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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Pada proyek karya tugas akhir ini, penulis akan menciptakan karya animasi tiga 

dimensi yang memiliki genre komedi-fantasiberjudul "Panawa". Film ini akan 

menceritakan kisah pendek dari dua orang tokoh pada sebuah pondok kecil 

dimana satu tokoh merupakan penyihir dan yang lainnya adalah seorang 

bawahannya. Pada proyek film ini penulis berperan sebagai desainer untuk kedua 

tokoh tersebut. 

3.2. Sinopsis 

Di sebuah pondok kecil yang berada di dalam hutan belantara, terdapat seorang 

dukun sihir bernama Mbah Krempeng yang tinggal ditemani oleh bawahannya, 

yaitu Bakso Buntel. Mbah Krempeng merupakan seorang pemakan tikus. Namun 

lambat laun,tikus-tikus itu semakin lincah dan makin sulit ditangkap. Mbah 

Krempeng yang tidak tahan mempunyai ide untuk mengubah Bakso menjadi tikus 

supaya dapat menggiring tikus-tikus itu keluar.Mbah Krempeng kemudian 

membuat ramuan berubah wujud untuk diminumkan pada Bakso. 

 Karena kebodohannya Bakso kembali dengan tangan kosong, Mbah 

Krempeng yang tidak kuasa menahan rasa laparnya, tiba-tiba menangkap Bakso. 

Pertikaian mereka pun berakhir dengan mereka berdua yang berubah menjadi 

tikus, Mbah Krempeng sadar bahwa dia membutuhkan ramuan penawar untuk 
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kembali menjadi manusia, melihat Mbah Krempeng yang berusaha mendapatkan 

penawar bakso pun berusaha mendapatkan ramuan itu. Akhirnya merekapun 

berlomba-lomba untuk mendapatkan ramuan penawar. 

3.3. Posisi Penulis 

Dalam proyek tugas akhir ini penulis bertugas untuk melakukan perancangan 

desain tokoh "Panawa". Tokoh yang dirancang adalah Mbah Krempeng dan 

Bakso Buntel dimana penulis juga merancang kedua tokoh tersebut ketika mereka 

berubah menjadi tikus. Selain itu, Penulis juga berperan sebagai character 

modeler yang akan melakukan modeling 3Ddari tokoh-tokoh yang telah penulis 

rancang.  

3.4. Tahapan Kerja 

Setelah cerita telah selesai dibuat, penulis akan memulai perancangan desain 

tokoh pada film "Panawa" denganmenentukan three dimensional character dari 

Mbah Krempeng dan Bakso buntel. Setelah itupenulis akan melakukan 

pengumpulan data melalui berbagai literatur mengenai tokoh. Literatur tersebut 

nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menciptakan tokoh serta sebagai 

dasar untuk menganalisis tokoh yang telah dibuat.Selain itu, penulis juga akan 

mengumpulkan referensi yang sekiranya dapat menggambarkan three dimensional 

character tersebut untuk kemudian di analisis sebagai salah satu dasar pembuatan 

tokoh. 

 Setelah referensi telah terkumpul, penulis akan memulai observasi atas 

referensi tersebut. Setelah data hasil observasi didapatkan, penulis akan memulai 
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perancangan tokoh. Perancangan tokoh yang akan pertama kali dibuat adalah 

tokoh Mbah Krempeng pada wujud manusia. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan 

perancangan wujud tikus dari Mbah Krempeng. Kemudian proses desain 

dilanjutkan dengan mendesain tokoh Bakso Buntel hingga pada perancangan 

wujud tikusnya. 

 Proses pengerjaan karya tugas akhir yang dikerjakan oleh penulis dapat 

dilihat melalui bagan berikut:  

Gambar 3.1.Bagan Proses Pembuatan Karya 
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3.5. Three Dimensional Character 

3.5.1. Mbah Krempeng 

1. Fisiologis 

Mbah Krempeng merupakan seorang laki-laki tua yang beretnis Jawa dan 

memiliki kulit sawo matang, ia sudah berumur 57 tahun. Di usianya yang sudah 

cukup tua ini, ia memiliki postur badan yang tergolong pendek dan bungkuk. 

Tinggi badannyaadalah 160 cm dan tubuhnya pun sangat kurus dan 

kecil.Meskipun memiliki tubuh yang kecil serta lemah, Mbah Krempeng tetap 

dapat bergerak dengan lincah dan leluasa. 

 Sebagai orang yang berumur, Mbah Krempeng memiliki rambut berwarna 

hitam ke abu-abuan. Rambutnya terlihat hampir botak di bagian tengah dan 

ditutupinya dengan belangkon. Mbah Krempeng memilikikantong mata yang 

tebal dan gelap juga alisyang tegas dan lebatsehingga membuatnya terlihat 

menyeramkan.Iamemiliki hidung yang besar serta tajam. Pipinya pun sudah 

telihat sangat tirus termakan usia. Bibirnya lebar dan tebal serta memiliki warna 

yang gelap. 

 Leher dari Mbah Krempeng jauh lebih kecil dan kurus dibandingkan 

kepalanya yang besar. Jari-jari tangan yang Mbah Krempeng milikiterlihat kurus 

dan panjang. Sebagai seorang dukun ia menggunakan baju lengan panjang dan 

kaus dalam putih, serta memakai batik khas jawa di luar celana gantungnya. 
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 Ketika Mbah Krempeng telah menjadi tikus, ia berubah menjadi tikus 

aneh, Hal ini dikarenakan oleh kecelakaan dimana ia tertumpah ramuan berubah 

wujud menjadi tikus dan ramuan-ramuan lainnya. Akibat dari hal tersebut, tubuh 

Mbah Krempeng menjadi berwarna hijau dan memiliki bintik-bintik merah di 

sekujur tubuhnya. Sebagai seekor tikus, ia sangat kurus dan bermata besar, bentuk 

dari giginya pun ikut berubah mengikuti bentuk anatomi gigi tikus. Ia juga 

memiliki hidung yang bengkok dan alis yang tebal, serta kuping yang menjadi 

besar dan lebar. Mbah Krempeng juga menjadi semakin lincah saat tubuhnya 

menjadi tikus yang membuatnya dapat bergerak dengan cepat. 

2. Sosiologis 

Mbah Krempeng tinggal di rumah kecil dalamhutan yang terpencil dan terasing 

dari orang-orang sekitar. Ia merupakan seorang dukun sihir yang memiliki 

seorang bawahan bernama Bakso Buntel yang sering diperdaya olehnya. Sebagai 

seorang dukun sihir, Mbah Krempeng mengetahui berbagai cara meramu obat-

obatan sihir dan memiliki kebiasaan yang aneh yaitu memakan tikus. 

 Kebiasaan memakan tikus ini lambat laun membuat tikus-tikus di 

rumahnya menjadi sulit untuk didapatkan yang membuatnya kelaparan. Dirinya 

memiliki gaya hidup yang tidak rapih dan berantakanhal itu terlihat dari rumahnya 

yang penuh dengan sampah dan barang berserakan, yang juga membuat tikus-

tikus semakin sulit untuk ditangkap. 

 Dengan mengasingkan diri dari orang-orang, ia menjadi pribadi yang liar 

dan agak gila. Mbah Krempeng ditakuti oleh banyak orang termasuk bawahannya, 

yaitu Bakso karena sifat-sifatnya yang aneh dan mengerikan. 
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3. Psikologis 

Mbah Krempeng merupakan seorang yang memiliki sifat licik, pemarah dan 

egois.Ia juga merupakan pribadi yang tidak suka diganggu dan direpotkan, oleh 

karena itu dirinya sangat suka mengelabui orang untuk mengikuti keinginannya 

dan tega untuk melakukan apapun demi kepuasan dirinya.Namun bila keinginan 

Mbah Krempeng tidak terpenuhi, Mbah Krempengdapat menjadi sangat pemarah. 

Mbah Krempeng selalu menyalahkan orang lain atas kegagalan dari 

rencananya, dirinya ingin selalu berkuasa atas orang lain, oleh karena itu ia akan 

tega menyusahkan untuk orang lain, terutama bawahannya dalam rencana-

rencananya. Ketidaksukaan Mbah Krempeng pada keramaian membuatnya 

mengasingkan diri ke daerah terpencil. Dirinya yang liar dan cenderung untuk 

mengikuti hawa nafsunya dalam bertindak yang membuatnya sangat egois dan 

licik dalam melakukan hal apapun.Sulitnya mendapatkan tikus untuk dimakan 

membuat dirinya menjadi semakin lapar dan liar karena semakin berhasrat untuk 

memakan tikus. 

3.5.2. Bakso Buntel 

1. Fisiologis 

Bakso Buntel merupakan pria berumur 35 tahun. Ia beretnis jawa yang memiliki 

kulit sawo matang yang sedikit lebih putih dari Mbah Krempeng. Tubuh Bakso 

termasuk ke ukuran yang bongsor, badannya lebih besar dan gendut daripada 

orang pada umumnya. Tinggi badan Bakso adalah 180 cm dimana badan dari 

bakso lebih panjang dibandingkan dengan kakinya. Selain itu Bakso juga 
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merupakan orang yang suka makan, hal tersebut membuatnya memiliki badan 

yang gendut. Perut Bakso besar seperti karung yang menempel pada badannya. 

Bentuk kepala Bakso lonjong dan terlihat seperti kacang, bagian atas 

kepalanya lebih kecil dibandingkan bagian bawahnya.Pipinya sangat besar dan 

bulat yang membuat kepalanya semakin terlihat seperti kacang.Rambutnya tipis 

dan berwarna hitam.Mulut Bakso besar dan lebar yang membuatnya semakin 

cepat makan.Bentuk mata dari Bakso lonjong dan kecil, jaraknya pun berdekatan. 

Diatas matanya yang kecil, terdapat pula alis yang tipis. Hidung bakso bulat 

lonjong dan menggantung seperti balon yang terbalik. 

Bakso menggunakan pakaian warga desa yaitu rompi serta topi kupluk di 

kepalanya. Selain itu ia juga menggunakan baju kaos yang terlihat ketat di 

badannya, celana yang digunakan oleh Bakso adalah celana panjang yang dapat 

direnggangkan serta longgar.   

Setelah Bakso telah berubah menjadi seekor tikus, ia memiliki postur 

badan yang tetap gemuk namun menjadi sedikit lebih lincah. Bentuk dari 

baksosetelah berubah menjadi tikus membuatnya terlihat lebih lucu.Ukuran 

kepala dari bakso akan menjadi sedikit lebih besar dibandingkan dengan proporsi 

badan sebelumnya. Kepalanya juga memiliki sepasang telinga tikus berukuran 

sedang dan struktur giginya berubah menjadi struktur gigi tikus. Warna dari tikus 

Bakso adalah Coklat kekuningan seperti warna kulit pada Bakso sebelumnya. 

pakaian dari tikus Bakso akan mengikuti bentuk tubuhnya namun menjadi lebih 

ketat dari sebelumnya. Ukuran badan dari tikus Bakso yang gendut membuatnya 
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sulit untuk berjalan layaknya seekor tikus dan lebih nyaman dengan berjalan 

dengan dua kakinya. 

2. Sosiologis 

Bakso Buntel adalah satu-satunya pengikut setia dari Mbah Krempeng. Setiap 

harinya Bakso selalu menemani dan menjalankan perintah dari Mbah Krempeng, 

Ia juga yang menyiapkan kebutuhan mereka sehari-hari, seperti pergi untuk 

mencari makan dan membeli kebutuhan pokok. Baksosangat mudah diperdaya 

oleh Mbah Krempeng, ia tidak pernah bisa menolak perintah Mbah Krempeng 

meskipun terkadang permintaan Mbah Krempeng tidak disukai olehnya dan 

sering kali menyusahkan dirinya.Meskipun dirinya adalah pengikut setia dari 

Mbah Krempeng, Ia tidak pernah mendapatkan perlakuan baik dari Mbah 

Krempeng.Hal ini dikarenakan kesalahan-kesalahan yang kerap kali dilakukan 

oleh dirinya. 

 Dalam melakukan pekerjaan yang mudah Bakso sering kesulitan dan 

kehilangan konsentrasinya. Hal ini lah yang menjadi penyulut kemarahan Mbah 

Krempeng. Saat ada makanan Bakso akan sangat mudah kehilangan konsentrasi 

dan langsung kelaparan, ia sangat suka makan dan tidak pernah kenyang. Selain 

suka makan bakso juga merupakan orang yang malas yang sering mengantuk dan 

tidur. 

3. Psikologis 

Bakso Buntel adalah orang yang memiliki sifat yang lugu, penakut, tidak peka, 

pemalas, dan bodoh.Sifatnya yang lugu membuatnya mudah diperdaya oleh 
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orang-orang di sekitarnya.Selain itu, keluguan dan sifat penakutnya juga sering 

membuatnya menjadi kambing hitam atas segala masalah.Dirinya pun tidak 

pernah berani melawan perintah dari Mbah Krempeng.Karena kerap kali dimarahi 

oleh Mbah Krempeng. 

 Menjadi kambing hitam dari berbagai hal membuatnya merasa semakin 

bodoh dan semakin mudah diperdaya orang lain. Ia sangat suka bila orang lain 

merasa senang ataupun memuji dirinya atas hal-hal yang dilakukannya. Hal itu 

membuat dirinya merasa tidak bodoh dan hebat dalam hal-hal yang diperintahkan 

kepadanya. 

 Bakso merupakan orang yang tidak bisa berkonsentrasi dalam berbagai 

hal. Ia sangat mudah kehilangan fokusnya apabila dia melihat hal-hal yang 

disukainya. Salah satu hal yang disukainya adalah makanan, Bakso yang sangat 

suka makan akan langsung menjadi tidak fokus akan berbagai hal bila melihat 

makanan. Konsentrasi dari akan terpecah dan malah menggebu-gebu untuk 

memakan makanan yang dilihatnya. Hal ini sering kali menjadi salah satu faktor 

yang membuatnya menjadi tidak peka akan dunia sekitarnya. 

 Bakso memiliki banyak hal yang tidak disukainya, ia merupakan orang 

yang penakut dan tidak bisa sendiri, ia juga tidak suka dibodohi, dimarahi, dan 

dihina oleh orang lain. Namun, meskipun tidak menyukainya, Bakso sering kali 

merasakan hal-hal yang tidak disukainya itu akibat Mbah Krempeng yang 

memaksanya. 

 Saat Bakso berubah menjadi tikus, ia memiliki beberapa perubahan dalam 

sifatnya. Tikus Bakso menjadi lebih cepat tanggap dan lebih peka dari diri Bakso 
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sebelumnya. Tetapi perubahan ini bukanlah perubahan yang begitu jauh dari 

bakso sebelumnya. Sifat tikus Bakso tetaplah tergolong ceroboh dan tidak peka, 

namun di saat-saat genting tikus Bakso dapat bereaksi dengan lebih cepat dari 

Bakso sebelumnya. 

3.6. Observasi Referensi 

Dalam mendesain tokoh Mbah Krempeng dan Bakso Buntel, proses pertama yang 

akan dilakukan yaitu observasi melalui referensi-referensi yang telah 

dikumpulkan. Referensi-referensi yang digunakan berupa referensi gambar yang 

meliputi foto, karya desain,tokoh film, dan tokoh animasi lainnya. 

 Mbah Krempeng akan menggunakan referensi yang difokuskan pada 

penggambaran kesan mistis, jahat, dan aneh dari tokoh serta referensi yang 

menggambarkan bentuk badan yang kurus.Sedangkan dalam mendesain Bakso 

Buntel referensi yang digunakan terfokus pada penggambaran tokoh yang konyol, 

bodoh, malas, dan berbadan berat. 

 Dalam mendesain tokoh tikus dari Mbah Krempeng dan Bakso Buntel, 

referensi yang digunakan adalah hasil desain tokoh dari Mbah Krempeng  dan 

Bakso Buntel sendiri serta beberapa anatomi tubuh tikus untuk menjadi 

pertimbangan dalam mendesain. Berikut merupakan referensi yang diteliti oleh 

penulis. 
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3.6.1. Observasi Gaya Tokoh 

 

Gambar 3.1. Poster animasi Hotel Transylvania 

(Hotel Transylvania, 2012) 

Dalam desain tokoh pada film animasi "Panawa", gaya desain tokoh dan animasi 

akan mengacu pada film Hotel Transylvania. Gaya animasi yang dinamis dan 

fleksibel dari tokoh film di atas membuat tokoh dalam animasi tersebut terkesan 

lentur.Pada animasi Hotel Transylvania, Tokohnya cenderung memiliki fitur 

wajah yang rumit namun tetap dapat memperlihatkan kesan lentur dan fleksibel. 

 

Gambar 3.2. Karakter dalam Hotel Transylvania 

(Hotel Transylvania, 2012) 
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3.6.2. Observasi Referensi Mbah Krempeng 

1. Tokoh Max Schreck pada film "Shadow of The Vampire" 

 

Gambar 3.3.Willem Dafoe sebagai Max Schreck 

(Shadow of The Vampire, 2000) 

Tokoh Max Schreck merupakan seorang vampir yang aneh dan mengerikan.Hal 

tersebut dapat dilihat melalui fitur wajahnya yang memiliki banyak siku tajam. 

Terlihat pada tokoh tersebut terdapat kantung mata yang tebal dan gelap yang 

memberi kesan seram dari dirinya. Wajah Max juga memiliki hidung yang 

bengkok serta alis yang tajam yang membuatnya terlihat licik. Senyuman yang 

dimilikinya lebar serta tajam. Tokoh Max memberikan kesan yang mengerikan 

serta mistis melalui fitur-fitur wajah serta ekspresi yang dimilikinya. 
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Gambar 3.4.Analisis tokoh Max Schreck 

(Shadow of The Vampire, 2000) 

2. Tokoh Jafar dalam film "Alladin" 

 

Gambar 3.5.Jafar 

(Alladin, 1992) 

Jafar merupakan tokoh antagonis dalam salah satu film Disney yang berjudul 

"Alladin". Tubuh Jafar terlihat memiliki banyak siku tajam yang memberikannya 

kesan misterius dan licik. Sama seperti tokoh Max, Jafar memiliki hidung yang 

bengkok dan juga memiliki banyak sudut tajam pada fitur wajahnya. Jafar juga 
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memiliki kantung mata yang tebal serta alis tegas dan tajam. Selain itu, bola mata 

jafar berukuran sangat kecil bila dibandingkan dengan matanya yang membuat 

tatapan tokoh Jafar sangat menyeramkan. 

 

Gambar 3.6.Analisis Jafar 

(Alladin, 1992) 

 Pada ekspresi Jafar tersenyum, terlihat terdapat banyak sudut tajam yang 

terlihat di lengkungan alis, kelopak mata, dan juga terbentuk dari senyumannya 

yang lebar. Tatapan yang disebabkan oleh bola mata Jafar yang kecil 

menyebabkan senyuman dari Jafar menjadi menyeramkan dan memberi kesan gila 

pada tokoh ini.Dalam pemilihan warna, warna-warna yang digunakan pada tokoh 

Jafar didominasi dengan warna-warna gelap dan memiliki kesan misterius yaitu 

hitam, ungu, serta merah tua. 

 

Gambar 3.7.Wajah Jafar 

(Alladin, 1992) 
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3. Konsep Tokoh Zoran Cvetkovic 

 

Gambar 3.8.Angelo Della Morte Concept 

(https://www.artstation.com/artwork/3EWDJ, 2015) 

Konsep tokoh dari Zoran memiliki proporsi tubuh yang kurus dan stylized. Bentuk 

tubuh dari tokoh tersebut menyerupai gambaran kasar dari tokoh Mbah 

Krempeng.Terdapat prinsip exaggeration pada seluruh tubuh dari tokoh ini.Dapat 

dilihat bentuk setiap anggota tubuh yang kecil namun memanjang.Kaki dari tokoh 

tersebut dibuat memiliki panjang yang melebihi badan serta sangat kurus yang 

membuat tokoh ini seperti tiang. Kesan tokoh yang ditunjukkan oleh Zoran adalah 

tokoh yang gesit, lincah, licik, dan jahat.Hal tersebut terlihat dari ekspresi serta 

desain tokoh yang memiliki unsur segitiga dan dipadukan dengan gestur line of 

actionyang memberi kesan menantang, selain itu warna-warna yang digunakan 

oleh tokoh juga didominasi oleh warna-warna yang gelap. 
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4. Foto Dukun 

Dibawah ini merupakan foto-foto dari dukun dengan adatjawa yang akan menjadi 

referensi bagi penulis dalam membuat desain tokoh Mbah Krempeng dalam hal 

pakaian yang digunakan. 

 
Gambar 3.9.Dukun sedang melayani pelanggan 

(http://cdn2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/Dukun-di-Pantai-Parangkusumo.jpg, 2010) 

 
Gambar 3.10.Dukun yang melakukan ritual 

(http://kirakirademikian.com/wp-content/uploads/2016/08/dukun.jpg, 2016) 

 

Perancangan Tokoh Manusia..., R.Bg. Wahyue S., FSD UMN, 2017



44 

 

 
 

Gambar 3.11.Dukun melakukan ritualnya 

(http://anggalanell.deviantart.com/art/ada-mbah-dukun-146128901, 2009) 

 Dari ketiga gambar dukun diatas, dapat dilihat bahwa cara berpakaian 

dukun erat dengan penggunaan busana adat jawa tengah yaitu blangkon, sarung 

batik, serta baju lengan panjangnya yaitu surjan. Namun hal yang paling simbolis 

dalam menunjukan adanya adat jawa pada foto-foto dukun di atas adalah 

blangkon serta sarung batik yang dikenakan. 
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3.6.3. Observasi Referensi Bakso Buntel 

1. Katakter Thunk dalam film animasi "The Croods" 

 

Gambar 3.13. Thunk 

(The Croods, 2013) 

Dalam film animasi the Croods (2013), Thunk diceritakan sebagai seorang anak 

lelaki dari keluarga Croods. Sifat Thunk sangatlah penurut terhadap orang tuanya 

dan sangat lamban dalam berpikir. Tubuh Thunk memiliki unsur kotak dan unsur 

lengkungan, ia memiliki badan yang gemuk serta mulut yang lebar. Mata dari 

Thunk bulat dan kecil. Mulut Thunk yang lebar membuat ekspresi dari dirinya 

sangat terlihat jelas bila sedang melamun ataupun berpikir.Meskipun memiliki 

tubuh yang pendek, Thunk terlihat lambat dan berat. Hal ini dikarenakan oleh kaki 

Thunk yang lebih pendek dari badannya yang kotak, Hal ini membuat Thunk 

terlihat semakin gemuk, sulit dalam bergerak, dan juga lemah. Meskipun terbuat 
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2. Katakter Baby Huey dalam kartun "Baby Huey" 

 
Gambar 3.12. Tokoh Baby Huey 

(Baby Huey, 1950) 

Tokoh Baby Huey adalah tokoh yang memiliki beberapa persamaan sifat dengan 

Bakso. Ia adalah seekor anak bebek yang bodoh dan memiliki nafsu makan yang 

tinggi. Sebagai bayi, Huey memiliki tubuh yang sangat besar bahkan lebih besar 

dari orang tuanya. Huey di dalam kartun ini didesain untuk memperlihatkan 

perwatakannya yang lamban dalam berpikir namun merupakan pribadi yang 

polos. Sifatnya yang lugu dan kekanak-kanakan digambarkan melalui warna 

tubuh serta pakaiannya yang didominasi kuning dan juga biru muda.  

Tokoh Huey dibuat dengan unsur lingkaran dan lengkungan yang 

menandakan bahwa dirinya adalah pribadi yang bersifat lembut dan tidaklah 

berbahaya melainkan lemah lembut. Huey memiliki badan serta tangan yang 

besar, namun memiliki kepala kecil dan kaki yang pendek. Hal ini membuat Huey 
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terlihat berat dan bergerak dengan lambat. Sebagai pribadi yang lugu dan bodoh, 

Huey dibuat memiliki pipi yang bulat serta badan yang berisi. 

3. Foto Warga Desa 

Berikut ini merupakan foto-foto warga desa daerah jawa tengah yang penulis 

gunakan sebagai referensi pakaian Bakso. 

 

Gambar 3.14.Warga Kebumen Jawa tengah 

(http://sp.beritasatu.com/nasional/warga-kebumen-curhat-ke-menteri-lhk/104865,2015) 

 

Gambar 3.15.Warga Kedungsari dan Kodasari 

(http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/10/05/344920/warga-dua-desa-antre-air-di-satu-

sumur-yang-sudah-bau, 2015) 

Perancangan Tokoh Manusia..., R.Bg. Wahyue S., FSD UMN, 2017



48 

 

 

Gambar 3.16.Warga Sidokepung 

(http://www.adakitanews.com/tak-transparan-warga-demo-penjualan-tanah-gogol-gilir/, 2016) 

Berdasarkan gambar-gambar di atas, dapat di lihat bahwa warga desa pada 

umumnya menggunakan baju kaos sebagai pakaian atas, dan celana panjang, 

maupun pendek sebagai pakaian bawah.Dari gambar diatas dapat pula dilihat 

bahwa tidak sedikit yang menggunakan penutup kepala seperti topi, topi petani, 

dan juga kupluk.Motif dan warna yang terdapat pada pakaian beragam, namun 

cenderung merupakan motif yang sederhana ataupun polos. 

3.6.4. Observasi Referensi Tikus 

Dalam mendesain tokoh Mbah Krempeng dan Bakso Buntel dalam wujud tikus, 

penulis akan menggunakan referensi berupa anatomi tikus dan juga tokoh tikus 

dari animasi Larva. Referensi anatomi tubuh digunakan sebagai acuan untuk 

mengetahui ciri khas dari tikus yang dapat digunakan dalam menggambarkan 

tokoh tikus. 
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Gambar 3.17.Struktur tulang tikus 

(https://www.flickr.com/photos/biologis/5402172621, 2011) 

 Berdasarkan struktur tulang di atas, dapat di lihat bahwa tikus memiliki 

beberapa struktur tulang yang berbeda dengan struktur tulang manusia. Hal ini 

terdapat terutama pada panjang buntut dan bentuk tengkorak kepala. Kepala tikus 

berbeda dari kepala manusia yang bulat. Tikus memiliki kepala yang mancung 

kedepan. 

 

Gambar 3.18.Anatomi Tikus 

(https://www.flickr.com/photos/rainbows-studio/6973667350, 2012) 

 Dapat dilihat pada gambar diatas, bahwa pada jari di kaki-kaki memiliki 

ukuran yang cukup besar. Selain itu, tikus memiliki ukuran yang berbeda antara 

kaki belakang dengan kaki depannya. Kaki belakang tikus memiliki ukuran yang 

lebih panjang dan lebar dibandingkan dengan kaki depan tikus. Pada kaki 
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belakang tikus, ukuran ibu jari lebih pendek dibandingkan dengan jari-jari yang 

lain. 

 

Gambar 3.19.Struktur gigi tikus 

(http://www.ratbehavior.org/Teeth.htm,2003) 

 Selain perbedaan yang telah disebutkan diatas, terdapat pula perbedaan 

pada struktur gigi tikus dengan manusia, terdapat dua pasang gigi di yang lancip 

di depan dan terdapat jarak kosong hingga mencapai gigi geraham yang berada di 

belakang. 

 

 

Gambar 3.20.Tikus dalam animasi Larva 

(https://www.youtube.com/watch?v=ENFP6kn0s6c, 2016) 
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 Di dalam animasi Larva, bentuk dasar dari tikus diubah menjadi lebih 

stylize dan terdapat exaggeration pada beberapa anggota tubuhnya. Anggota tubuh 

dari tikus yang di berikan exaggeration antara lain, kantung mata yang tebal, 

tokohyang dapat berjalan dengan dua kaki maupun empat kaki dan juga panjang 

tangan dari tokoh yang lebih panjang dari tikus pada umumnya. Pada tokoh 

tersebut terlihat pula terdapat penyederhanaan pada jumlah jari pada kakinya 

dimana pada tikus asli terdapat lima buah jari sedangkan pada animasi larva, tikus 

memiliki tiga jari kaki. Dari desain tokoh tersebut, dapat dilihat tikus tersebut 

memiliki pribadi yang kasar, dan aneh melalui gestur, ekspresi wajah dan bentuk 

dasar yang memiliki beberapa sudut tajam. 

3.7. Penerapan Konsep 

Setelah proses observasi terhadap referensi telah selesai dilakukan, kemudian 

proses dilanjutkan dengan melakukan perancangan tokoh sebagai berikut. 

3.7.1. Desain Tokoh Mbah Krempeng 

Pada perancangan desain tokoh Mbah Krempeng, proses-proses yang dilakukan 

adalah sketsa tokoh, eksplorasi pakaian, ekspresi dan gestur, warna, sketsa wujud 

tikus, dan visualisasi 3 dimensi. 

1. Sketsa tokoh 

Proses dalam pembuatan tokoh Mbah Krempeng dimulai dengan membuat sketsa 

kasar dari wajah dimana ekplorasi dari bentuk wajah tokoh Mbah Krempeng 

dilakukan. Pembuatan Sketsa konsep didasari pada studi pustaka, hasil observasi, 

serta penggambaran three dimensional character dari Mbah Krempeng. 

Gambaran awal dari Mbah Krempeng yang ingin dicapai merupakan seorang 
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dukun sihir tua berumur 57 tahun.Selain itu sifat yang paling ditekankan dalam 

visual Mbah Krempeng adalah sifat licik dan egois darinya. 

 

Gambar 3.21.Eksplorasi Tokoh Mbah Krempeng 

 

 Dalam desain tokoh Mbah Krempeng gaya desain yang digunakan adalah 

gaya broad yang merupakan gaya desain yang membuat tokoh menjadi ekspresif. 

Dapat dilihat pada eksplorasi secara keseluruhan, eksplorasi difokuskan pada 

eksplorasi bentuk geometris yang memiliki sudut lancip dan segitiga. Pada sketsa 

awal Mbah Krempeng digambarkan sebagai tokoh yang memiliki dagu yang 

lancip serta hidung yang bengkok. Namun, hasil yang didapat kurang mendekati 

style tokoh yang menjadi acuan. Akhirnya eksplorasi dilanjutkan lagi dengan 

lebih mendekatkan tokoh pada fitur wajah yang lebih geometris terutama pada 

bentuk kepalanya. 

 Setelah eksplorasi telah selesai dilaksanakan, penulis memilih tokoh 

berdasarkan analis bentuk geometris yang paling sederhana dan paling 
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menggambarkan sifat dari Mbah Krempeng. Berdasarkan analisis yang dilakukan, 

maka sketsa yang dipilih adalah sketsa nomor sembilan. Selanjutnya wajah 

tersebut digunakan untuk menemukan bentuk tubuh yang sesuai untuk tokoh 

Mbah Krempeng. Dengan menggunakan bentuk geometris dari wajah, eksplorasi 

tubuh dibuat dengan siluet dari tokoh Mbah Krempeng sebagai berikut. 

 
Gambar 3.22.Siluet Mbah Krempeng. 

 Sketsa bentuk tubuh dibuat dengan memperhatikan dimensi fisiologis 

tokoh dari Mbah Krempeng.Berdasarkan ciri-ciri tersebut maka terciptalah sketsa 

gambar 3.23. Pada sketsa pertama penyesuaian style tokoh dilakukan dengan 

merubah beberapa aspek dari gambar tersebut yang dirasakan kurang tepat dan 

dapat diubah. Proses tersebut dilakukan dan menghasilkan eksplorasi badan pada 

ggambar nomor dua dan tiga.  

 Pada gambar nomor dua terlihat Mbah Krempeng memiliki tubuh yang 

bungkuk namun lebih terlihat seperti terdapat benjolan pada tubuhnya.Selain itu, 

secara keseluruhan tubuh Mbah Krempeng terlihat besar meskipun tubuhnya 

bungkuk.Mbah Krempeng pada gambar dua terlihat menjadi lebih kaku karena 

hal-hal tersebut.Pada gambar tiga, perubahan yang dilakukan terdapat pada ukuran 

kepala Mbah Krempeng yang diubah menjadi lebih besar dan juga menghilangkan 
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benjolan pada tubuh Mbah Krempeng.Perubahan juga dilakukan  pada kaki dan 

tangan Mbah Krempeng dengan ukurannya yang dikecilkan dan panjang dari kaki 

dan tangannya dikurangi. Hasil siluet nomor tiga terasa lebih cocok karena dengan 

ukuran tersebut, siluet tersebut lebih memperlihatkan sifat-sifat dari tokoh 

dibandingkan dengan eksplorasi sebelumnya. 

2. Eksplorasi Pakaian 

Berdasarkan bentuk badan yang telah dipilih untuk tokoh Mbah Krempeng, 

Penulis melakukan eksplorasi pakaian Mbah Krempeng.Pakaian yang digunakan 

Mbah Krempeng dibuat dengan dasar hasil observasi foto dukun yang telah 

dilakukan. Pakaian yang digunakan antara lain adalah blangkon, surjan ( baju 

lengan panjang), dan jarik (sarung batik).  

 

Gambar 3.23.Pakaian Mbah Krempeng 

 Eksplorasi didasarkan pada pakaian yang paling menonjolkan sifat-sifat 

dari Mbah Krempeng dan juga profesi darinya.Eksplorasi dilakukan dengan 

mengubah bentuk, cara pakai, dan gaya busana dari Mbah Krempeng.Pakaian dari 
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Mbah Krempeng tidak mengikuti tata cara pakaian adat yang benar dikarenakan 

kondisi dan latar belakang letak film "Panawa" berada yaitu di dalam rumah yang 

tidak mengharuskan berpakaian formal. Selain itu, tata cara pemakaian busana 

yang tepat akan bertolak belakang dengan sifat-sifat Mbah Krempeng sendiri. 

Pada pakaian yang dipilih, Mbah Krempeng terlihat sebagai pribadi yang lebih 

agresif dan berantakan dengan baju lengan panjangnya yang terbuka dan  terlihat 

menggantung dibagian tangan dan perutnya. Begitu juga dengan celana nya yang 

menggantung di betis.  

3. Ekspresi dan Gestur 

Setelah tokoh telah dipilih, tokoh kemudian akandilanjutkan ke tahap pembuatan 

ekspresi dan gestur tokoh. Berikut ini merupakan berbagai ekspresi dari Mbah 

Krempeng. 

 
Gambar 3.24.Ekspresi Mbah Krempeng 

Ekspresi dari Mbah Krempeng diatas merupakan ekspresi dari berbagai 

kondisi emosi yang dialaminya pada film "Panawa". Ekspresi tersebut dibuat 
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sesuai dengan kepribadian dari Mbah Krempeng, yaitu licik, pemarah, dan egois. 

Dalam pembuatan ekspresi Mbah Krempeng, alis mata dan mulut menjadi faktor 

penting untuk menciptakan ekspresi yang berbeda. Ekspresi dari Mbah Krempeng 

yang paling dominan adalah ekspresi tersenyum licik dan ekspresi kesal. 

 

Gambar 3.25.Gestur Mbah Krempeng 

 Selain dengan ekspresi wajah, sifat dan ekspresi Mbah Krempeng juga 

diperlihatkan melalui gestur tubuhnya. Dapat dilihat adanya line of action yang 

turut menunjukan sifat-sifat serta perasaan Mbah Krempeng pada saat-saat 

tertentu. 

4. Warna 

Dalam eksplorasi warna pada Mbah Krempeng, digunakan warna-warna yang 

dapat melambangkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Mbah Krempeng, warna-warna 
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itu antaralain warna merah, kuning, hijau, ungu, oranye, abu, dan hitam. Berikut 

ini adalah alternatif warna yang digunakan pada Mbah Krempeng. 

 

Gambar 3.26.Warna Mbah Krempeng 

 Pada eksplorasi nomor satu, digunakan skema warna komplementer yaitu 

kombinasi warna ungu dan kuning. Sedangkan pada eksplorasi nomor dua dan 

tiga, digunakan skema warna analogous. Kombinasi pada nomor dua merupakan 

kombinasi antara warna kuning dan hijau, dan pada nomor satu adalah kombinasi 

dari warna ungu, merah, dan oranye kekuningan.Untuk menunjukan kesan yang 

mengerikan dan suram, digunakan warna-warna gelap pada tiap eksplorasi. 

 Dari ketiga eksplorasi diatas, dipilih kombinasi warna ketiga untuk 

digunakan pada tokoh Mbah Krempeng.Warna tersebut digunakan karena 

kombinasi dari warna-warna diatas dapat mewakili sifat-sifat Mbah Krempeng 

yang merupakan tokoh yang gila, agresif, misterius, egois, mistis dan pemarah. 
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Gambar 3.27.Tampak Mbah Krempeng 

 Gambar diatas merupakan tampak dari Mbah Krempeng yang merupakan 

hasil akhir dari perancangan tokoh Mbah Krempeng yang akan digunakan dalam 

film "Panawa". 

5. Sketsa Wujud Tikus 

 

Gambar 3.28.Eksplorasi wajah tikus Krempeng 
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Berdasarkan bentuk geometris dari kepala Mbah krempeng, Eksplorasi kepala 

tikus dilakukan.Eksplorasi dilakukan dengan mengkombinasikan bentuk dasar 

dari kepala Mbah Krempeng beserta dengan bentuk kepala dari tikus.Eksplorasi 

dilakukan dari tampak samping dikarenakan oleh bentuk dari Mbah Krempeng 

yang lebih jelas terlihat dari samping. 

 Pada eksplorasi pertama penulis mencoba untuk mencampurkan fitur-fitur 

wajah dari Mbah Krempeng ke dalam bentuk dasar dari kepala tikus. Pada 

eksplorasi kedua hingga lima, penulis mencoba untuk mengubah bentuk dasar dari 

kepala tikus untuk mengikuti bentuk wajah dari Mbah Krempeng terutama pada 

bagian hidung tikus. Setelah melakukan berbagai eksplorasi, akhirnya dibuat 

sketsa final dari tikus Krempeng yaitu sketsa enam. Sketsa enam merupakan 

campuran dari sketsa nomor satu, empat, dan lima yang dikombinasikan. 

 

Gambar 3.29.Wajah tikus Krempeng 

 Setelah wajah yang cocok telah dipilih dari eksplorasi, proses berikutnya 

adalah menciptakan tampak dari tikus Krempeng dari depan. Setelah itu kepala 

dari tikus Krempeng yang telah dibentuk digunakan untuk menemukan bentuk 

badan yang akan digunakan tikus Krempeng. Dalam membuat bentuk badan dari 

tikus Krempeng, siluet dari Mbah Krempeng digunakan kembali. 
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Gambar 3.30.Siluet tikus Krempeng 

 Dalam membuat siluet tikus Krempeng, penulis membuat jari-jari tangan 

dan kaki tikus Krempeng menjadi lebih besar sesuai dengan hasil observasi yang 

telah dilakukan.Selanjutnya penulis membuat gestur dari tikus Krempeng 

berdasarkan oleh siluet dari tikus Krempeng serta pakaian yang telah 

ditentukan.Berdasarkan warna dari Mbah Krempeng, serta tokoh yang telah 

dibuat, penulis kemudian melanjutkan dengan membuatilustrasi dari tikus 

Krempeng sebagai berikut ini. 

 

Gambar 3.31.Ilustrasi tikus Krempeng 
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Akibat dari tertumpah oleh berbagai ramuan yang dimiliki oleh Mbah 

Krempeng, tikus Krempeng akhirnya berubah menjadi tikus yang aneh.untuk 

memberi kesan aneh dari tikus Krempeng, penulis melakukan perubahan pada 

warna kulit darinya yaitu menjadi hijau. Menurut Morjoka dan Stone (2011) 

warna hijau memiliki makna sebagai warna yang menggambarkan racun ataupun 

penyakit, hal ini membuat warna ini cocok untuk digunakan kepada tikus 

Krempeng yang tertumpah berbagai ramuan.  

 

Gambar 3.32.Gestur Tikus Krempeng 

Proses yang dilakukan setelah tikus Krempeng diilustrasikan adalah menciptakan 

gestur dari tikus Krempeng. Gestur dibuat sesuai dengan kepribadian dan kondisi 

emosi yang dialami tikus Krempeng. 
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Gambar 3.33.Tampak Tikus Mbah Krempeng Berubah 

 Selanjutnya penulis membuat tampak dari tikus Krempeng dari depan, 

samping dan belakang, gambar ini kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam 

pembuatan model tiga dimensi dari tikus Krempeng. 

6. Visualisasi 3 dimensi 

 Setelah proses perancangan tokoh dari Mbah Krempeng dan tikus 

Krempeng selesai dibuat, tokoh kemudian dilanjutkan ke dalam proses pembuatan 

model tiga dimensi. Berikut ini merupakan hasil visualisasi tiga dimensi dari 

karakter Mbah Krempeng. 

 

Gambar 3.34.Visual 3D Mbah Krempeng 
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3.7.2. Desain Tokoh Bakso Buntel 

Pada perancangan desain tokoh Bakso Buntel, proses-proses yang dilakukan 

adalah perancangan sketsa tokoh, eksplorasi pakaian, ekspresi dan gestur, warna, 

sketsa wujud tikus, dan visualisasi 3 dimensi. 

1. Sketsa tokoh 

Dalam membuat desain tokoh Bakso Buntel, pertama-tama penulis melakukan 

eksplorasi pada wajah tokoh berdasarkan bentuk geometris dasar yang 

dikombinasikan.Bentuk dasar geometris yang digunakan memiliki makna 

simbolis yang dapat merepresentasikan three dimensional character dari 

Bakso.Eksplorasi yang dilakukan ini adalah untuk menemukan bentuk dasar dari 

Bakso yang paling menggambarkan sifat lugu, penakut, dan bodoh.Untuk 

mendapatkan sifat ini dari visual Bakso, maka bentuk dasar yang digunakan oleh 

Bakso adalah bentuk dasar bulat. 

 
Gambar 3.35.Eksplorasi Tokoh Bakso Buntel 
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 Pada sketsa eksplorasi di atas, Penulis menekankan eksplorasi pada bentuk 

geometris lingkaran dan sudut-sudut tumpul untuk memberi kesan lembut pada 

tokoh. Pada sketsa awal penulis menggambarkan Bakso dengan pribadinya yang 

ceria dan lembut, namun pada sketsa ini Bakso terlihat sangat muda dan kurang 

cocok dengan gayatokoh pada Mbah Krempeng. Penulis juga merasa eksplorasi 

bentuk pada Bakso masih dapat diperdalam sehingga penulis melanjutkan 

eksplorasi tokoh selanjutnya dengan lebih menekankan pada eksplorasi bentuk 

geometrisnya. 

 Setelah Penulis telah selesai melakukan eksplorasi, penulis akhirnya 

menentukan pilihan pada nomor delapan atas beberapa pertimbangan.Pada 

eksplorasi nomor dua, Bakso terlihat tua dan lugu, namun Bakso kurang 

menunjukan kebiasaannya yaitu mudah lapar dan suka makan.Kesan dari Bakso 

yang memiliki badan besar kurang terlihatkan pada sketsa ini.Penulis melanjutkan 

eksplorasi dari bentuk dimana wujud dari sifat-sifat Bakso mulai terlihat.Setelah 

selesai membuat eksplorasi, penulis menganalisis tiap sketsa Bakso dan 

memperhatikan tiap-tiap fitur yang menarik.Dari fitur-fitur tersebut penulis 

akhirnya menciptakan sketsa pada nomor delapan. 

 Sketsa nomor delapan memiliki bentuk wajah yang berasal dari kombinasi 

sketsa nomor tujuh dan enam.pada bentuk tersebut Bakso terlihat memiliki kepala 

yang kecil namun pipi yang sangat besar. Untuk mata dan hidung Bakso, penulis 

mengambilnya dari sketsa nomor enam, sedangkan untuk mulut, penulis 

menggunakan sketsa nomor lima dan tujuh.Sketsa nomor delapan memiliki 

bentuk geometris yang sederhana namun tetap menunjukan sifat dari tokoh Bakso. 
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 Sama seperti pada perancangan tokoh Mbah Krempeng, Bentuk geometris 

wajah Bakso yang dipilih digunakan untuk menciptakan beberapa siluet tubuh 

Bakso. Dalam membuat siluet tubuh Bakso, perlu diperhatikan beberapa fitur 

yang terdapat pada three dimensional character-nya. Bakso merupakan orang 

yang gemuk serta memiliki tubuh yang lebih besar dan lebih gendut dari orang-

orang pada umumnya, badan Bakso juga memiliki panjang yang lebih panjang 

dibandingkan dengan kakinya.Dengan memperhatikan fitur tersebut, maka 

terciptalah siluet Bakso sebagai berikut. 

 
Gambar 3.36.Siluet Bakso Buntel 

 Eksplorasi dari ketiga siluet diatas dibuat dengan mencampurkan antara 

bentuk dasar kotak dan bulat.Pada eksplorasi nomor satu, bentuk dasar yang 

digunakan adalah kotak, namun hasil yang terbentuk adalah tokoh bakso terlihat 

menjadi tokoh yang terkesan kekar dan kuat sehingga tidak cocok dengan tokoh 

Bakso.Kemudian pada eksplorasi kedua bentuk bakso dibuat memiliki lebih 

banyak lengkungan sehingga terlihat lebih lembut dari sebelumnya.Pada 

eksplorasi ketiga, penulis membuat Bakso memiliki bentuk yang lebih lonjong 

yang membuat wujud kekar dari Bakso sebelumnya berkurang.Selain itu ukuran 

dari kaki yang dimiliki dari Bakso juga diperbesar agar memperlihatkan kesan 

Perancangan Tokoh Manusia..., R.Bg. Wahyue S., FSD UMN, 2017



66 

 

berat dari Bakso.Siluet ketiga akhirnya dipilih untuk menjadi bentuk badan dari 

tokoh Bakso. 

 Bentuk badan yang telah ditentukan kemudian dipakai untuk mendesain 

pakaian yang akan digunakan oleh tokoh Bakso.Pakaian dari Bakso merupakan 

pakaian santai sehari-hari yaitu kaos dan celana.Berikut merupakan hasil 

eksplorasi pakaian Bakso. 

 

Gambar 3.37. Pakaian Bakso Buntel 

 Eksplorasi dilakukan dengan mengubah pakaian dari Bakso dengan 

menggunakan berbagai atribut dan pakaian yang berbeda.Eksplorasi terakhir 

dibuat dengan memakaikan Bakso topi kupluk dan rompi yang membuat tokoh 

Bakso tidak terlihat polos secara visual dan memperlihatkan ukuran Bakso yang 

besar. 
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2. Ekspresi dan Gestur 

Setelah wujud tokoh telah ditentukan, tokoh kemudian akan dilanjutkan ke tahap 

pembuatan ekspresi dan gestur tokoh. Berikut ini merupakan berbagai ekspresi 

dari Bakso. 

 
Gambar 3.38.Ekspresi Bakso 

Ekspresi dari Bakso diatas merupakan ekspresi Bakso dari berbagai 

kondisi emosi yang dialaminya pada film "Panawa". Ekspresi diatas menunjukan 

sifat-sifat bakso yaitu pemalas, bodoh, ramah, dan penakut.Dalam pembuatan 

ekspresi Bakso, ekspresi mulut dan mata menjadi hal yang penting untuk 

mengkomunikasikan emosi.Dalam animasi "Panawa", Ekspresi dari Bakso yang 

merupakan ekspresi paling dominan adalah ekspresi takut. 
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Gambar 3.39.Gestur Bakso 

 Selain melalui ekspresi wajah, ekspresi Bakso juga diperlihatkan melalui 

gestur tubuhnya.Dapat dilihat adanya line of action yang turut menunjukan sifat-

sifat serta perasaan Bakso pada saat-saat tertentu. 

3. Warna 

 

Gambar 3.40.Alternatif Warna Bakso 
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Berikut ini merupakan hasil eksplorasi dari warna Bakso.Warna-warna yang 

digunakan pada eksplorasi tokohBakso dikhususkan untuk mencerminkan 

perilaku Bakso yang polos, bodoh, dan ramah.Warna-warna tersebut merupakan 

warna-warna cerah dan pastel.Pada alternatif warna pertama merupakan warna 

yang akan digunakan untuk tokoh Bakso. Pada alternatif warna tersebut warna-

warna yang digunakan lebih menonjol dan merupakan campuran dari berbagai 

warna yang memiliki makna yang paling sesuai dengan Bakso.Pada alternatif 

warna yang kedua warna didominasi oleh warna putih yang menunjukan kesan 

polos.pada alternatif warna yang ketiga, warna didominasi oleh warna hijau yang 

membarikan kesan kurangnya pengalaman Bakso. 

 

 

Gambar 3.41.Tampak Bakso 
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 Proses selanjutnya yang dilakukan setelah warna dan  tubuh Bakso telah 

ditentukan adalah membuat tampak dari tokoh Bakso. Tampak tersebut akan 

digunakan dalam visualisasi tiga dimensi di dalam film "Panawa". 

4. Sketsa Wujud Tikus 

Tokoh Bakso yang telah ditentukan kemudian akan digunakanan sebagai referensi 

pada proses selanjutnya, penulis melanjutkan proses perancangan tokoh Bakso 

pada saat ia menjadi tikus. Eksplorasi tokoh tikus Bakso menggunakan bentuk 

dasar dari wajah Bakso dari tampak depan. Hal ini dilakukan karena wujud tokoh 

bakso yang lebih terbentuk ketika dia menghadap kedepan. 

 
Gambar 3.42.Eksplorasi Tikus Bakso Bakso 

 Dengan menggunakan bentuk dasar yang sama, penulis mencoba 

melakukan perubahan bentuk pada eksplorasi dengan membuat variasi ukuran 

dari bentuk kepala Bakso dengan bentuk dasar tersebut sebagai referensi 

awal.Setelah berbagai eksplorasi, penulis akhirnya menggabungkan hal-hal yang 

dapat digunakan dari tiap eksplorasi untuk membuat satu sketsa eksplorasi akhir. 

Kemudian berdasarkan sketsa eksplorasi yang terpilih, tampak samping dari 

wajah tikus Bakso dibuat.Tokoh tikus Bakso dibuat memiliki ukuran pipi yang 
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lebih lonjong dibandingkan tokoh manusia dari Bakso. Hidung yang dibuat pada 

tokoh tikus Bakso dibuat lebih berisi dan dipanjangkan untuk memperjelas kesan 

tikus dari tokoh tikus Bakso. Telinga dari tokoh Bakso memiliki ukuran yang 

kecil dan dibuat dengan bentuk dasar lingkaran.Ukuran kecil dari telinga tikus 

Bakso dibuat untuk memberikan kesan tikus Bakso sebagai tokoh yang besar. 

 

 
Gambar 3.43.Siluet Tikus Bakso 

 Untuk membuat badan dari tokoh tikus Bakso, siluet dari tubuh Bakso 

digunakan sebagai referensi. Penulis membuat empat buah eksplorasi siluet tokoh 

tikus Bakso. Pada eksplorasi pertama proporsi kepala tikus bakso terlihat sangat 

besar dan membuat Bakso tidak terlihat sebagai tokoh yang gendut. Sedangkan 

pada eksplorasi kedua, penulis mencoba membuat siluet dengan proporsi badan 

yang sama seperti badan manusia dari Bakso, namun penggunaan proporsi 

tersebut menyebabkan tokoh Bakso menjadi terlihat kekar. Pada eksplorasi ketiga 

penulis mencoba untuk lebih mengecilkan tubuh bagian atas dari tikus Bakso, 
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pada eksplorasi ini, siluet dari tikus Bakso mulai terlihat sesuai. Penulis mencoba 

membuat eksplorasi terakhir dengan mengecilkan tangan dari tikus Bakso dan 

agar perut dari Bakso dapat terlihat menjadi lebih besar. 

 

Gambar 3.44. Tikus Bakso 

 Setelah telah didapatkan bentuk tubuh melalui eksplorasi, penulis melanjutkan 

proses dengan membuat ilustrasi dari tikus Bakso berdasarkan wajah dan bentuk tubuh 

yang ditentukan serta warna dari Bakso. Bentuk pakaian Bakso pun diubah untuk 

menyesuaikan tubuh dari tikus Bakso. Baju dari Bakso dibuat mengecil agar tikus Bakso 

terlihat menjadi lebih gendut. 

 Proses yang selanjutnya dilakukan oleh penulis adalah pembuatan gestur dari 

tikus Bakso. Berdasarkan ilustrasi tikus Bakso yang telah dibuat, gestur dibuat dengan 

beberapa ekspresi yang mencerminkan kepribadian dari tikus Bakso. 
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Gambar 3.45.Gestur tikus Bakso 

Berikut ini adalah tampak dari tokoh tikus Bakso dari tampak depan, samping, 

dan belakang yang penulis buat untuk digunakan sebagai dasar dari pembuatan 

model tiga dimensi tokoh tikus Bakso. 

 

Gambar 3.46.Tampak tikus Bakso 

5. Visualisasi 3 Dimensi 

Hasil dari perancangan tokoh Bakso dan tikus Bakso kemudian dilanjutkan ke 

tahap visualisasi tiga dimensi. Berikut ini merupakan hasil dari tokoh tikus Bakso 

dan tokoh Bakso. 
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Gambar 3.47.Visualisasi 3D Bakso Buntel 

3.7.3. Character Line Up  

Berikut ini adalah perbandingan proporsi dan ukuran dari tokoh dalam animasi 

"Panawa" yang telah dibuat. 

 

Gambar 3.48.Perbandingan Tinggi Karakter "Panawa" 
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