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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam perancangan tokoh pada animasi “Nightmare and Memories”, penulis akan  

menjabarkan beberapa gambaran umum tentang proses tugas akhir yang akan 

dilaksanakan, Proyek tugas akhir yang dibuat oleh penulis adalah 2D motion 

graphic animation. Motion graphic animation ini diangkat dari pengalaman pribadi 

penulis yang terjadi pada tahun 2015 Animasi ini menggunakan gaya gambar 

eksperimental dengan desain tokoh yang terinspirasi dari gaya gambar manga, serta 

menggunakan warna monoton (hitam dan putih) dan diberi sentuhan warna merah 

agar dapat menangkap suasana yang sedih dan Dark. 

 

3.2. Sinopsis 

Animasi  ini bercerita tentang seorang gadis yang pergi menuju makam kekasihnya 

pada malam hari, di tengah perjalanannya ia tertidur dan terbawa ke dunia mimpi, 

di dunia mimpi ia bertemu dengan kekasihnya, tetapi ia juga bertemu dengan iblis 

yang berusaha membunuhnya, ketika ia dijatuhkan oleh iblis itu, gadis itu terbangun 

dan mendapati dirinya di kamar di dalam mimpi dan melihat orang yang 

disayanginya, ketika gadis itu mencoba menyentuh orang itu tiba-tiba orang itu 

muntah darah dan di tangan gadis itu juga ada goresan bekas sayat yang perlahan-

lahan berdarah, kemudian seluruh isi ruangan itu jadi merah dan gadis itu terjatuh 

ke realm atau dunia lain dan  mengambang-ngambang, saat gadis itu setengah sadar 

Perancangan Tokoh Self-insertion...,Debora Virginia, FSD UMN, 2018



26 

 

ia ditarik oleh tangan orang yang disayanginya dan orang itu berkata bahwa ia baik-

baik saja, gadis itu kemudian terbangun dan hari sudah terang, ia pun pergi menuju 

makam orang itu dan menaruh bunga di atasnya. 

 

3.3. Posisi Penulis 

2D motion graphic animation dikerjakan oleh penulis secara individu, di sini 

penulis mengerjakan aset, background, color, effects, dan composition, penulis 

menggunakan metode self-insertion yang merupakan pembuatan Tokoh 

berdasarkan diri sendiri karena penulis mengangkat kisah pribadi untuk animasi 

“Nightmare and memories” ini. 

 

3.4. Konsep Tokoh 

Dalam membuat tokoh, tiga dimensional dan latar belakang adalah dua hal yang 

sangat penting, seperti kata Tillman (2011), tiga dimensional karakter sangat 

menentukan ciri-ciri tokoh tersebut, seperti Fisiologis, Sosiologis dan Psikologis. 

Karakter Deb sendiri merupakan self-insertion secara visual yang berasal dari 

penulis sesuai dengan teori Goetz (2010) yang berarti tokoh tersebut merupakan 

perwakilan visual dari penciptanya, Penulis membuat tokoh self-insertion 

tujuannya untuk mendorong audience yang suka berkarya juga mengekspresikan 

dirinya dan mencurahkan masalah ke karya mereka, contoh notable figure yang 

melakukan hal seperti ini adalah Frida Kahlo di mana ia mencurahkan masalahnya 

melalui self-portrait yang ia buat, berikut adalah skema perancangan karakter Deb, 
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Gambar 3.1 skema perancangan karakter Deb dan Demon 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Penulis kemudian juga menyusun tabel karakter tiga dimensional untuk 

memperkuat detail karakter Deb yang cukup penting seperti fisiologis,sosiologis 

dan psikologis. 
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Demon adalah sosok personifikasi gelap dari karakter Deb, karena itu merupakan 

sosok penting di animasi, penulis mengambil sosok demon sebagai Dark Sides 

Fisiologis Sosiologis Psikologis 

Memiliki rambut 

pendek bewarna hitam 

legam dan poni, rambut 

di highlight pink. Kulit 

sawo matang dan 

merupakan ras ½ jawa 

dan china. Tokoh 

berusia 19 tahun. 

Tokoh merupakan 

mahasiswa yang ada di 

bidang seni. Tinggal di 

pulau jawa, kota jakarta. 

Memiliki kepribadian 

yang melankolis, 

depresif dan tidak 

memiliki tujuan 

Memakai baju hitam 

dan celana jeans. Badan 

agak kurus dengan 

struktur tulang besar, 

memiliki berat 51kg 

dengan tinggi 160cm 

Tokoh adalah 

mahasiswa yang tidak 

suka terlihat menonjol 

dan cenderung menarik 

diri dari pergaulan  

Memiliki kepribadian 

yang introvert sehingga 

lebih suka memakai 

warna netral dibanding 

warna terang. 

Memakai perban di 

tangan kiri kanan untuk 

menutupi luka yang 

disebabkan oleh self-

abuse 

Tokoh cenderung 

menutup diri dari 

lingkungan sosial. 

Tokoh memiliki 

kepribadian yang 

depresi sehingga sering 

menyakiti diri sendiri. 
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karakter Deb, karena berdasarkan teori Guiley (2009) Demon adalah sosok jahat 

yang mengganggu manusia, Dalam animasi ini, Demon ini adalah sisi gelap tokoh 

Deb dan kerap menganggunya di realm mimpi Deb tersebut, berikut adalah 3 

dimensional karakter Demon 

Fisiologis Psikologis Sosiologis 

Karakter Demon tidak 

memiliki fisik yang jauh 

beda dibanding Deb, 

hanya saja lebih banyak 

menggunakan bentuk 

tajam untuk menunjukan 

sifat yang culas. 

Sesuai dengan teori 

Guiley (2009) sosok 

Demon ini memiliki sifat 

jahat dan suka 

menghakimi. 

Demon ini senang 

menghakimi Deb dan 

membuat Deb menderita. 

Demon memakai baju 

putih robek-robek yang 

terinspirasi dari baju 

rumah sakit yang 

kemudian dimodifikasi 

oleh penulis  

Demon memiliki sifat 

yang agresif berbeda 

dengan Deb yang pasif 

dan depresif. 

Demon ini memiliki sifat 

yang sociopath, tujuan 

demon ini benar-benar 

ingin menghancurkan 

mental Deb (yang 

dilambangkan dengan 

mencekik Deb di realm 

mimpi)  

Tokoh Demon tidak 

memiliki kulit 

ditubuhnya 

Demon memiliki sifat 

apatis dan tidak 

melankolis 

Demon senang 

melampiaskan 

amarahnya pada Deb 
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melambangkan luka self-

harm yang menumpuk 

dan terinspirasi dari setan 

Leak 

 

3.5. Acuan 

Minimalist animation dan tokoh self-insertion merupakan acuan penulis dalam 

proses pembuatan animasi ini. Karya ini diangkat dari kisah penulis sendiri, Penulis 

membuat karya dengan format motion Graphic animation ini karena terinspirasi 

dari video musik kesukaan penulis seperti Dark Tranquilty dengan lagunya yang 

berjudul Iridium, Heaven Shall burn dengan lagunya berjudul combat, musik video 

ini memiliki gaya gambar dan warna yang unik yang didominasi warna hitam dan 

merah, menurut Rikard (2015) warna hitam seringkali diasosiasikan dengan 

kematian dan duka, sedangkan warna merah diartikan sebagai lambang amarah dan 

emosi, kedua warna ini dominan dipakai di motion graphic ini untuk menunjukan 

mood dan suasananya, agar hasil karya menjadi sesuai dengan yang penulis 

bayangkan, beberapa riset visual dan non visual telah penulis lakukan, referensi 

yang cocok untuk film animasi “Nightmare and memories” adalah sebagai berikut. 

 

3.5.1. Acuan tokoh self-portrait Frida Kahlo 

Dalam membuat animasi ini penulis tentunya melakukan riset pada seniman yang 

menerapkan self-insertion pada karya mereka sebagai medium untuk 
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menyampaikan perasaan mereka, salah satu seniman yang menjadi referensi penulis 

adalah Frida Kahlo. 

       Frida Kahlo adalah seniman yang sering menggambar self-portrait dalam 

setiap karya yang ia buat, Frida Kahlo mengatakan “I leave you my portrait so that 

you will have my presence all the days and nights that I am away from you” yang 

artinya “saya membuat potrait diri saya sendiri agar kamu bisa merasakan kehadiran 

saya siang dan malam walaupun saya jauh dari kamu”,  

       Ia mulai melukiskan setelah dirinya kecelakaan ketika dia masih remaja, dia 

mulai melukis dan mengekspresikan dirinya dan perasaanya pada lukisannya, 

lukisan itu seperti diari bagi dia di mana lukisan yang dia ciptakan selalu ada portrait 

dirinya sendiri yang diserta dengan gaya sureal, penggunaan sebuah karya seni 

sebagai medium untuk mencurahkan hati menjadi referensi penulis di mana projek 

ini juga bentuk dari ekspresi penulis dalam menceritakan pengalaman pribadi. 

 

Gambar 3.2. Salah satu lukisan self-portrait Frida Kahlo pada tahun 1940 

(sumber : http://totallyhistory.com/frida-kahlo/) 

 

3.5.2. Acuan literatur Novel The Bell Jar oleh Sylvia Path 

       Penulis juga menjadikan karya literatur sebagai acuan dan referensi penulis, 

agar penulis dapat mengetahui cara menyampaikan alur dan cerita pada sebuah 
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karya, dalam mencari referensi literatur, Penulis akhirnya memilih Novel “The Bell 

Jar” oleh Sylvia Plath, karena novel ini juga ditulis berdasarkan pengalaman 

penulisnya terlebih penulis novel ini juga memiliki mentall illness dan ia 

menuliskannya dalam cerita. 

      Salah satu referensi penulis dalam membuat Tokoh self-insertion yang memiliki 

mental illness adalah novel The Bell yang ditulis oleh Sylia Plath. Novel ini 

merupakan semi-autobiographical yang terinspirasi dari pengalaman penulis novel 

itu sendiri dengan waktu,tempat dan nama tokoh yang diubah, Sylia Plath 

mempunyai mental disorder yaitu Bipolar dan ini diceritakan dalam novel yang ia 

tulis dan ia terapkan pada Tokoh utama novel ini. 

              Sylia melakukan bunuh diri sebulan setelah novel ini dirilis. The Bell 

sendiri bercerita tentang seorang gadis bernama Esther Greenwood seorang gadis 

yang magang pada musim panas di kota New York, Esther mulai mengalami 

depresi dan diceritakan bagaimana mentall illness yang dia alami semakin 

memburuk seperti ia mengalami insomnia dan mencoba bunuh diri seperti berenang 

di laut sampai nyaris mati. Bagaiman Sylia Plath menceritakan Mentall Illnessnya 

melalui novel yang ia buat serta character development Esther Greenwood sendiri 

menjadi acuan penulis dalam menggarap animasi “Nightmare and memories” ini. 
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Gambar 3.3. Cover Novel “The Bell Jar” oleh Sylvia Plath 

(sumber : https://owlcation.com/humanities/Feminist-Aspects-in-The-Bell-Jar-by-

Sylvia-Plath) 

 

3.5.3. Acuan Visual Heaven shall burn-combat dan Dark Tranquilty-

iridium  

       Salah satu motion graphic animation yang menjadi referensi penulis adalah 

musik video band Heaven Shall Burn yang berjudul Combat, sesuai judul lagunya 

Combat bercerita tentang anak-anak korban perang yang kehilangan segalanya, di 

mana mereka bermimpi ingin mempunyai masa kecil yang indah tapi mereka tidak 

mungkin dapat semua keadaan itu, musik video ini cukup disturbing dengan teknik 

animasi yang mengandalkan rigging di after effects untuk menggerakan Tokoh 

anak-anaknya yang dibloking hitam dan putih dan background warna merah. 

permainan kamera pada musik video juga mengikuti irama lagu.  
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       Teknik menggerakan Tokoh pada musik video ini juga menjadi referensi 

penulis untuk menggunakan teknik tersebut pada animasi yang penulis garap. 

Gerakan kamera yang disturbing dengan teknik fade in dan fade out yang cepat 

pada beberapa adegan di video ini juga menjadi referensi penulis untuk menerapkan 

di adegan tertentu di film yang akan penulis garap. 

 

 

Gambar 3.4. salah satu adegan di motion graphic video musik  Heaven Shall burn 

“combat” (sumber : Youtube) 

 

          Projek animasi ini juga terinspirasi dari video musik kesukaan penulis yaitu 

video band Dark Tranquilty yang lagunya berjudul “Iridium”, video musik ini 

dikemas dengan gaya motion graphic yang didominasi oleh warna merah, hitam 

dan putih juga dengan simbol-simbol random yang memiliki arti tersendiri dari 

video tersebut. Iridium sendiri merupakan elemen kimia yang keras, rapuh bewarna 

silver putih, Iridium sendiri juga dinamakan berdasarkan dewi yunani bernama Iris 

yang merupakan dewi pelangi karena kandungan iridium berdasarkan elemen yang 

bewarna warni, seperti judul lagunya musik video ini menceritakan batu-batu 

iridium yang berjatuhan yang digerakan dengan gaya motion graphic animation.     

Gerakan sederhana dalam motion graphic ini serta warna merah dan hitam yang 
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mendominasi video ini juga menjadi referensi penulis dalam pembuat projek 

animasi. 

 

Gambar 3.5. salah satu adegan di motion graphic video musik Dark Tranquility 

“Iridium” (sumber : Youtube) 

 

3.5.4. Acuan Visual Komik Emily Carroll 

           Projek Animasi “Nightmare and memories” terinspirasi dari berbagai jenis 

gaya gambar, salah satunya gaya gambar Emily Carroll pada buku illustrasi 

komiknya yang berjudul Through the woods (2014)yang berisi kumpulan komik 

cerita horror yang berasal dari barat, gaya gambar Emily Carrol sangatlah khas 

dengan gambar yang luwes dan dia menggunakan warna sebagai media komunikasi 

kepada pembaca, sehingga pesan dan emosi dalam cerita tersebut lebih mudah 

disampaikan. Salah satu yang paling menonjol dari komik Emily Carrol adalah 

pergantian suasana melalui warna-warna yang ia pakai dalam komiknya. Warna 

yang sering dipakai adalah merah, hitam, putih, dan biru. 

           Menurut teori warna Rikard (2015) warna merah adalah warna yang dipakai 

untuk menggambarkan emosi yang ekstrim, warna ini sering dipakai pada saat 

keadaan tegang oleh Emily Carrol, warna hitam adalah warna yang melambangkan 
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rasa takut dan mencengkam, karena itu Emily menggunakan warna ini ketika ada 

suasana yang horror dan dark. Emily Carrol juga menggunakan warna putih untuk 

beberapa scene yang tenang atau kosong, warna putih melambangkan kemurnian, 

kelemahanan, keselamatan, dia juga menggunakan warna biru untuk 

menggambarkan suasana yang dingin dan tenang, warna biru sendiri juga 

diasosiasikan dengan arti ketenangan.  

            Penulis mengambil referensi pilihan warna pada komik yang nantinya akan 

diaplikasikan pada film “Nightmare and Memories” juga gaya gambarnya yang 

emosional dan unik. 

 

Gambar 3.6. Cover komik “Through The Woods” oleh Emily Carrol 

(Sumber: Through The Woods, 2017) 

 

Gambar 3.7. Salah satu adegan dalam komik “Through the woods” 

(Sumber: Through The Woods, 2017) 
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Gambar 3.8. Salah satu adegan horror dalam komik “Through the woods” 

(Sumber: Through The Woods, 2017) 

 

3.5.5. Acuan Visual Komik “Nightmare and memories” 

          Film yang penulis garap diangkat dari komik yang penulis ciptakan dan 

ditayangkan di Facebook pada tahun 2016, komik ini diangkat dari kisah pribadi 

penulis, komik ini memiliki visual yang sureal dengan warna yang didominasi 

hitam dan merah, bercerita tentang pengalaman pribadi di mana penulis kehilangan 

orang yang paling penting.     

        Warna merah pada komik ini melambangkan emosi yang diluapkan pada 

Tokoh dalam komik tersebut, sedangkan warna hitam pada background yang 

mendominasi pada komik ini menunjukan suasana kelam dan kesedihan, tentunya 

gaya visual dalam komik ini juga menjadi acuan penulis dalam menggarap film ini 

“Nightmare and memories” 
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Gambar 3.9. Salah satu adegan dalam komik “Nightmare and memories”  

(Sumber:Dokumentasi pribadi, 2017) 

 

3.5.6 Acuan Visual Tokoh “Demon” 

            Sosok Demon tentunya menjadi aspek penting dalam film “Nightmare and 

memories” karena itu penulis tentunya juga meriset visual Tokoh ini agar dapat 

menciptakan desain yang sesuai, awalnya sosok yang menjadi referensi penulis 

adalah Demon yang berasal dari eropa salah satunya adalah Baphomet yang 

seringkali menjadi ikon setan dalam pop culture, selain itu sosok Demon seringkali 

menggunakan tanduk, sehingga tadinya penulis menjadikan sosok Demon eropa 

menjadi referensi penulis dalam menciptakan sisi Dark Tokoh tersebut.  

            Tetapi penulis merasa atribut sosok Demon eropa kurang cocok diterapkan 

karena penulis tinggal di asia, kemudian penulis memutuskan untuk mencari 

referensi setan lokal dan Leak menjadi referensi penulis untuk menciptakan Tokoh 

ini, Leak merupakan legenda setan dari bali. Leak adalah penyihir jahat sesuai 

Perancangan Tokoh Self-insertion...,Debora Virginia, FSD UMN, 2018



39 

 

namanya Le artinya penyihir dan Ak artinya jahat, Leak dipercaya suka memakan 

organ manusia hidup, Leak memiliki berbagai versi, akan tetapi penulis memilih 

versi gambar yang penulis dapat dari foklore dark art durga . Penulis mengambil 

referensi dari leak ini dari tubuhnya yang tidak dilapisi kulit sehingga hanya otot 

dan daging yang terlihat. 

 

Gambar 3.10. Gambar Baphomet 

(sumber : occultpedia) 

 

Gambar 3.11. Gambar sosok Leak 

(sumber : foklore dark art durga) 
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3.3.2 Riset Tokoh utama pada animasi “Nightmare and memories” 

           Untuk mendapatkan Tokoh utama yang sesuai dengan penulis, penulis pun 

kemudian mengumpulkan foto penulis, berikut adalah beberapa referensi foto 

penulis. 

 

Gambar 3.12. Foto headshot penulis ketika memiliki rambut berhighlight pink 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

Gambar 3.13. Foto full body pakaian penulis 

(Sumber : Dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.14. Foto penulis saat menggunakan dress 

(Sumber : Dokumentasi pribadi) 

 

Dan berikut adalah beberapa ciri khas penulis yang digambarkan oleh teman-teman 

penulis. 

• Louis L. Zhangrila/Lui (teman di luar kampus) : Lui menggambarkan saya 

memiliki rambut pendek dan pakai kacamata, di sini saya digambarkan 

bersama monster dan gitar di mana dua hal itu merupakan kesukaan saya. 

 

Gambar 3.15. gambar tokoh Deby menurut Louis L. Zhangrila (sumber 

dokumentasi pribadi) 
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• Jet (teman dekat kampus) : Jet menggambarkan saya memiliki rambut 

pendek dan pakai kacamata, Jet mengatakan saya memiliki pribadi yang 

memendam perasaan dan depresif. 

 

Gambar 3.16. gambar tokoh Deby menurut Jet 

  (sumber dokumentasi pribadi) 

Berdasarkan hasil referensi foto penulis, Tokoh menggunakan kaos, celana hitam, 

kacamata dan rambut yang tidak terlalu panjang, Tokoh merupakan orang yang 

lahir dan tinggal di Indonesia bagian pulau jawa, kota jakarta. dan tokoh tersebut 

memiliki ras mongoloid yang memiliki etnik Jawa dan China, mempunyai kulit 

yang tidak terlalu kuning, tapi juga tidak terlalu gelap seperti sawo matang, rambut 

dan mata bewarna gelap, serta struktur hidung yang tidak terlalu mancung. 

 

3.6. Proses Desain Tokoh Deb 

Dalam mendesain tokoh Deb, penulis mencoba melakukan eksplorasi bentuk dan 

menjabarkan referensi serta acuan yang akan diterapkan pada desain tokoh Deb, 

karakter Deb sendiri juga diciptakan berdasarkan karakter penulis. Penulis 

mengumpulkan beberapa referensi seperti foto, acuan visual, gaya gambar dan 

Illustrasi teman, kemudian penulis melakukan eksplorasi sketsa hingga mencapai 
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perancangan tokoh yang final yang terdiri dari kumpulan referensi yang sudah 

penulis cari. 

 

Gambar 3.17. Proses tokoh Deb dalam animasi “Nightmare and Memories” 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Gambar 3.18. hasil final rancangan tokoh Deb dalam animasi “Nightmare and 

Memories” beserta referensinya 

(sumber : dokumentasi pribadi) 
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3.6.1. Bentuk Tokoh Deb 

Penulis membuat eksplorasi bentuk pada karakter Deb dari bentuk-bentuk dasar 

seperti lingkaran,segitiga,kotak dan persegi panjang. Penulis menyesuaikan dengan 

teori Hannah Ekstrom, lingkaran untuk karakter yang melankolis, segitiga untuk 

karakter yang tajam dan culas serta persegi panjang untuk karakter yang tegas.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19. eksplorasi wajah Deb 

(sumber dokumentasi pribadi) 

 

3.6.2. Siluet Tokoh Deb 

Menurut Tillman (2011), Tokoh yang baik memiliki siluet yang mudah dikenali, 

pada karakter Deb, ciri khas dapat terlihat pada siluet Deb adalah rambut yang 

medium-length atau sebahu, serta tubuh yang tidak terlalu berisi. 
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Gambar 3.20. Siluet Deb dalam animasi “Nightmare and Memories” 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

3.6.3. Ekspresi Tokoh Deb 

Deb adalah tokoh yang cenderung depresif, menurut Beer,steer and Garbing (1988) 

orang yang depresif cenderung tidak memiliki keinginan untuk berbuat banyak dan 

sudah kehilangan motivasi, juga tidak nafsu makan dan insomnia, terlihat jelas pada 

tokoh Deb yang memiliki wajah yang tirus dan kantong mata yang tebal. Deb juga 

memiliki ekspresi yang cenderung pasrah dan sedih terus menerus karena faktor 

sudah kehilangan motivasi. 

 

Gambar 3.21.Variasi ekspresi Deb dalam animasi “Nightmare and Memories” 

(sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.22. Detail wajah Deb, mengikuti teori Beer, Steer dan Garbing (1988), 

Deb memiliki wajah tirus karena kurang makan, mata berkantung karena 

insomnia, tatapan mata kosong 

 

 

Gambar 3.23. Wajah Deb yang sering sedih 

(sumber : Dokumentasi pribadi) 

 

Perancangan Tokoh Self-insertion...,Debora Virginia, FSD UMN, 2018



47 

 

3.6.4. Gestur Tokoh Deb 

Menurut Tony White (2009) Getsur adalah aspek penting dalam tokoh, karena 

merupakan alat komunikasi kepada Audience, Getsur Deb cenderung tidak 

bergairah dan selalu terlihat lelah disesuaikan dengan teori menurut Beer,steer and 

Garbing (1988) di mana orang yang depresi cenderung lelah terus menerus dan 

insomnia, kekurangan tidur dapat menyebabkan orang tidak bisa beraktivitas 

maksimal. 

 

 

Gambar 3.24. Gestur Deb dalam animasi “Nightmare and Memories” 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

3.6.5. Usia dan proporsi Tokoh Deb 

Dalam animasi ini Deb digambarkan sebagai Tokoh yang berusia sekitar 18-20 

tahunan yang disebut juga young adult, menurut Bancroft (2011) , Tokoh berusia 

dewasa menggunakan proporsi yang normal dibandingkan Tokoh lainnya, seperti 
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besar kepala yang seimbang dengan tubuh Tokoh, karena itu Deb digambarkan 

menggunakan proprosi biasa yang mirip dengan manusia di dunia nyata. Deb 

memiliki tinggi 160 cm dan 7 kepala 

 

 

Gambar 3.25. Tinggi dan proporsi Deb dalam animasi “Nightmare and Memories” 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

3.6.6. Kostum Tokoh Deb 

Di dalam animasi ini Deb mengenakan baju casual yaitu baju hitam dan jeans, yang 

disesuaikan dengan Tokoh penulis dan juga mengikuti teori warna Rikard (2015) 

di mana warna hitam adalah warna yang melambangkan duka. Salah satu ciri khas 

Deb yaitu selalu mengenakan perban untuk menutupi luka yang disebabkan self-

abuse yang dilakukan Deb saat depresi, selain dibuat berdasarkan Baju Deb saat 

berada di realm mimpi buruk, memakai baju putih, mengikuti teori warna Rikard 

(2015) putih adalah warna yang “tidak dapat menyembunyikan apapun” dan juga 
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menyimbolkan kelemahan, di sini dilambangkan yang berada dalam realm itu 

adalah sosok rapuh Deb yang tidak dapat menyembunyikan apapun, di mana Deb 

menunjukan semua kelemahannya di dunia itu, Deb memakai baju rumah sakit 

untuk menunjukan seakan-akan dia adalah seorang pasien yang memiliki masalah 

mentall illness yaitu depresi yang dideritanya sehingga ia berdelusi dan tenggelam 

di dunianya sendiri. 

 

 

Gambar 3.26. referensi baju rumah sakit 

(sumber :Jason Alexander co) 
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Gambar 3.27. referensi baju hitam milik penulis 

(sumber :dokumentasi pribadi) 

 

 

Gambar 3.28. eksplorasi kostum karakter Deb 

(sumber :dokumentasi pribadi) 

Perancangan Tokoh Self-insertion...,Debora Virginia, FSD UMN, 2018



51 

 

 

 

Gambar 3.29. Perbandingan baju final yang dipilih dan referensi 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

3.6.7. Palet warna Tokoh Deb 

Dalam pemilihan warna, Tokoh Deb cenderung didominasi warna hitam walaupun 

ada sentuhan warna lain seperti warna ungu. Deb cenderung memilih warna netral 

sebagai warna kostum yang dikenakannya seperti hitam,. Faktor lain yang membuat 

Deb memakai warna hitam untuk menggambarkan suasana yang suram, menurut 

Rikard (2015) warna hitam seringkali diasosiasikan dengan kematian dan duka. 

Referensi palet warna terinspirasi dari adegan komik “Through the woods” karya 

Emily Carrol yang didominasi warna merah, merah muda, putih, hitam, dan abu-

abu, akan tetapi penulis hanya mengambil beberapa warna saja seperti merah muda, 

putih, hitam dan abu-abu. 
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Gambar 3.30.Palet warna Deb dalam animasi “Nightmare and Memories” 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Gambar 3.31. referensi palet warna yang diambil dari salah satu adegan komik 

Emily Carrol 

(sumber : Through the woods oleh Emily Carrol,2017) 
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3.7. Proses Desain Tokoh Demon 

Demon form dalam Tokoh Deb adalah simbol dari Inner Demon yang dimiliki Deb, 

setiap orang memiliki Inner Demon dalam diri sendiri dan mereka harus melawan 

hal itu, atau istilahnya disebut juga “bertarung dengan diri sendiri”, Demon form ini 

berperan sebagai simbol yang harus dilawan Deb dalam dirinya selama dalam realm 

mimpi buruk tersebut. Konsep demon form ini sendiri dibuat berdasarkan teori 

Guiley (2009) bahwa demon adalah sosok personafikasi kejahatan dan mengganggu 

manusia, Dalam film ini sosok Tokoh demon ini berperan sebagai personafikasi 

tersebut. 

 

Gambar 3.32. Proses desain Demon 

(sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.33. hasil final rancangan tokoh Demon dalam animasi “Nightmare and 

Memories” beserta referensinya 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

3.7.1. Style dan Bentuk Tokoh Demon 

Menurut teori Hannah Ekstrom bentuk segitiga atau bentuk yang memiliki sudut 

lancip mempunyai sifat jahat,licik dan culas, dalam mengeksplorasi tokoh demon 

ini penulis cenderung menggunakan bentuk segitiga dan lancip agar dapat 

menangkap sifat karakter Demon tersebut. Penulis juga bereksperimen dengan 

menggunakan shape lain untuk menciptakan karakter Demon tersebut. 
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Gambar 3.34.Eksplorasi wajah karakter Demon dengan shapes sudut 

(sumber :dokumentasi pribadi ) 

  

Gambar 3.35.Eksplorasi style karakter Demon dengan berbagai bentuk 

(sumber :dokumentasi pribadi ) 

 

 

 

Perancangan Tokoh Self-insertion...,Debora Virginia, FSD UMN, 2018



56 

 

3.7.2. Siluet Demon 

Siluet Demon tidak memiliki bentuk yang jauh beda apabila dibandingkan dengan 

siluet karakter Deb, hanya saja siluet tokoh ini memiliki sudut yang tajam dan 

memiliki garis yang agak lebih agresif 

  

Gambar 3.36. Perbandingan siluet Deby dan demon. 

(sumber :dokumentasi pribadi ) 

 

3.7.3. Ekspresi Tokoh Demon 

Tokoh Demon juga memiliki ekpresi tersendiri dan tentunya berbeda dari Tokoh 

Deb, apabila Tokoh Deb terkesan lemah dan tidak bergairah, maka Tokoh Devil ini 

memiliki ekspresi culas dan agresif yang bersifat menyerang disesuaikan dengan 

teori Guiley (2009) di mana Demon digambarkan sebagai personifikasi kejahatan, 

mengganggu dan  menggoda hidup manusia bahkan membuat penyakit dan bencana 
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Gambar 3.37. ekspresi demon dalam animasi “Nightmare and Memories”  

(sumber dokumentasi pribadi) 

 

3.7.4. Gestur Tokoh Demon 

Tokoh Demon memiliki gestur yang agresif dan culas, disesuaikan dengan sifatnya, 

berbeda dengan tokoh Deb yang cenderung tidak bergairah dan lelah terus menerus. 

 

Gambar 3.38. Gestur demon form dalam animasi “Nightmare and Memories”  

(sumber dokumentasi pribadi) 
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3.7.5. Proporsi Demon 

Proporsi Demon memiliki ukuran dan tinggi badan yang tidak jauh dari karakter 

Deb, menggunakan proporsi manusia biasa yang nyaris mendekati realistis. Sama 

seperti karakter Deb, Demon juga memiliki tinggi 160 cm dan 7 kepala. 

 

Gambar 3.39. Tinggi dan proporsi badan karakter Demon  

(sumber : dokumentasi pribadi)  

 

3.7.6. Kostum Tokoh Demon 

Kostum Tokoh Demon tidak memiliki bentuk yang jauh beda, tetap bewarna putih 

mengikuti teori Rikard (2015) di mana warna putih merupakan warna yang 

melambangkan kelemahan dan “warna yang tidak bisa menyembunyikan apapun” 

yang membedakan baju ini dengan baju yang dipakai versi manusia Tokoh Deb 

adalah baju ini lebih compang camping dan robek sebagai bentuk exaggeration 

yang menunjukan Tokoh ini merupakan versi yang lebih damage atau rusak apabila 
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dibandingkan dengan Tokoh Deb. Selain itu kostum ini memiliki shape yang 

berbentuk lancip mengikuti teori Ekstrom (2013) bahwa bentuk lancip seringkali 

diasosiasikan dengan tokoh yang culas dan jahat. 

 

Gambar 3.40. kostum demon form dalam animasi “Nightmare and Memories” 

(sumber : dokumentasi pribadi)  

 

3.7.7. Palet warna Tokoh Demon 

Dalam pemilihan warna, Tokoh Demon cenderung didominasi warna hitam dan 

merah, warna hitam pada rambut dan bajunya, sedangkan warna merah pada luka-

luka di tubuh Tokoh Devil tersebut. Menurut Rikard (2015) warna merah seringkali 

diasosiasikan dengan amarah dan darah. Warna merah pada Tokoh Devil ini 

menyimbolkan amarah dan luka yang dialami Deb yang kemudian terlihat dan 

dilambangkan dalam tokoh ini. 
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Gambar 3.41. palet demon form dalam animasi “Nightmare and Memories” 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

 

 

Gambar 3.42. referensi palet komik “Through the woods”  

(sumber : dokumentasi pribadi) 
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3.8. Perbandingan Tokoh Deb dan Demon 

Deb dan demon adalah tokoh yang sama hanya saja keduanya memiliki perbedaan 

dan perannya masing-masing, Deb adalah tokoh utama yang memiliki mentall 

illness dan baru saja kehilangan orang yang disayanginya sedangan sosok demon 

adalah sebagai personafikasi dari dark side yang dimiliki Deb untuk menganggu 

dirinya sendiri. Deb memiliki basic shapes yang round untuk menunjukan sifatnya 

yang melankolis sesuai dengan teori Ekstrom (2013) dan wajah yang seringkali 

didominasi rasa khawatir dan sedih, sedangkan karakter demon memiliki basic 

shapes yang tajam untuk menunjukan bahwa dirinya adalah ancaman dan 

berbahaya dan ekspresi pada demon ini didominasi dengan amarah, tentunya 

karateristik ini juga mempengaruhi getsur mereka dimana Deb lebih pasif dan tidak 

semangat sedangkan sosok demon ini memiliki getsur yang agresif dan bersifat 

menyerang. 

 

 

Gambar 3.43. Perbandingan karakter Deb dan Demon  

(sumber : dokumentasi pribadi) 
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3.9. Referensi dan hasil akhir Tokoh Deb dan Demon 

Setelah melakukan riset dan mendesain konsep Tokoh, berikut adalah hasil akhir 

Tokoh yang disesuaikan dengan referensi dan acuan penulis, desain final dari 

Tokoh utama film ini merupakan gabungan dari referensi dan acuan yang ada. 

  

 

 

• Rambut Tokoh 

terinspirasi dari 

rambut penulis 

yang masih 

bewarna pink pada 

tahun 2015 

• Wajah Tokoh 

mengambil 

referensi dari foto 

penulis serta 

gambar yang 

dibuat oleh teman 

penulis. 

• Baju Tokoh 

mengambil 

referensi dari foto 

penulis. 
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  • Rambut Tokoh 

terinspirasi dari 

rambut penulis 

yang masih 

bewarna pink pada 

tahun 2015 

• Wajah Tokoh 

mengambil 

referensi dari foto 

penulis serta 

gambar yang 

dibuat oleh teman 

penulis. 

• baju terinspirasi 

dari hospital gown 

  • rambut Tokoh 

terinspirasi dari 

foto referensi 

penulis  

• tubuh terinspirasi 

dari Leak, yaitu 

tubuh yang tidak 

dilapisi kulit 

sehingga hanya 

terlihat otot dan 

daging saja. 
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