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BAB III  

METODOLOGI 

3.1.   Gambaran Umum  

Karya yang dihasilkan dari Tugas Akhir ini adalah animasi pendek dua dimensi 

dengan gabungan live action dua dimensi yang berjudul Blindlights yang dikerjakan 

secara individu bergenre drama comedy. Film tersebut akan menceritakan tentang 

seseorang yang sedang menceritakan sebuah cerita yang ia buat mengenai seorang 

petugas imigran kepada dosen. Blindlights memiliki genre berupa drama namun 

dibawakan secara komedik. Dalam melakukan proses Tugas Akhir, penulis mencari 

data seperti observasi visual, serta dokumentasi lapangan. Berikut merupakan 

gambaran umum dari film Tugas Akhir yang akan dibuat oleh penulis. 

3.1.2.   Sinopsis Cerita 

Seorang dosen sedang membacakan cerita yang ia dapat dari seseorang, ia terlihat 

tidak tertarik dengan cerita tersebut namun tetap membacakannya, cerita tersebut 

berlatar belakang sebuah negara totaliter. Menceritakan tentang seorang petugas 

imigrasi bernama Bliss yang setiap hari bekerja siang dan malam menghadapi para 

imigran yang ingin masuk ke dalam kota. Bliss harus memberi ijin siapa saja yang 

bisa masuk ke dalam kota, oleh karena itu ia terbeban oleh beratnya tanggung jawab 

yang diberikan oleh Mother, yaitu sang penguasa di kota yang ia tinggali. Namun 

sang dosen itu sendiri menanggapinya dengan tidak serius dan akhirnya menganggap 

cerita ini jelek dan tidak layak. 
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3.1.3. Posisi Penulis 

Penulis memiliki posisi sebagai peneliti untuk merancang visualisasi tokoh dari kedua 

tokoh yang terdapat di dalam film, yaitu Bliss dan Mother. 

3.1.4. Tahapan Kerja 

Tahapan kerja dari perancangan desain karakter terdiri dari proses pengembangan 

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

dibuat. 

 Proses kerja dimulai dengan mencari observasi visual dan referensi cerita-

cerita tentang distopia. Sketsa pertama dibuat setelah cerita sudah hampir selesai, 

referensi tersebut juga berguna sebagai observasi visual yang digunakan untuk 

menemukan bentuk dan proporsi karakter. 

 Terdapat revisi pada bagian cerita di film, di mana sudut pandang dalam cerita 

diubah menjadi sudut pandang seorang dosen yang sedang membacakan cerita 

tersebut, sehingga membuat satu karakter yaitu Bliss yang telah dibuat desainnya pun 

akhirnya diubah agar lebih sesuai dengan genrenya, yaitu drama-komedi. 

Perancangan Tokoh Dalam..., Kenaya Gabriel, FSD UMN, 2018



25 
 

 

Gambar 3.1. Skema  

(dokumentasi pribadi) 
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3.2. Referensi 

      3.2.1. Konsep Distopia 

3.2.1.1.   Utopia 

Lyman Tower Sargent (1940) mengatakan bahwa utopia adalah suatu konsep yang 

tercipta dari pikiran “dream of something better but impossible”. Dimana masyarakat 

selalu mengimpikan untuk sesuatu yang lebih baik namun sangat tidak mungkin untuk 

direalisasikan. Komunitas atau masyarakat yang dibayangkan memiliki kualitas yang 

sangat diinginkan atau hampir sempurna bagi warganya. Kebalikan dari utopia adalah 

distopia. Orang juga bisa mengatakan bahwa utopia adalah 'tempat' sempurna yang 

didalamnya tidak ada masalah sama sekali. Utopia sering menekankan prinsip-prinsip 

egaliter tentang persamaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan keadilan, meski 

tidak secara eksklusif, dengan metode dan struktur penerapan yang diusulkan 

bervariasi berdasarkan ideologi. Sosialis, kapitalis, monarkis, demokratis, anarkis, 

ekologis, feminis, patriarkal, egaliter, hierarkis, rasis, sayap kiri, sayap kanan, 

reformis, cinta bebas, keluarga inti, diperpanjang Keluarga, gay, lesbian, dan banyak 

lagi. 

3.2.1.2.   Distopia 

John Stuart Mill (1987) mengatakan bahwa distopia merupakan kebalikan dari utopia, 

distopia mewakili visi masyarakat fiktif yang dibuat tidak sempurna dan cacat oleh 

pengaruh tirani, terorisme, kemiskinan, kesengsaraan dan teknologi maju. Distopia 

mewakili dunia atau masyarakat yang diciptakan secara artifisial dimana populasi 

manusia hidup di bawah pemerintahan pemerintah yang menindas, atau dikenai 

berbagai jenis penindasan lainnya (kelas, agama, kurangnya individualitas, serta 
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privasi).  

Tema utama sastra distopia adalah penindasan dan pemberontakan.  

 Paranoia sangat nyata di kalangan warga masyarakat dystopian, karena mereka hidup 

dalam ketakutan dan mereka sering dipantau, dikhianati atau dimanipulasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Imagining Utopia and Dystopia 

(https://porliar.files.wordpress.com/2015/11/mm_017-utopc3adas-distc3b3picas.jpg) 

 

1. Elemen dan karakteristik 

Kisah yang muncul di lingkungan distopia biasanya terfokus pada 

kelangsungan hidup masyarakat di dalamnya atau eksplorasi dunia yang 

dibangun di atas sisa-sisa perang yang terjadi di daerah itu, bencana atau 

revolusi masa lalu. 

Menurut Erika Gotllieb (2001), Karakteristik yang ada di dalam tokoh 

protagonis sebuah film distopia biasanya memiliki perasaan bahwa dirinya 

selalu terjebak dan ingin keluar dari suatu situasi, apapun itu. Juga selalu 
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percaya bahwa ada sesuatu yang janggal yang terjadi pada masyarakat 

sekitar, mempertanyakan sistem politik dan sosial yang ada di sekitarnya, 

serta membantu audience untuk sadar tentang aspek-aspek negative dalam 

distopia melalui perspektif karakter tersebut. Suatu karakter bisa disebut 

sebagai dystopian protagonist jika dan hanya jika memenuhi semua syarat-

syarat diatas. 

2. Sejarah 

Evolusi distopia mencakup periode yang berlangsung lebih dari 150 tahun 

yang lalu. Disaat inilah kita dapat menemukan saat-saat terindah dalam 

sejarahnya yang panjang dan beragam, mulai dari awal berdirinya hingga 

contoh distopia terbaru dalam literatur dan sejarah modern kita (John 

Stuart Mill). 

3.2.1.3.   Totalitarianisme 

Hans (1998) mengatakan bahwa totalitarianisme adalah sistem politik di mana negara 

tidak mengenal batas kewenangannya dan berusaha mengatur setiap aspek kehidupan 

publik dan pribadi. Fitur khas dari pemerintah totaliter adalah "ideologi yang rumit, 

serangkaian gagasan yang memberi makna dan arahan bagi seluruh masyarakat". 

Konsep totalitarianisme merupakan konsep paling umum yang ada didalam cerita 

distopia. 

3.2.1.4.    Pengantar Semiotika, Metafora dan Simbolisme 

1. Pengantar Semiotika 

Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara komponen 
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dari suatu tanda yang dapat menyampaikan pesan yang mudah dimengerti oleh 

audience. Karakter dengan pendekatan semiotika mengindikasikan bahwa karakter 

tersebut memiliki makna visual, tekstual, ataupun audio visual yang cukup dalam, 

seperti yang dikatakan oleh Eder (2010). 

  Sang protagonist dalam game ‘Persona 5’ merupakan seorang pencuri yang 

disebut sebagai joker, ia selalu memakai topeng yang menyimbolkan tentang 

bagaimana masyarakat selalu memaksa kita mengikut dengan alur yang ada, bila kita 

bertentangan dengan itu, maka kita akan dikucilkan. Itu direpresentasikan dengan 

topeng yang selalu ia pakai. Memakai sebuang topeng yang menyembunyikan jati diri 

aslinya. Tidak hanya karakter utama saja, namun semua karakter juga memakai 

topeng. 

 

Gambar 3.3 Protagonist from Persona 5 

(http://cf.c.ooyala.com/FvdmluYTE6FNCF-TQYInFfrO2JdzoXVQ/promo315600470) 

 

1. Metafora 

Metafora dapat mempermudah para audience untuk memahami tanda-tanda yang 

diberikan. Suatu gambar atau kata dapat diganti dengan objek yang berbeda. Dalam 

bukunya, Crow (2003) memberikan sebuah contoh berupa setelan jas formal, bila 

Perancangan Tokoh Dalam..., Kenaya Gabriel, FSD UMN, 2018



30 
 

kancingnya dilepas dan diganti dengan yang lain, seperti peniti, maka kesan dari 

setelan tersebut akan berubah. Walaupun fungsinya sama namun memberikan kesan 

yang sangat berbeda. Disini setelan jas tersebut terlihat baru, namun jika satu kancing 

diganti dengan peniti, maka itu akan memberikan kesan bahwa setelan jas itu sudah 

lama dan mulai rusak, walaupun setelan jas itu baru dibeli sekalipun.  

3. Simbolisme 

Angus Fletcher (1967) mengatakan bahwa simbolisme menunjukkan bagaimana 

sesuatu dapat diungkapkan dengan dorongan emosional dan kognitif mendasar, 

menghubungkannya dengan beragam perangkat estetika. Film animasi menghadirkan 

tantangan dan pertanyaan yang tidak biasa kepada audience yang menonton film dari 

perspektif kognitif. Bila batas-batas dunia nyata tidak ada seperti yang ada dalam film 

live action, pembuat film ditantang untuk menciptakan ruang naratif yang lengkap 

dari animasi tersebut. Bagaimana animator berhasil melakukan tugas yang tampaknya 

sangat besar ini? Pertanyaan ini tentu saja mendahului membuat kehidupan film dan 

ruang dalam seni visual telah menjadi subjek studi mendalam oleh seniman, 

fotografer, sejarawan dan psikolog. Sementara niatnya adalah untuk menciptakan 

ruang visual yang sangat realistis, pilihan yang diberikan kepada seniman visual dan 

animator adalah meninggalkan prinsip realisme yang mendukung perspektif lain yang 

berbeda mengenai realitas visual. Animasi saja bisa menghidupkan benda mati yang 

hidup, menantang dan melawan hukum fisika, dan menciptakan efek visual 

melampaui batas kemungkinan dalam film live action. Simbolisme dalam animasi 

menjadi tujuan ideal untuk eksplorasi lebih lanjut para audience dalam konteks 

psikologis. 
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3.3.   Bliss 

3.3.1.  Bentuk dan Proposi 

1.  Animasi 

Penulis kemudian mencari data-data tentang seseorang yang terisolasi 

di suatu tempat. ‘Birdboy’ dari ‘Psiconautas’ merupakan seekor burung yang 

ingin keluar dari pulau tempat ia tinggali. Pada saat yang sama, ia mencoba 

untuk meredam mimpi buruknya tentang Black Bird Monster dengan 

menggunakan obat-obatan untuk menenangkannya, terjebak oleh mimpi buruk 

yang mengerikan dan delusi tentang monster burung hitam. memiliki fisik 

yang cukup kurus seperti orang yang malnutrisi, kepala yang lebih besar dari 

badannya, serta memiliki warna kulit yang putih pucat. 

 

Gambar 3.4. Karakter Birdboy dalam Psiconautas 

(https://i1.wp.com/www.caninomag.es/wpcontent/uploads/2017/02/psi

conautas-cabecera.jpg?resize=634%2C383) 
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Finn dan Jake dari ‘Adventure Time’ episode 163 yang berjudul ‘Food 

Chain’ memiliki bentuk dasar bulat. Hal ini menunjukkan Finn yang sedang 

berimajinasi menjadi burung, cacing, serta bakteri. Walaupun bentuk dasar 

Finn dan Jake sudah bulat, namun khusus episode 163 yang disutradarai oleh 

Masaki Yuuasa ini mempunyai kesan berbeda dari episode biasanya.  Ia 

bercerita bahwa bentuk dasar bulat di sini lebih ditonjolkan agar kesan 

imajinasi dalam pikiran Finn lebih terlihat. Bentuk bulat juga digunakan agar 

‘exaggeration’ dalam animasinya dapat lebih dikuatkan (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.5. Adventure Time episode Food Chain 

(https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/t51.2885-

15/e35/13734451_264788823906509_559032574_n.jpg?ig_cache_key=MTM

wNjkyMzYyNDE0OTg3NDgwMw%3D%3D.2) 

2. Video Game 

‘Bioshock: Infinite’ yang merupakan sekuel dari Bioshock 

menceritakan tentang seorang pria bernama Booker Dewitt yang harus 
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menyelamatkan seorang perempuan bernama Elizabeth yang terjebak didalam 

sebuah bangunan raksasa yang dijaga oleh Songbird, sebuah burung mekanik 

raksasa. Perbandingan ukuran antara Elizabeth dan Songbird sangatlah jauh. 

Songbird mempunyai proporsi kepala dan mata yang sangat besar dan 

berwarna merah, menunjukan bahwa Songbird yang selalu mengawasi 

Elizabeth terus menerus selama 24 jam dan siap menghancurkan siapa saja 

yang berani membebaskan dia. Elizabeth terlihat sangat lemah dibandingkan 

dengan Songbird yang sangat besar. Kedua karakter ini menunjukan hubungan 

dominan dan submisif dari seorang penjaga dan tawanan. 

 

     Gambar 3.6. Perbandingan ukuran Elizabeth dan Songbird 

(http://68.media.tumblr.com/b30e496db44944d5c9f189387bbe5b12/tu

mblr_inline_omohmpQyzj1r5s8fm_500.jpg) 

 

Kedua karakter dari kedua game tersebut mempunyai perbandingan 

besar tubuh yang sama, yang satu raksasa dan yang satu lagi kecil. Namun 

peran sang ‘raksasa’ di kedua game ini berbeda, yang satu memiliki sifat yang 
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‘protektif’ dan yang satu legi memiliki sifat yang ‘destruktif’ walaupun kedua 

karakter tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai guardian. 

 

3.3.2.  Fitur Wajah 

a. Animasi 

Fitur wajah yang mengacu kepada beberapa contoh media popular dengan 

karakter yang terisolasi didalam suatu pulau sampah, yaitu ‘Birdboy’ dari 

animasi ‘Psiconautas’. Birdboy digambarkan dengan muka bulat yang 

berwarna putih pucat, mata yang besar dan berbentuk bulat, serta rambut 

yang acak-acakan.  Mereka diperlihatkan sebagai karakter yang dibuang 

dan tidak dipedulikan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Konsep Birdboy 

(https://pbs.twimg.com/media/Cur6MLYUEAARVsy.jpg) 

 

 

 

Perancangan Tokoh Dalam..., Kenaya Gabriel, FSD UMN, 2018



35 
 

3.3.3.  Referensi Kostum 

Film animasi 2D “Blindlights” mempunyai setting tempat sebuah kota distopia. 

Penulis harus dapat menunjukkan tampilan pada tokoh Bliss dengan kostum yang 

mencerminkan bahwa dirinya adalah orang yang terisolasi dari dunia luar. Referensi 

didapat dari film bertema distopia, lalu yang kedua adalah tokoh animasi yang 

mencerminkan ‘ketidakpedulian’ pada dirinya sendiri. Dari film, video game, dan 

gambar yang didapat sangat membantu penulis untuk merancang tampilan dan 

pakaian untuk tokoh Bliss. 

1.        Film 

Penulis menggunakan berbagai macam referensi film-film distopia untuk 

mendapatkan gambaran seperti apa pakaian-pakaian yang mereka pakai. 

Penulis menggunakan referensi dari film Mad Max: Fury Road (2015). Para 

Breeders yaitu adalah sekelompok istri dari Immortal Joe. Mereka semua 

adalah wanita cantik tanpa mutasi yang terlihat secara eksternal, yang umum 

terjadi di antara populasi di sana. Hal ini membuat mereka menjadi bahan 

sempurna untuk membiakkan keturunan. Joe membuat mereka terkunci dalam 

'biodome', di balik pintu lemari besi yang ada di dalam The Citadel. Mereka 

hanya memakai kain putih kusam yang menutupi aurat mereka, serta sabuk 

kesucian fang yang ditutup oleh gembok besi. 
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Gambar 3.8.  Breeders 

(http://madmax.wikia.com/wiki/Immortan_Joe%27s_Wives?file=Wives.jpg) 

 

2. Animasi 

‘Ice King’ dari ‘Adventure Time’ merupakan seorang penyihir yang tinggal 

sendirian di istana es. Itu membuat dia merasa terisolasi dan kadang-kadang ia 

pergi keluar untuk mencari teman. Ice King merupakan seseorang yang sangat 

tidak peduli dengan dirinya sendiri, daster kusam yang ia pakai setiap hari 

tanpa diganti menjadi salah satu ciri-ciri yang melambangkan ketidak 

peduliannya itu. 
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Gambar 3.9.  Ice King dari Adventure Time 

(https://vignette2.wikia.nocookie.net/adventuretimewithfinnandjake/images/6/

64/S1e3_ice_king_dancing.png/revision/latest?cb=20100824220958) 

 

3.3.4. Studi Observasi Nyata 

Baju Bliss akan berganti di pertengahan, Ia mengganti bajunya menjadi seragam 

petugas imigrasi, studi observasi dilakukan terhadap beberapa foto dan gambar yang 

telah dikumpulkan sebagai acuan dalam perancangan salah satu kostum Bliss. Bliss 

sebagai petugas imigrasi yang bekerja di perbatasan kota . Gambar yang telah 

terkumpul kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya. 
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1) Pakaian Petugas Imigrasi 

Petugas imigrasi terlibat dalam memastikan undang-undang imigrasi 

suatu negara untuk dipatuhi. Mereka memeriksa paspor dan visa 

orang-orang yang masuk ke dalam negara tersebut dan menentukan 

apakah mereka memenuhi kriteria untuk masuk atau harus ditolak. 

Karena pekerjaan ini terkait dengan perbatasan dan pelabuhan, petugas 

imigrasi diharuskan bekerja malam dan beberapa akhir pekandengan 

jam kerja yang biasanya fleksibel. Pakaian yang dipakai biasanya 

memiliki persamaan yaitu merupakan kemeja lengan berwarna biru, 

biasanya dengan tambahan dasi berwarna hitam dan topi, namun 

biasanya petugas imigrasi hanya memakai salah satu. 

 

Gambar 3.10.  Petugas Imigrasi 

(https://c1.staticflickr.com/9/8180/8039757025_af35ae73b3_b.jpg) 
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2) Aksesoris 

Aksesoris yang dipakai petugas imirasi biasanya merupakan insignia 

yang ada dibagian bahu untuk menunjukkan posisinya dalam 

pekerjaannya.  

                              Gambar 3.11.  Immigration Service Insignia Hong Kong 

         (http://www.immd.gov.hk/eng/rank_insignia.html) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Lencana Imigrasi Indonesia 

(http://2.bp.blogspot.com/-NupNuZQMIZI/TvyJb_Q0_JI/AAAAAA 

                  AAAE8/ZQzP2IkbVO8/s1600/0047.jpg) 
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Beberapa contoh yang dipakai yaitu Insignia Hong Kong dan Indonesia 

memiliki kesamaan yaitu menggunakan kain berwarna hitam untuk bingkai 

dasarnya yang mempunyai tinggi 4 cm dan lebar 3 cm. Ditambah dengan 

bentuk diamond dan strip bordir berupa benang.  

 

3.3.5.  Referensi Personality 

 

Untuk menentukan personality dari tokoh Bliss, penulis juga menggunakan referensi 

personality dari tokoh-tokoh lain yang dapat mendukung perancangan dari tokoh 

tersebut. 

 Pada tokoh Bliss, penulis menggunakan referensi dari film “Wreck It-Ralph” 

dimana sang protagonist bernama Ralph sudah muak dengan pekerjaannya sehari-

hari. Ia bekerja sebagai tokoh yang jahat didalam suatu game, lalu ia muak dan ingin 

keluar dari pekerjaannya tersebut. Walaupun pekerjaannya sangat penting, namun 

tidak ada orang yang menanggapinya. Ralph merupakan seseorang yang 

membingungkan, mudah marah, serta penyendiri, namun ia merupakan orang yang 

sangat care. Personality tersebut sangat cocok dengan tokoh Bliss pada segi sosiologi 

dan psikologinya. 
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Gambar 3.13. Ralph 

(https://vignette2.wikia.nocookie.net/wreckitralph/images/d/dc/Ralph.png/revision/lat
est?cb=20161113154352) 

 

3.4. Mother 

3.4.1.  Bentuk dan Proposi 

1.  Video Game 

Mother memiliki sifat yang sangat destruktif,  seperti yang sudah disebutkan 

di sub-bab sebelumnya bahwa game ‘Bioshock: Infinite’ menginspirasi Bliss, 

itu juga salah satu yang menjadi inspirasi Mother. Karakter Songbird yang 

berbentuk seperti burung, asal usul dari Songbird tidak diketahui. Ia 

merupakan makhluk yang sangat ditakuti oleh warga Columbia dan 

merupakan penjaga Elizabeth. 
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Gambar 3.14.  Songbird 

               (https://vignette.wikia.nocookie.net/bioshock/images/4/4e/Songbird) 

 

2. Animasi 

Animasi pendek berjudul Trois Petits Points menceritakan tentang seorang 

penjahit yang telah menunggu suaminya pulang dari perang. Namun suaminya 

sudah meninggal sebelum dia pulang. Istrinya, yang kesal, mengabaikannya, 

dan terus berjalan semaksimal mungkin, menggali lebih dalam dan lebih 

dalam imajinasinya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak 

mati, dan bahwa dia dapat memperbaiki setiap masalah di masa lalunya 

dengan melupakan. Akhirnya, begitu dia mengira telah memperbaiki dirinya 

sendiri, kenangan akan suaminya adalah sesuatu yang telah dia coba perbaiki 

lagi dan lagi, menjadi sesuatu yang tidak dia kenal. (Oleh karena itu 

ketidaktahuan terhadap penampilannya yang berubah)  
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 Suaminya direpresentasikan dengan seseorang yang membawa 

gunting, Guntingnya telah membantunya pada awalnya, tapi kemudian tubuh 

suaminya berubah menjadi makhluk berbulu seperti burung yang sangat besar 

dan menghancurkan semua kemajuannya. Itu Benar-benar merobek realitas 

baru yang telah dibuatnya sendiri menjadi cabik. 

 

 

 

  

 

Gambar 3.15.  Sebelum Suaminya berubah sepenuhnya menjadi burung 

(https://faaf.tv/img/film/1070/8de30348a0172044525eaa56451768eeg.jpg 

 

3.4.2.   Fitur Wajah 

1. Video Game 

Bentuk burung hantu digunakan dalam game populer ‘Shin Megami Tensei IV 

Demons’ pada karakter Strix terinspirasi dari mitologi Roma zaman kuno. 

Burung pertanda buruk, produk metamorfosis yang diberi makan daging dan 

darah manusia. Ini juga mengacu pada penyihir dan makhluk folkloric yang 

jahat. Nama Strix sendiri berasal kata Roma yaitu burung hantu. Ia 

digambarkan sebagai karakter yang sangat bengis dan memiliki pikiran licik. 

Titik fokus ditekankan pada mukanya yang putih pucat dan jambang yang 

Perancangan Tokoh Dalam..., Kenaya Gabriel, FSD UMN, 2018



44 
 

panjang terinspirasi oleh vampire kuno, mukanya terletak dibagian dada, 

taring yang panjang serta sayap hitam yang membentang menunjukan bahwa 

ia selalu mengintimidasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 3.16. Strix 

(https://vignette.wikia.nocookie.net/megamitensei/images/f/f0/Strix.jpg/revision/late?

cb=20120413203030) 

 

1.             Komik 

Rorschach adalah karakter dari miniseries tahun 1986 Watchmen. Topeng 

Rorschach, yang dia anggap "wajah" aslinya, adalah bagian dari kain yang 

terbuat dari bahan yang berasal dari teknologi Dr. Manhattan, dan topeng 

itu polos kecuali dari depan, di mana dua cairan kental, satu hitam dan satu 

putih, berada di antara dua lapisan lateks. Cairan terus bergeser dalam 

menanggapi panas dan tekanan, yang menjelaskan mengapa cairan itu 
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hanya membentuk saat Rorschach meletakkannya di wajahnya. Cairan 

hitam membentuk pola simetris, sehingga tidak pernah menghasilkan 

warna abu-abu, seperti pandangan Rorschach tentang moralitas dan dunia 

yang sangat dianggapnya tidak jelas 

 

        Gambar 3.17. Muka Asli Rorschach dan Topengnya 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/6b/Kovacs_Rorschach.pn

g/250px-Kovacs_Rorschach.png) 

 

2.   Film 

“Red Queen” dari “Alice Through the Looking Glass” Menjadi representasi 

sebuah permainan catur, Ratu Merah bisa dipandang sebagai antagonis dalam 

cerita karena dia adalah ratu yang menentang Alice. Lewis Caroll dalam 

wawancaranya di “Alice on Stage” mengatakan bahwa ia ingin “Red Queen” 

menjadi perwujudan sebuah passion yang tak terkendali, sikap yang kasar, 

kesombongan, membabi buta, dan kemarahan yang buta dan tanpa tujuan yang 

hanya sekedar ingin dilampiaskan. 
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Gambar 3.18 The Red Queen 

(https://i.pinimg.com/736x/82/48/76/8248767b2bd4f2d1bfe55d2bac5625.jpg) 

 

3.4.3. Studi Observasi Nyata 

Observasi terhadap foto dan gambar-gambar dilakukan terhadap spesies 

hewan dan figur-figur berbentuk hewan yang memiliki impresi maupun 

bentuk fisik yang dapat menjadi landasan bagi perancangan tokoh Mother, 

yaitu adalah genus burung hantu Strix.  

Kisah terekam awal dari strix berasal dari Ornitologia dari penulis 

Yunani Boios. Ini bercerita tentang Polyphonte dan kedua putranya Agrios dan 
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Oreios, yang dihukum karena kanibalisme mereka. Polyphonte akhirnya stress 

dan berubah menjadi Strix "yang menangis pada malam hari, tanpa makanan 

atau minuman, dengan kepala di bawah dan ujung kaki di atas, pertanda 

perang dan pertengkaran sipil terhadap pria". Mereka mendeskripsikan Strix 

sebagai hewan berbulu yang terjaga pada malam hari, memiliki mata gelap, 

bersayap lebar,  serta kepala yang bulat. Kisah tentang Strix ini tetap bertahan 

sampai abad pertengahan. 

 

Gambar 3.19. Barn Owl salah satu burung hantu yang menginspirasi ide Strix 

(http://cdn.audubon.org/cdn/farfuture/_MGjqtJxE9E6n9fn0Wm_wv8nKYl66

KMFtSRVm3LvXA/mtime:1422549432/sites/default/files/Barn_Owl_b13-39-

111_l.jpg) 
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Barn Owl sangat cocok dengan deskripsi tentang Strix pada jaman dahulu 

kala, mungkin inilah yang mempengaruhi gagasan Romawi tentang Strix sang 

peminum darah. 

 

Gambar 3.20. Gambar Strix 

(https://i.pinimg.com/564x/86/83/4b/86834bb2801cd4fefa2c53a1189d5be7.jpg) 

 

  Samuel Grant Oliphant (1913) dalam bukunya "The Story of the Strix: 

Ancient" menceritakan tentang cerita rakyat Romawi kuno, Strix (latin untuk burung 

hantu) adalah burung pertanda buruk yang memakan daging manusia. Terkadang dia 

digambarkan sebagai hasil transformasi dimana ia dulu adalah manusia. 

Mitos tentang Strix kemudian bermetamorfosis menjadi makhluk lain dari cerita 

rakyat Eropa, terutama penyihir dan vampir. Beberapa dari penjelmaan ini masih 
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mengandung nama yang menghubungkan mereka kembali dengan mitos kuno ini: 

Strega di Italia, strigoi di Romania, dll. 

3.4.4.  Referensi Personality 

 

Untuk menentukan personality dari tokoh Mother, penulis juga menggunakan 

referensi personality dari tokoh-tokoh lain yang dapat mendukung perancangan dari 

kedua tokoh tersebut. 

Pada tokoh Mother, penulis menggunakan referensi dari film “Psiconautas” 

dimana ada burung raksasa berwarna hitam yang merupakan representasi inner 

demons yang terdapat dalam pikiran Birdboy, merupakan monster yang destruktif 

representasi dari mimpi buruk serta delusi Birdboy sendiri, mereka menghancurkan 

apa saja yang ada didepan mereka. Ini sangat cocok dengan tokoh Mother dari segi 

psikologi. 

Gambar 3.21. Black Bird Monster 

(https://pmcvariety.files.wordpress.com/2016/08/psychnauts-

psiconautas.jpg?w=700&h=393&crop=1) 
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3.5. Proses Perancangan Tokoh 

Pada proses perancangan tokoh, penulis melewati berbagai tahap mulai dari bentuk 

tubuh tokoh, eksplorasi tokoh, hingga desain final dari tokoh tersebut. 

3.5.1 Bliss 

3.5.1.1. Three Dimensional Character 

1. Fisiologi 

Sebagai petugas imigrasi yang patuh di bawah hukum negara, Bliss setiap hari 

bekerja ditempat pendataan imigran sebagai orang yang menghadapi para 

imigran-imigran yang ingin masuk kedalam kota. Oleh karena itu, ia tidak 

sempat untuk mengurus dirinya sendiri, ini ditandai dengan bajunya yang 

kusam dan mukanya yang pucat. Bahkan baju seragamnya pun dipakai secara 

asal-asalan. Bajunya sangat kusut dan tidak dirapikan sama sekali. 

 Bliss divisualisasikan sebagai seorang perempuan yang berbadan kecil 

dan tidak terawat, kepala yang besar yang dibandingkan dengan badannya 

yang kecil melambangkan ketidakstabilan emosi dalam dirinya yang setiap 

hari. Eksplorasi bentuk dasar ini melambangkan visual yang tampak 

memberatkan bagian atas badan. 

2. Sosiologi 

Bliss ditugaskan oleh Mother untuk bekerja di perbatasan kota. Melayani 

setiap orang, tidak pandang bulu. Ialah yang mengijinkan apabila orang 

tersebut boleh masuk kedalam kota atau tidak. Ia harus menahan emosinya 

setiap hari bila bertemu dengan orang-orang yang membuat masalah. Bliss 
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tentu merasa bosan dan ingin keluar dari kesehariannya yang sangat menyiksa 

itu, baginya kota itu merupakan neraka. Namun ia tidak bisa melakukan apa-

apa selain patuh pada pekerjaannya itu karena ia saat takut pada Mother, sang 

penguasa kota itu, yang selalu memantau pekerjaannya. Ia mempertayakan 

apakah yang ia lakukan selama ini benar atau salah. 

3. Psikologi 

Pekerjaan sebagai petugas imigran cukup menghabiskan tenaga Bliss setiap 

hari dan membuat dia stress. Ia mendapat tekanan batin dari orang-orang yang 

datang setiap hari. Bliss merupakan orang yang pendiam dan anti-sosial. 

Walaupun setiap hari ia bertemu dengan puluhan bahkan ratusan orang, ia 

jarang bersosialisasi dengan mereka. Ia terbiasa mengeluarkan amarahnya 

dengan berteriak dengan kencang. 

 Walaupun ia sangat ingin keluar dari pekerjaannya itu, namun 

ia sangat takut dengan Mother. Ketakutannya bukanlah karena ia menghormati 

Mother sebagai penguasa kota, namun ia takut kepada Mother karena ia tahu 

jika ia tidak mengikuti perintahnya ia akan dibuang. Oleh karena itulah ia 

hidup didalam tekanan setiap harinya 
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3.5.1.2. Proses Perancangan / Eksplorasi Bentuk Tubuh Bliss 

Dari proses perancangan karakter Bliss yang disesuaikan dengan three-dimensional 

character, dicarilah bentuk badan yang sesuai mewakilkan dirinya. Ketidak 

peduliannya terhadap dirinya sendiri diwakilkan dengan bentuk badannya yang 

menyerupai kerangka. 

       Gambar 3.22. Desain Awal Bliss 

(dokumentasi pribadi) 
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Dari eksplorasi bentuk awal yang dilakukan, maka dapatlah desain awal Bliss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 3.23. Desain Awal Bliss 

                  (dokumentasi pribadi) 
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Visual awal Bliss yang kurus dibilang dapat mewakilkan konsep seseorang yang tidak 

sempat untuk peduli pada dirinya sendiri. Desainnya awal ini terinspirasi dari model-

model korban anorexia yang ada di internet, dimana badan orang yang terkena 

penyakit tersebut sangatlah kurus hingga tulangnya terlihat, walaupun korban 

anorexia merupakan orang yang sangat peduli dengan dirinya sendiri. 

 

   Gambar 3.24. Referensi Bliss 

   (dokumentasi pribadi) 
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Namun, bentuk Bliss yang cukup rumit ini dinilai menjadi halangan pertama 

dalam soal exaggeration gerakan pada animasi, apalagi mengambil konsep imajinatif. 

Disini proporsi dan bentuk badan Bliss tidak dapat dipertahankan dan akhirnya diubah 

dan ditekankan agar menjadi lebih simple. 

Gambar 3.25. Eksplorasi Bentuk Dasar Bliss 

  (dokumentasi pribadi) 

Hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengganti bentuk badan Bliss menjadi 

bentuk dasar.  

 

3.5.1.3. Fitur Wajah 

Bentuk badannya dibuat kecil namun kepalanya besar, Wajah Bliss berbentuk bulat, 

dengan matanya yang juga bulat besar. Melambangkan ketidakstabilan emosi dalam 

dirinya yang setiap hari harus menghadap imigran-imigran didalam kota, jika 

membandingkan ukuran wajah dengan ukuran tubuhnya yang sangat timpang. 

Eksplorasi bentuk dasar ini melambangkan visual yang tampak memberatkan bagian 

atas badan. 
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     Gambar 3.26. Eksplorasi Bentuk Bliss 

      (dokumentasi pribadi) 

  Gambar 3.27. Expression Sheet & Pose Bliss 

    (dokumentasi pribadi) 
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3.5.1.4.  Proses Perancangan / Eksplorasi Kostum Bliss 

Dalam proses pemilihan busana pun tetap dimulai dengan konsep ‘ketidak 

pedulian terhadap diri sendiri’, seperti yang telah ditunjukkan dalam sub-bab bentuk 

dan proporsi sebelumnya. Pakaian Bliss terinspirasi dari para “Breeders” dari Mad 

Max: Fury Road, serta “Ice King” dari Adventure Time yang hanya memakai baju 

seperti kain kusam untuk menutupi badannya. Bliss diputuskan untuk menggunakan 

pakaian yang terbuka namun tidak memiliki kesan ‘sexy’ sama sekali, malah lebih 

menonjolkan kesan ‘kasihan’. Setelah  adanya perubahan bentuk dasar Bliss, busana 

yang dipakai tetaplah sama, namun bentuk dasarnya diubah menjadi segitiga. Kesan 

‘tidak peduli’ ingin tetap ditampilkan didalam desain pakaiannya, namun bentuk 

busananya yang diubah menjadi simple tidak memungkinkan untuk memberikan 

detail yang lebih dalam. Akhirnya dengan memberikan aksen koyakan dibagian 

bawah bajunya, kesan ‘tidak peduli’ masih terlihat walaupun tanpa detail. 

 

Gambar 3.28. Eksplorasi Kostum Bliss 

         (dokumentasi pribadi) 
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Kesan ‘tidak peduli’ ingin tetap ditampilkan didalam desain pakaiannya, 

namun bentuk busananya yang diubah menjadi simple tidak memungkinkan untuk 

memberikan detail yang lebih dalam. Akhirnya dengan memberikan aksen koyakan 

dibagian bawah bajunya, kesan ‘tidak peduli’ masih terlihat walaupun tanpa detail. 

 

Gambar 3.29. Kostum Bliss 

  (dokumentasi pribadi) 
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Busana kedua yang ia pakai adalah pakaian petugas imigrasi yang berwarna 

biru. Transisi antara pakaian dia sehari–hari dan pakaian saat dia bekerja tidak jauh 

berbeda kesan ‘tidak peduli’ nya, seragamnya memiliki beberapa tambalan. 

 

           Gambar 3.30. Seragam Bliss 

   (dokumentasi pribadi) 
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3.5.1.5. Eksplorasi Warna Tokoh Bliss 

Tahap berikutnya yang penulis lakukan dalam merancan tokoh Bliss ialah dengan 

melakukan eksplorasi warna pada tokoh Bliss. Pertama, penulis menentukan warna 

apa yang akan dipakai pada kulit Bliss. Untuk menentukan ras dari tokoh Bliss, 

penulis menggunakan referensi ras Nordic dari Eropa agar dapat menentukan warna 

kulit, rambut, dan mata tokoh Bliss. Salah satu inpirasi untuk cerita ini diangkat dari 

cerita tentang komunisme di Eropa, oleh karena itu penulis mengambil ras Nordic 

yang ada di Eropa sebagai ras sang protagonis. ditambah dengan konsep Bliss yang 

‘tidak peduli’ pada dirinya sendiri, maka menghasilkan warna kulit yang sangat putih 

pucat. Lalu mata Bliss berwarna biru, serta rambutnya pun berwarna pirang pucat. 

Orang-orang Eropa Timur kebanyakan memiliki warna mata biru dan berambut 

pirang, Bliss mempunyai rambut pirang namun sangatlah pudar. 

 

Gambar 3.31. Warna Final Bliss (Baju Tidur) dan referensi orang Nordic 

(dokumentasi pribadi) 
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Baju yang dikenakan Bliss adalah daster berwarna putih kusam. Penulis ingin 

memberi kesan warna putih pucat pada seluruh badan Bliss, putih juga merupakan 

warna yang bertolak belakang dari warna Mother yang memiliki warna dasar hitam. 

Baju kedua merupakan baju petugas imigrasi yang berwarna biru. Warna biru 

adalah warna yang umum digunakan pada seragam petugas imigrasi diseluruh dunia. 

Warna biru juga memberikan kesan kemuraman, kegelapan, dan juga dingin. 

Karakteristik ini sangat cocok dengan personality tokoh Bliss. 

Gambar 3.32. Warna Final Bliss (seragam) 

(dokumentasi pribadi) 

Hasil akhir dari eksplorasi tersebut adalah gambar Bliss di bawah ini. 

Gambar 3.33. Final Look 

(dokumentasi pribadi) 
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3.5.2. Mother 

3.5.2.1. Three Dimensional Character 

1.   Fisiologi 

Karakter ini digambarkan sebagai burung hantu raksasa yang mempunyai 

leher sangat panjang. Hal ini merujuk pada kepercayaan orang-orang Roma 

kuno bahwa burung hantu merupakan burung penghisap darah, maka itu 

burung hantu sangat ditakuti.  Secara fisik, Mother memiliki tinggi 30 m bila 

ia tidak memanjangkan lehernya, setinggi bangunan-bangunan dikota itu. 

Namun saat ia memanjangkan lehernya, tingginya bisa mencapai 50 m, 

hampir setengah dari tinggi badannya sendiri.  

 Warna badannya hitam pekat, pada siang hari, ia dapat berbaur dengan 

asap-asap pabrik dengan mudahnya. Saat malam hari, ia hanya terlihat sebatas 

topengnya saja, badannya yang hitam benar-benar tidak terlihat karena 

menyatu dengan langit malam. 

Wajahnya merupakan topeng yang berbentuk hati dengan dua mata 

ditengahnya dan paruh seperti garis yang tersambung dengan mata kiri dan 

kanannya. Mother memiliki indera pendengaran yang sangat peka. Matanya 

dapat melihat dalam gelap maupun terang, dimana matanya berbentuk 

cembung agar ia mempunyai sudut pandang penglihatan yang sangat luas. 

2.  Sosiologi 

George Orwell menceritakan tentang sebuah konsep bernama “Big Brother” 

pada novelnya yang berjudul “Nineteen eighty-four” (1949). Big Brother 

merupakan tokoh yang berada dimana-mana, mengawasi setiap gerak-gerik 

masyarakat. Mereka tampak baik hati dari luar, namun dari dalam mereka 
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mewakili kontrol penindasan atas kehidupan individu yang diberikan oleh 

pemerintahan otoriter. 

Sifat destruktif dan dominan Mother merupakan representasi dari 

konsep Big Brother yang ada dikota itu. Sebagai makhluk yang memiliki 

kedudukan tertinggi di kota itu, Mother memiliki wewenang dan kontrol 

penuh atas seluruh kota. Tidak ada yang terlepas dari penglihatannya. Ia 

mempunyai mata diseluruh ujung kota.  

3.  Psikologi 

Mother memiliki sifat yang egois, rakus, bahkan destruktif dan korup. Ia 

merupakan monster yang sangat ditakuti diseluruh penjuru kota. Sebagai 

penguasa kota, ia tidak memiliki sifat simpati sama sekali atas orang-orang 

yang tinggal disana, ia hanya peduli terhadap dirinya sendiri dan kota yang ia 

pimpin. Bliss hanya dianggap sebagai budak yang bekerja untuknya, bila ia 

tidak berguna lagi, maka Mother akan membuangnya. 
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3.5.2.2.  Proses Perancangan / Eksplorasi Bentuk Tubuh Mother 

Melihat dari konsep ‘Big Brother’ yang biasa terdapat dalam suatu cerita fiktif negara 

yang totaliter, karakter Mother mengambil referensi utama hewan burung hantu. 

Penulis memakai burung hantu sebagai desain visual agar memberi kesan bahwa 

Mother tidak pernah tidur dan selalu mengawasi siang dan malam. Ukurannya yang 

raksasa memberikan kesan bahwa ia mendominasi Bliss yang memiliki ukuran sangat 

kecil dibanding Mother.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.34. Perbandingan ukuran Mother dan Bliss 

  (dokumentasi pribadi) 
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Bentuk dasar badan Mother adalah segitiga, melambangkan kekuatan. Jadi 

eksplorasi dilakukan sebatas untuk menentukan fokus dari karakter. Awalnya 

dipilihnya proporsi badan Mother yang tidak seimbang yang menitikberatkan fokus 

pada bagian sayap. Dari hasil eksplorasi yang dilakukan, bentangan sayap Mother 

dapat menutupi seluruh kota. Penulis ingin memberikan kesan bahwa Mother 

melambangkan kegelapan yang menjangkau seluruh kota dan seluruh penjuru kota 

ada dibawah kontrolnya. 

           Gambar 3.35. Sayap Mother 

   (dokumentasi pribadi) 

 

Namun cerita mengalami perubahan, Mother tidak lagi membentangkan 

sayapnya. Ia sekarang dapat memanjangkan lehernya jika melihat sesuatu yang 

janggal terjadi didalam kota. Bentuk leher yang tidak proporsional itu juga lebih 

terlihat jelas dan menyeramkan dibandingkan bila sayapnya saja yang terlihat besar, 

lagipula siluet pada karakter menjadi normal-normal saja bila mother tidak 
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membentangkan sayapnya, tidak ada sesuatu yang menjadi titik fokus. Bentuk 

lehernya terinspirasi dari teropong kapal selam yang digunakan untuk mengintai.  

Mother adalah monster se-level catasthropic yang merupakan representasi konsep 

monster state of totalitarian dictatorship (Erika Gotllieb, 2001). 

Gambar 3.36. Desain Mother 

(dokumentasi pribadi) 

 

3.5.2.3. Proses Perancangan Fitur Wajah Mother 

Hal yang selanjutnya dilakukan setelah didapatkan bentuk dan proporsi, adalah wajah 

karakter Mother yang dibuat berdasarkan bentuk hati. Bentuk hati melambangkan 

propaganda yang ia rencanakan, menipu semua orang bahwa apa yang ia lakukan 

selama ini adalah bentuk kasih sayang, namun aslinya tidak sama sekali, wajah 

aslinya tersembunyi. Berkesan bahwa ia hanya memakai topeng saja.  
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       Gambar 3.37. Desain Wajah Mother 

(dokumentasi pribadi) 

 

Gambar 3.38. Expression Sheet & Pose Mother 

(dokumentasi pribadi) 

3.5.2.4. Warna Tokoh Mother 

Warna pada karakter Mother cenderung didominasi oleh warna hitam yang 

menyerupai representasi dari Black Smoke, sebuah asap gelap yang menutupi langit 

yang dihasilkan dari pabrik-pabrik disetiap sudut kota. Warna hitam juga merupakan 
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warna yang bertolak belakang dari warna putih, yaitu warna dasar Bliss. Lalu warna 

mata Mother berwarna merah. Merah merupakan warna yang memberikan kesan 

paling kuat, memberikan kesan kehormatan namun juga berbahaya. Warna ini sangat 

cocok dengan personality tokoh Mother. 

 

 

Gambar 3.39. Warna Wajah Mother 

(dokumentasi pribadi) 
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Gambar dibawah merupakan akhir visual Mother dari film 

Gambar 3.40. Final Look 

   (dokumentasi pribadi) 
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