil tampak lebih ringkih. Kedua bentuk ini bermain dalam dasar hubungan 

dominan-submisif dari ayah dan anak perempuannya. 

 

Gambar 3.6. Ayah dan Anak Perempuannya 

(Untamed/Untamed Team, 2016) 
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3.3.2.4. Fitur Wajah 

a. Film 

Dalam sebuah wawancara dengan Armstrong (2013), sang sutradara, 

Bibo Begeron bercerita bagaimana meski memiliki detail visual yang 

cukup tajam, wajah dari Franceour dari film ‘Un monstre à Paris’ 

dirancang dengan bentuk hati, untuk menunjukkan kebaikan dirinya 

meski dicap sebagai monster. 

 

Gambar 3.7. Francoeur 

 (A Monster in Paris/Bibo Begeron, 2011) 

 

Karakter Rumi dari film Perfect Blue milik Satoshi Kon adalah 

mantan artis yang kemudian menjadi manajer dari Mima, sang 

protagonis. Ia mengidap dissociative identity disorder (DID), dan 

mengalami delusi. 
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Gambar 3.8. Rumi Hidaka 

(Perfect Blue/Satoshi Kon, 1998) 

 

Untuk menggambarkan akan ‘kesenjangan’ dari dua karakter 

antagonis yang ada di dalam film, yaitu Rumi dan Me Mania, keduanya 

memiliki gaya visual karakter yang agak sedikit berbeda dengan gaya 

visual karakter yang biasa digunakan oleh Satoshi Kon. Keduanya 

dibuat sedikit lebih realis, dan memiliki desain wajah yang uncanny, 

ditunjukkan dari wajah Me Mania yang tampak benar-benar buruk rupa, 

serta kedua mata Rumi yang diletakkan sedikit terlalu jauh dari anatomi 

karakter yang sesungguhnya. 

Bentuk visual nyata PTSD di media-media popular lain juga 

macam-macam, seperti Shiro dari ‘Voltron: Legendary Defender’ yang 

sering mengalami panic attack. Ia memiliki bekas luka di bagian 

hidungnya. 
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Gambar 3.9. Takashi Shirogane 

(Voltron: Legendary Defender/Dreamworks Animation, 2016) 

 

Dalam film pendek ‘OCD’, karakter perempuan yang diperlihatkan 

mengidap penyakit tersebut memiliki fokus yang diarahkan kepada matanya. 

Hal ini dapat dilakukan dengan pemilihan aktor dengan struktur wajah yang 

tidak konvensional, serta penggunaan lensa yang dapat memperlebar bentuk 

wajah. 

 

Gambar 3.10. Perempuan 

(OCD/Elena C. Walton, 2010) 
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b. Video Game 

Menurut Sloan (2015, hlm. vii), video game bisa memberikan seorang 

penonton sebuah pengalaman yang kurang lebih sama dengan 

pengalaman dari menonton film, televisi, ataupun musik. Dengan dasar 

storytelling yang sama dengan film, sebuah video game bisa 

menceritakan sebuah naratif dari sebuah tema yang kompleks, yang 

didasari berdasarkan hubungan karakter yang dinamis. Media video 

game pun bisa digunakan sebagai sumber observasi yang valid. 

Pertama-tama, akan dilihat bentuk mata yang mengacu kepada 

beberapa contoh media popular dengan karakter yang memiliki 

penyakit OCD, yaitu ‘Neverending Nightmare’. Dari karakter Thomas 

yang mengidap OCD dengan pemikiran obsesif yang cukup parah, ia 

digambarkan sebagai seseorang yang mengalami insomnia. Fokus pada 

mata yang memiliki kerutan dan tampak lelah menunjukkan perjuangan 

Thomas menghadapi penyakitnya. 

 

Gambar 3.11. Thomas 

(Neverending Nigthmares/Infinitap Games, 2014) 
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c. Lain-lain 

Terdapat sebuah gaya rambut yang dinamakan sebagai widow’s peak. 

Gaya rambut ini menunjukkan sejumput rambut yang menonjol keluar 

tepat di tengah atas dahi. Etimologi widow’s peak atau kata yang 

diterjemahkan sebagai puncak janda ini sudah dipakai sejak tahun 1530, 

mengacu kepada puncak atau jubah yang sering dipakai oleh wanita 

janda yang sedang berkabung (Harper, 2016). Hal ini bisa menunjukkan 

identitas ibu sebagai seorang janda/single mother. 

      

Gambar 3.12. Rambut Widow’s Peak dan Widow’s Hood 

(https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/9e/8f/2d/9e8f2dc12eded99dcb377a7c259aaaea.jpg) 

(http://carlygoogles.com/wp-content/uploads/2010/02/Mary_older.jpg) 

 

Gambar di bawah ini merupakan tren model rambut laki-laki 

pada tahun 2016. Kesimpulan yang penulis dapatkan dari gambar di 
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bawah, bahwa laki-laki sekarang menyukai tren model rambut yang 

cepak, dengan potongan samping yang disebut sebagai undercut. 

Bagian atas rambut lalu diberi pomade. 

 

Gambar 3.13. Tren Model Rambut 2016 

(http://modelrambut.org/wp-content/uploads/2016/01/081228992000-model-rambut-

undercut-gaya-rambut-undercut-potongan-rambut-undercut-1.jpg) 

 

3.3.2.5. Warna 

a. Film 

Bagian warna properti mengacu kepada film ‘Perfect Blue’, dimana 

warna merah menjadi indikasi pertama bahwa Mima sedang mengalami 

delusi. Terlebih lagi, warna merah pada baju Rumi memiliki saturasi 

yang sama dengan motif warna merah setiap kali halusinasi Mima/Rumi 
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tengah kambuh. Warna merah ini kemudian menjadi fokus utama di 

antara warna-warna lain yang biasanya berwarna gelap. 

 

Gambar 3.14. Warna Merah  yang Tidak Terpengaruh dengan Cahaya 

(Perfect Blue/Satoshi Kon, 1998) 

 

b. Video Game 

Dalam menentukan hirarki pembacaan dalam suatu karakter untuk 

video game, Mitchell (2008) mengatakan bahwa hal itu ditentukan 

melalui warna, siluet, proporsi, serta baju yang dikenakan. Fokus utama 

dalam pembacaan video game dari karakter Team Fortress 2 pun 

terletak dalam senjata yang mereka gunakan. Oleh karena itu, Mitchell 

mengatakan bahwa kontras paling tinggi berada di daerah dada. 
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Gambar 3.15. Dell Conagher/Engineer 

(Team Fortress 2/Valve, 2007) 

 

3.3.2.6. Busana 

a. Film 

Dalam film ‘Out of Bounds’ yang menampilkan seorang karakter yang 

memiliki OCD, karakter tersebut memakai baju yang cukup biasa. 

Hampir tidak ada hal yang tampak menonjol dari desain karakter 

tersebut; sifat OCD karakter pun ditunjukkan melalui production design 

dalam film tersebut, yang menunjukkan penempatan seluruh barang 

dengan tanda-tanda tertentu. 
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Gambar 3.16. Lelaki dengan Ikannya 

(Out of Bounds/Viktoria Piechowitz, 2014) 

 

b. Komik 

Meski tidak bisa dibilang mempunyai sebuah penyakit mental yang 

dapat didefinisikan, karakter Delirium dari ‘The Sandman’, yang 

awalnya disebut Delight, jatuh dalam kegilaan setelah kecelakaan yang 

tidak disebutkan. Sekarang ia dipanggil sebagai Delirium, atau 

‘Kegilaan’. Rambutnya acak-acakan dan berwarna-warni tak menentu. 

Baju yang dikenakannya pun lusuh dan tidak rapi. 
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Gambar 3.17. Delirium dengan Rambut yang Berantakan 

(The Sandman/Neil Gaiman, 1990) 

 

c. Lain-lain 

Busana rancangan Zaskia Adya Mecca yang pertama kali ditampilkan 

pada Jakarta Fashion Week 2016, memiliki warna merah yang menarik 

perhatian. Setiap busana dalam fashion line kali ini menunjukkan 

permainan elemen antara satu sama lain yang asimetris, tertutup, dan 

berat di atas.  
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Gambar 3.18. Jakarta Fashion Week 2016 

(http://cdn0-a.production.liputan6.static6.com/medias/1035745/big-

portrait/032898200_1446023496-20151028-Jakarta-Fashion-Week-2016-Zaskia-

Mecca5.jpg) 

(http://cdn0-a.production.liputan6.static6.com/medias/1035743/big-

portrait/067007900_1446023493-20151028-Jakarta-Fashion-Week-2016-Zaskia-

Mecca7.jpg) 

 

3.2.3. Dokumentasi Lapangan 

Pada tanggal 23-25 Agustus 2016, penulis bersama dengan kedua anggota tim 

produksi Tugas Akhir melakukan riset visual menuju desa Banaran, 

Temanggung, di Jawa Tengah, Indonesia. Riset bersifat sebagai acuan untuk 

eksplorasi busana bagi karakter dengan setting yang berada di Indonesia. 
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3.3.5.1. Fitur Wajah 

Dalam dokumentasi lapangan yang dilakukan, penulis menemukan bahwa 

anak-anak di daerah pegunungan Banaran memiliki kulit yang berwarna coklat. 

Model rambut yang digunakan biasanya pendek. 

 

Gambar 3.19. Model Rambut Anak-Anak 

(dokumentasi pribadi) 

3.3.5.2. Busana 

Di bawah ini adalah foto-foto yang menunjukkan wanita-wanita yang tinggal 

di daerah pegunungan di Jawa Tengah. 

   

Gambar 3.20. Penduduk Wanita 

(dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.21. Penduduk 

(dokumentasi pribadi) 

  

Gambar 3.22. Memakai Kebaya 

(dokumentasi pribadi) 

 

Dari foto-foto di atas, penulis dapat mengobservasi adanya dua gaya 

berbeda dalam cara berpakaian wanita di desa Banaran. Untuk wanita generasi 

atas, mereka mengenakan kebaya dengan sarung, sedangkan, untuk wanita 

generasi mudanya sudah menggunakan kombinasi t-shirt dan celana, atau 

rok/daster. Kebanyakan juga memakai baju panjang, atau dipadukan dengan 

jaket, oleh karena tempat yang dingin. 
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Berikut beberapa foto yang menggambarkan tentang baju yang dipakai 

oleh anak laki-laki di daerah pegunungan di Jawa Tengah. 

 

Gambar 3.23. Anak Sedang Bermain 

(dokumentasi pribadi) 

 

Gambar 3.24. Siswa SMP Bersiap Pergi ke Sekolah  

(dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.25. Tiga Orang Laki-Laki Penduduk Desa Banaran 

(dokumentasi pribadi) 

Dari hasil observasi berdasarkan foto-foto di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa anak laki-laki di daerah pegunungan biasanya memakai 

baju santai yang terdiri atas kombinasi t-shirt dan celana pendek. Pada pagi 

hari, biasanya ditambahkan dengan memakai jaket oleh karena hawa di desa 

Banaran yang cukup dingin. Ketika sekolah, mereka memakai baju standar 

sekolah negeri yang terdiri dari kemeja putih serta celana panjang biru tua. 

3.4. Eksplorasi 

 

Bentuk dasar dari karakter lalu dibuat setelah outline cerita awal dibuat. 

Gambar di bawah ini menunjukkan dikotomi bentuk dasar Ibu, Agung, dan Iwan, yang 

saat itu dibedakan menjadi anak adopsi dan anak kandung dari Ibu masing-masing. 
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Gambar 3.26. Bentuk Dasar 

(dokumentasi pribadi) 

3.4.1. Ibu 

Dari proses perancangan karakter Ibu yang disesuaikan dengan three-dimensional 

character, dicarilah bentuk proporsi yang sesuai. Yang dicari dari bentuk Ibu adalah 

sesuatu yang berat di atas, melambangkan akan ketidakstabilan dirinya. Eksplorasi 

bentuk dasar ini mencari visual yang tampak memberatkan bagian atas badan. 

  

Gambar 3.27. Eksplorasi Bentuk Dasar Ibu 

(dokumentasi pribadi) 
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Dari eksplorasi bentuk awal yang dilakukan, maka didapatkan iterasi awal Ibu. 

 

Gambar 3.28. Konsep Awal Ibu 

(dokumentasi pribadi) 

 

Visual awal Ibu yang kurus dan ringkih dinilai tidak dapat menerjemahkan 

konsep seseorang yang tengah menderita gangguan mental PTSD, sehingga bentuk 

badan Ibu kemudian diubah menjadi lebih gemuk. Bentuk segitiga lalu dikuatkan 

dengan membentuk proporsi kaki yang jauh lebih kecil daripada seharusnya. 
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Gambar 3.29. Eksplorasi Tahap Dua Visual Karakter Ibu 

(dokumentasi pribadi) 

Hal yang selanjutnya ditentukan setelah didapatkannya bentuk awal, bahkan 

sebelum proporsi badan diganti, adalah wajah karakter Ibu yang dibuat berdasarkan 

bentuk hati. Gambar di bawah juga merupakan proses eksplorasi awal visual akhir dari 

film. 
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Gambar 3.30. Wajah Ibu 

(dokumentasi pribadi) 

Beberapa iterasi pertama sang Ibu ditunjukkan memiliki rambut yang menutupi 

setengah wajahnya, untuk menunjukkan hati dari Ibu yang telah hilang setengahnya 

dengan kematian Iwan. Tetapi hal ini dinilai mengganggu ekspresi dari karakter 

sehingga elemen ini dihilangkan. 

    

Gambar 3.31. Iterasi Awal Ibu 

(dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.32. Ibu 

(dokumentasi pribadi) 

Dalam proses pemilihan busana pun tetap dimulai dengan konsep ‘berat di 

atas’, seperti yang telah ditunjukkan dalam sub-bab bentuk dan proporsi sebelumnya. 

Penggunaan elemen visual yang asimetris atau acak-acakan untuk menunjukkan 

ketidakstabilan mental dari Ibu. Untuk menambahkan kesan ‘terisolasi’ yang muncul 

dari Ibu dan Agung yang tinggal cukup jauh dari rumah-rumah lainnya, Ibu juga 

diputuskan untuk menggunakan pakaian yang terkesan tertutup. 
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Gambar 3.33. Visual Awal Ibu dari Acuan Fashion Week 2016 

(dokumentasi pribadi) 

Setelah adanya perubahan proporsi badan Ibu, busana yang telah dirancang 

sebelumnya pun harus dibuang. Konsep asimetris tidak bisa dipertahankan dalam 

proses transisi ini, walau kesan ‘berat di atas’ masih dicoba untuk ditekankan dengan 

eksplorasi yang dilakukan untuk menentukan detail baju Ibu. Dalam proses ini pula 

rambut Ibu mulai ditentukan. 

 

Gambar 3.34. Eksplorasi baju Ibu 

(dokumentasi pribadi) 
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Hasil akhir dari eksplorasi tersebut adalah gambar Ibu di bawah ini. 

 

Gambar 3.35. Final Ibu 

(dokumentasi pribadi) 

3.4.2. Agung 

Untuk Agung sendiri, bentuk dan proporsi karakter dimulai dengan bentuk kotak yang 

tegas. Pada waktu itu, bentuk visual OCD dari Agung belum ditentukan, sehingga 

eksplorasi dilakukan sebatas untuk menentukan ‘berat’ atau fokus dari karakter. 

Setelah beberapa lama, ditentukanlah bahwa Agung memiliki OCD yang berkaitan 

dengan tangan. Ia memiliki tendensi untuk menggigit jarinya. Dari sana dipilihlah 

proporsi yang dapat menitikberatkan fokus pada bagian tangan. 
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Gambar 3.36. Eksplorasi Bentuk Dasar Agung 

(dokumentasi pribadi) 
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Dari eksplorasi yang dilakukan, maka didapatkan iterasi awal Agung, seperti 

yang terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.37. Konsep Awal Agung 

(dokumentasi pribadi) 

 

Perancangan model rambut dari Agung mengalami proses yang cukup panjang. 

Tren rambut laki-laki di Indonesia pada tahun 2016 digunakan sebagai acuan, yang 

kemudian digabungkan dengan model rambut anak-anak yang dikumpulkan pada saat 

dokumentasi lapangan. 
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Gambar 3.38. Eksplorasi Model Rambut Agung 

(dokumentasi pribadi) 

 

Setelah melakukan proses eksplorasi dari bentuk dan proporsi yang telah 

dijelaskan di dalam sub-bab sebelumnya, penulis lalu melanjutkan perancangan dengan 

membuat detail pada siluet karakter, yang akan difokuskan pada baju yang dikenakan. 

Dari cerita awal pertama yang membuat Agung sebagai penderita OCD yang bertindak 

kompulsif untuk menggigit jarinya, dibuatlah properti sarung tangan untuk Agung.  

 

Gambar 3.39. Sarung Tangan Agung 

(dokumentasi pribadi) 
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Cerita kemudian mengalami perubahan sehingga Agung tidak lagi menggigit 

jarinya. Ia sekarang mengalami pemikiran obsesif akan lava panas yang mulai mengalir 

jika keadaan sekitarnya tidak runut. Pemikiran obsesif ini lalu muncul dalam bentuk 

tindakan kompulsif mengetuk-ngetuk benda secara ritmik. Walau properti sarung 

tangan harus dibuang, fokus bentuk dan berat pada tangan masih bisa dipertahankan 

 

Gambar 3.40. Eksplorasi Busana Agung 

(dokumentasi pribadi) 

 

Eksplorasi baju kemudian dilakukan, dengan properti sarung tangan diganti 

menjadi jam tangan. Hasil akhir dari eksplorasi tersebut adalah gambar Agung di balik 

halaman ini. 
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Gambar 3.41. Final Agung 

(dokumentasi pribadi) 
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