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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam pengerjaan proyek untuk tugas akhir, penulis membuat sebuah video musik 

animasi 2D yang berjudul “Thank You”. Video musik animasi ini dibuat oleh 4 

orang termasuk penulis sendiri. “Thank You” merupakan video musik animasi fiksi 

bertipe naratif yang memiliki genre drama dan adventure. Video musik animasi ini 

bercerita mengenai kehidupan seorang pemulung cilik yang bernama Pandu. 

Meskipun Pandu memiliki kehidupan yang cukup menyedihkan, namun ia tetap 

memiliki keinginan untuk membahagiakan orang lain. Target audience dari video 

musik ini adalah untuk anak-anak berumur sekitar 10-15 tahun. Namun, cerita ini 

tetap dapat dinikmati oleh kalangan orang dengan umur 15 tahun keatas.  

 Film ini berlatar di Tangerang, dimana terlihat perbedaan yang kontras 

antara status sosial orang yang kaya dengan yang miskin. Metode penelitian yang 

digunakan pada tugas akhir ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. 

Penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara membagikan kuesioner, sedangkan 

penelitian kualitatif dilakukan dengan studi eksisting, yaitu menganalisa karya-

karya serupa dengan karya yang akan dibuat oleh penulis. Selain itu, penulis juga 

melakukan observasi di Tangerang dengan mengambil dokumentasi lapangan dan 

mencari gambar dari internet. Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih 

mendalam mengenai karakteristik dan penampilan tokoh yang akan dibuat.  
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3.1.1. Sinopsis 

Pandu adalah seorang anak laki-laki berumur sepuluh tahun yang hidup sebagai 

seorang pemulung di kawasan kumuh. Kawasan itu dipenuhi dengan barang bekas 

dan sampah, selain itu kawasan tersebut juga selalu turun hujan. Orang-orang yang 

ada disana memiliki sebuah awan di atas kepalanya, namun hal ini berbeda dengan 

Pandu. Suatu hari ketika sedang memulung, Pandu melihat suatu benda terbang di 

langit dan ia mengejarnya hingga melihat sebuah kota. Di dalam kota tersebut, 

Pandu melihat seorang anak perempuan bernama Angelica yang sedang bermain 

dengan kakak laki-lakinya. Kakak Angelica meminjamkan drone yang sedang ia 

mainkan kepada Angelica. Seketika itu, di atas kepala Angelica muncul sebuah 

pelangi.  

Angelica memainkan drone tersebut, namun ia kehilangan kendali karena 

ketidakmampuannya dalam mengendalikan mainan baru tersebut hingga akhirnya 

drone itu terjatuh. Pandu secara tidak sengaja menemukan drone milik Angelica. Ia 

pun perlahan berubah menjadi senang. Angelica pergi mencari drone miliknya dan 

mendapati Pandu sedang memegang drone tersebut. Pandu mengembalikan drone 

itu kepada Angelica, namun ternyata drone itu rusak akibat terjatuh sebelumnya. 

Angelica marah dan membuang drone tersebut, hingga akhirnya Pandu memungut 

drone itu dan memperbaikinya.  

Pandu berhasil memperbaiki drone, sehingga membuat ia merasa bahagia. 

Akibatnya, munculah pelangi di atas kepala Pandu. Pandu memainkan drone 

tersebut dan Angelica melihatnya. Angelica menghampiri Pandu dan meminta 

untuk mengembalikan drone miliknya, namun Pandu secara spontan enggan untuk 
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mengembalikannya. Angelica menjadi marah dan berusaha merebut drone tersebut, 

namun ia kalah dan terjatuh. Angelica menangis dan akhirnya Pandu 

mengembalikan drone tersebut kepada Angelica. Mereka berdua pun tersenyum, 

dan pelangi muncul di atas kepala mereka. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Penulis berperan sebagai peneliti dalam proses perancangan tokoh pada proyek 

tugas akhir video musik animasi 2D dengan judul “Thank You”. Penulis 

bertanggung jawab dalam merancang dua tokoh, yaitu Pandu dan Angelica. Pandu 

berperan sebagai tokoh utama, sedangkan Angelica berperan sebagai tokoh 

pendukung. Kedua tokoh akan dirancang dengan detail mulai dari proporsi, bentuk, 

fitur wajah, kostum, hingga warna yang digunakan oleh tokoh.  

3.1.3. Tahapan Kerja 

Tahapan kerja dalam perancangan tokoh Pandu dan Angelica dibagi ke dalam 

beberapa bagian. Perancangan dimulai dengan mencari teori-teori mengenai 

perancangan tokoh dari buku maupun internet. Setelah mendapatkan teori yang 

cukup, penulis mulai merancang Pandu dan Angelica dengan menggunakan teori 

dan referensi yang didapat dari foto, film animasi, dan live action. Penulis 

merancang tokoh Pandu sebagai tokoh utama dan tokoh Angelica sebagai tokoh 

pendukung. Berikut merupakan skematika perancangan dari pembuatan kedua 

tokoh tersebut: 
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Gambar 3.1. Skematika Perancangan 

(Dokumentasi Pribadi) 
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3.2. Acuan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa acuan untuk mendesain kedua 

tokoh, baik Pandu maupun Angelica. Berikut merupakan beberapa penjelasan dari 

referensi yang digunakan.  

3.2.1. Gaya Gambar dan Proporsi Tubuh Tokoh 

1. Animasi Belle and Sebastian 

Penulis mencari beberapa referensi dari film animasi mengenai proporsi tokoh 

dengan hirarki lead character untuk merancang proporsi tubuh tokoh Pandu dan 

Angelica. Tokoh yang dijadikan referensi adalah tokoh Sebastian dari animasi 

Belle and Sebastian karena animasi tersebut memiliki genre dan target audience 

yang kurang lebih sama dengan animasi yang sedang penulis buat yaitu 

bergenre adventure dan drama, serta bertema tentang pertemanan. Penulis 

merancang proporsi tubuh Pandu dan Angelica berdasarkan tinggi dan ukuran 

kepala tokoh Sebastian. Sebastian memiliki proporsi tinggi 4 ¼ kepala. 

 

Gambar 3.2. Belle and Sebastian 

(http://gaumonttelevision.com/assets/uploads/prod_5786d8e7f264f.jpg) 
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2. Alice in Wonderland 

Selain kedua tokoh di atas, penulis juga mengambil referensi desain tokoh Alice 

dari animasi Alice in Wonderland karena animasi ini memiliki genre adventure, 

sesuai dengan animasi yang penulis buat. Selain itu, Alice juga memiliki umur 

yang sama dengan Pandu yaitu 10 tahun. Alice memiliki proporsi tinggi 5 

kepala. 

 

Gambar 3.3. Alice 

(https://vignette.wikia.nocookie.net/disney/images/8/8d/Alice-in-Wonderland-1951-alice-in-

wonderland-1758739-640-476.jpg/revision/latest?cb=20140718061410)  

3. Kuesioner 

Data untuk mencari gaya gambar yang cocok dalam mendesain tokoh Pandu 

dan Angelica dikumpulkan dengan menggunakan 2 cara, yaitu melalui studi 

observasi film dan kuesioner yang diberikan kepada 50 responden. 50 

responden tersebut merupakan siswa sekolah Pahoa Tangerang dengan rasio 

umur mulai dari 10 hingga 15 tahun. Pertanyaan yang diberikan adalah 

berkenaan dengan umur responden, ketertarikan terhadap video musik, dan 

gaya gambar tokoh yang menurut mereka paling menarik untuk dijadikan video 

musik.  
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Gambar 3.4. Diagram Gaya Gambar Hirarki 

(Dokumentasi Pribadi) 

Dari kuesioner yang diberikan, diperoleh hasil bahwa sebagian besar 

anak-anak usia 10-15 tahun lebih menyukai tokoh dengan gaya gambar lead 

character dibandingkan dengan iconic, simple, dan realistic. Hal ditunjukkan 

dari jumlah anak yang menyukai gaya gambar lead character adalah sebanyak 

31 dari 50 orang. Kemudian 6 anak memilih gaya gambar iconic, 6 anak 

memilih gaya gambar simple, dan 7 anak memilih gaya gambar realistic.  

 

Gambar 3.5. Diagram Gaya Gambar Barat dan Jepang 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Dari kuesioner yang dibagikan kepada anak-anak sekolah Pahoa, 

diperoleh hasil bahwa sebagian besar anak-anak dengan usia 10-15 tahun lebih 

menyukai tokoh dengan gaya gambar animasi Barat dibandingkan dengan gaya 

animasi Jepang atau anime. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah anak-anak yang 

memilih gaya Barat adalah sebanyak 42 dari 50 anak, sedangkan jumlah yang 

memilih gaya anime adalah 8 anak.  

4.  Kaitan antara Asupan Gizi dengan Tinggi Badan 

Menurut artikel dari Kompas.com (2012) dinyatakan bahwa tubuh pendek dapat 

terjadi akibat kekurangan gizi berulang dalam waktu lama. Hal ini penulis 

terapkan untuk perancangan tokoh Pandu. Pandu dirancang memiliki tubuh 

yang lebih pendek dibanding Angelica, walaupun mereka memiliki usia dan ras 

yang sama, yaitu Mongoloid. Hal ini dikarenakan Pandu tidak mendapatkan 

asupan gizi yang cukup setiap harinya sejak ia kecil. Keadaan ekonomi Pandu 

tidak mendukungnya untuk bisa mendapatkan makanan bergizi. 

3.2.2. Tokoh Pandu 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa acuan untuk mendesain tokoh 

Pandu dalam video musik. Pandu adalah seorang pemulung, oleh karena itu penulis 

mencari beberapa referensi pemulung baik dari film live action, animasi, maupun 

dari dunia nyata. Acuan utama yang penulis gunakan adalah referensi dari 

pemulung-pemulung yang ada di daerah Tangerang serta pemulung di daerah 

Bogor. Penulis memilih untuk mengambil daerah Tangerang sebagai referensi 

karena di daerah ini terlihat kesenjangan sosial yang sangat jauh antara orang kaya 

dan miskin, sehingga penulis berfikir bahwa daerah ini akan menarik untuk 
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dijadikan referensi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang tertulis di Progressnews 

(2016), bahwa kesenjangan antara kaum kaya dengan miskin di Tangerang, Banten 

sangat terlihat jelas. Kemudian, daerah Bogor dipilih karena cuaca Bogor yang 

sering hujan serupa dengan cuaca yang ada di dalam animasi “Thank You”, yaitu 

kota yang selalu hujan. Penulis merasa perlu untuk mengamati pemulung di kota 

Bogor agar bisa memperoleh karakteristik pemulung yang berada di kota yang 

sering hujan.  

Studi observasi dilakukan dengan cara menganalisa gambar dan foto yang 

sudah berhasil dikumpulkan sebagai acuan untuk merancang tokoh Pandu. Metode 

yang digunakan penulis dalam melakukan observasi ini adalah studi lapangan dan 

mencari gambar-gambar di internet. Pandu merupakan anak yatim piatu yang 

bermata pencaharian sebagai pemulung. Oleh karena itu, studi lapangan dilakukan 

dengan pergi ke TPA Rawa Kucing di Tangerang pada Maret 2017 untuk melihat 

keadaan pemulung di sana. Gambar-gambar yang sudah dikumpulkan akan 

dianalisa, kemudian hasil yang didapat akan digunakan untuk merancang tokoh 

Pandu.  

1. Studi Observasi Bentuk 

a. Up 

Tokoh Pandu merupakan seorang anak yang memiliki sifat pendiam, introvert, 

sulit bergaul, dan kaku. Penulis mengamati beberapa film dan menemukan 

tokoh yang memiliki kesamaan sifat dengan Pandu, yaitu tokoh Carl 

Fredricksen dalam film Up. Dalam film Up penulis mengamati perawakan Carl 
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Fredricksen. Penulis mengambil bentuk Carl untuk merancang tokoh Pandu 

karena kesamaan sifat mereka tersebut. Pixar merancang Carl dengan 

menggunakan bentuk dasar persegi. Bentuk ini terlihat pada bagian tubuh Carl.  

  

Gambar 3.6. Perancangan Tokoh Carl 

(http://pixar-animation.weebly.com/character-design.html) 

 

2. Studi Observasi Fitur Wajah dan Ekspresi 

a. Up 

Carl merupakan seorang dengan sifat yang pasif, introvert, dan pendiam. 

Pixar memperlihatkan hal tersebut dari ekspresi Carl yaitu bentuk matanya 

yang sayu dan alisnya yang menurun kebawah. Carl tidak banyak 

melakukan gerakan dan memiliki ekspresi yang datar. Ekspresinya juga 

tidak lebar dan exaggerated seperti tokoh-tokoh yang ceria. Mulut Carl 

tidak pernah terbuka dengan sangat lebar ketika sedang melakukan ekspresi. 

Hal ini terlihat jelas ketika ia dan calon istrinya sedang membicarakan 
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mengenai idola mereka. Ekspresi bahagia yang ditunjukkan oleh Carl hanya 

tersenyum kecil.  

Gambar 3.7. Ekspresi Carl 

(Dokumentasi Pribadi) 

b. Pemulung di Tangerang 

Pemulung di Tangerang sebagian memiliki rambut yang panjangnya 

sedang, namun terdapat sebagian dari mereka yang memiliki rambut yang 

tipis dan pendek. Namun, penulis memutuskan untuk mengambil referensi 

dengan rambut yang tipis dan pendek untuk membentuk bentuk lingkaran 

untuk kepala tokoh Pandu.  

 

Gambar 3.8. Fitur Wajah Pemulung Tangerang 

(Dokumentasi Pribadi) 
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3. Studi Observasi Kostum 

Video musik animasi “Thank You” berlatar di Indonesia, tepatnya di 

Tangerang dengan sedikit modifikasi yaitu cuaca yang selalu hujan. Dalam 

perancangan kostum, tokoh Pandu harus dapat mencerminkan pakaian yang 

digunakan oleh pemulung di Tangerang yang selalu hujan. Oleh karena itu, 

penulis melakukan studi lapangan dan mencari gambar pemulung-

pemulung Tangerang dan Bogor di internet untuk mengamati kostum-

kostum yang mereka gunakan. Penulis juga melakukan studi observasi 

terhadap film dan animasi yang didalamnya terdapat tokoh pemulung atau 

tokoh-tokoh miskin. Film yang dipilih sebagai acuan adalah animasi 

Aladdin, Hunger Games, dan Surat Kecil untuk Tuhan.  

a. Aladdin 

Penulis mengambil referensi kostum dari tokoh Aladdin karena ia memiliki 

status sosial yang sama dengan Pandu, yaitu merupakan kaum miskin. 

Dalam animasi ini, penulis melihat bahwa untuk menunjukkan 

kemiskinannya, Disney menambahkan sebuah tambalan kain bekas di 

sebelah kanan celana Aladdin. Warna kain tambalan yang digunakan juga 

memiliki warna yang berbeda dengan warna celana agar tambalan kain 

tersebut dapat terlihat lebih jelas.  
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Gambar 3.9. Aladdin 

(http://disney.wikia.com/wiki/File:480_alamp.jpg) 

 

b. Tokoh Miskin dalam Film Surat Kecil untuk Tuhan 

Tokoh dalam film ini memiliki latar sosiologis yang sangat mirip dengan 

Pandu. Mereka adalah anak yatim piatu yang terjebak dalam suatu sindikat 

yang memanfaatkan anak-anak terlantar untuk menjadi pengemis di jalanan. 

Mereka selalu dimarahi dan dipukul jika tidak bekerja dengan baik. Di usia 

mereka yang masih kecil, mereka diperbudak untuk menjadi mesin uang 

tanpa kenal waktu. Keduanya tidak pernah mengenal indahnya masa kecil. 

Tokoh miskin dalam film ini menggunakan kostum kaos, celana lusuh, dan 

alas kaki.  
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Gambar 3.10. Surat Kecil Untuk Tuhan 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

c. Kaum Miskin dalam Film Hunger Games 

Penulis mengambil referensi dari film Hunger Games untuk mendesain 

tokoh Pandu dan Angelica, karena di dalam film ini terlihat kontras status 

sosial yang jelas antara kaum miskin dengan kaya. Hal ini sesuai dengan 

tokoh Pandu dan Angelica yang kontras secara status sosial. Selain itu, film 

merupakan sebuah entertainment, sehingga dari film penulis bisa 

mendapatkan kontras yang lebih exaggerated dibandingkan hanya dengan 

mengambil referensi kontras dari dunia nyata saja. Kaum miskin (district 12) 

pada Film Hunger Games hanya menggunakan pakaian seadanya. Pakaian 

hanya digunakan untuk menutupi tubuh saja, bukan untuk bergaya. Mereka 

juga tidak menggunakan aksesoris lain untuk memperindah penampilan 
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mereka. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki uang untuk 

membeli benda-benda yang bukan kebutuhan primer mereka, seperti 

perhiasan. Konsep kesederhanaan ini penulis terapkan dalam mendesain 

kostum tokoh Pandu. 

 

Gambar 3.11. Kostum Masyarakat District 12 Hunger Games 

(Dokumentasi Pribadi) 

d. Penampilan Pemulung di Tangerang 

Pemulung di Tangerang tidak memiliki ciri khas yang berbeda dengan 

pemulung di kota-kota pada umumnya. Mereka rata-rata menggunakan 

sebuah kaus lusuh, topi, celana longgar, dan sepasang alas kaki. Penggunaan 

topi akan penulis ganti dengan jas hujan karena cerita ini berlatar di tempat 

yang selalu hujan. Pakaian yang digunakannya juga terlihat kotor akibat 

terkena banyak sampah di TPA.  
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Gambar 3.12. Pemulung mengais di TPA Rawa Kucing, Tangerang 

(http://www.tribunnews.com/images/regional/view/1114372/pemulung-mengkais-rezeki-

di-tpa-rawa-kucing) 

 

   

Gambar 3.13. Anak Pemulung di TPA Rawa Kucing, Tangerang 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 3.14. Anak Pemulung di Tangerang 

(http://trendmasakini2020.blogspot.com/2016/11/kisah-dua-bocah-bersaudara-jadi.html) 
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e. Pemulung di Bogor 

Penulis juga mengamati pemulung di Bogor karena Tangerang bukan 

merupakan kota yang sering hujan, sehingga mungkin terdapat beberapa ciri 

khas pemulung di kota hujan yang tidak dapat ditemukan di Tangerang. 

Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengamati pemulung di kota Bogor, 

kota yang sering sekali hujan. Penulis memperoleh gambar di internet yang 

memperlihatkan seorang pemulung menggunakan plastik besar yang ia 

temukan di pinggir jalan untuk menutupinya dari hujan yang sedang 

mengguyur kota tersebut. Ia ingin berlindung dari hujan, namun karena 

keterbatasan biaya untuk membeli payung atau jas hujan, ia menggunakan 

plastik bekas hasil pulungannya untuk melindungi dirinya dari hujan. 

 

Gambar 3.15. Pemulung Bogor 

(http://cdn-2.tstatic.net/bogor/foto/bank/images/pemulung_20151116_212349.jpg) 
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4. Studi Observasi Warna 

Penulis mengambil referensi kontras warna dari film Hunger Games. Dalam 

film Hunger Games, dapat terlihat bahwa tokoh-tokoh dari tempat yang miskin 

menggunakan warna baju yang dull dan suram. Selain baju, warna kulit mereka 

juga cukup gelap dan tidak mengkilat seperti kaum kapitalis yang ada di sana.  

 

Gambar 3.16. District 12 Hunger Games 

(Dokumentasi Pribadi) 

3.2.3. Tokoh Angelica Giovanny 

Dalam mencari referensi untuk perancangan tokoh Angelica, penulis melakukan 

observasi termasuk dari mengamati film, animasi, maupun dunia nyata terhadap 

tokoh yang memiliki kesamaan dengan Angelica. Angelica adalah seorang anak 

dari keluarga kaya, oleh karena itu penulis mencari beberapa referensi tokoh yang 

berstatus sosial tinggi dari film live action, animasi, maupun dari dunia nyata. 

Acuan utama yang penulis gunakan adalah referensi dari anak-anak berstatus sosial 

tinggi yang tinggal di daerah Tangerang.  
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1. Studi Observasi Bentuk  

Tokoh Angelica merupakan seorang anak yang memiliki sifat terbuka, ceria, 

dan ekstrovert. Setelah mengamati beberapa film, penulis menemukan 

tokoh yang memiliki kesamaan sifat dengan Angelica, yaitu tokoh Ellie 

dalam film Up. Dalam film Up penulis mengamati perawakan Ellie saat ia 

berusia 5 tahun dan ketika ia sudah dewasa. Penulis melihat bahwa terdapat 

kesamaan dalam tokoh Ellie dengan tokoh Angelica, yaitu sifat mereka yang 

ekstrovert, terbuka, dan ceria. Oleh karena itu, penulis mengambil bentuk 

tokoh Ellie sebagai referensi untuk merancang tokoh Angelica. Ellie 

memiliki bentuk dasar lingkaran untuk mencerminkan sifatnya yang 

ekstrovert dan polos. Bentuk ini terlihat pada bagian kepala dan tubuh Ellie. 

 

Gambar 3.17. Ellie 

(Dokumentasi Pribadi) 
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2. Studi Observasi Fitur Wajah  

a.  Up 

Tokoh Angelica merupakan seorang anak yang memiliki sifat aktif dan 

ekstrovert. Oleh karena itu, penulis menggunakan tokoh Ellie dari film Up 

untuk dijadikan referensi dalam perancangan Angelica karena Ellie juga 

memiliki sifat yang sama dengan Angelica. Disney memperlihatkan hal 

tersebut dari ekspresi Ellie, yaitu bentuk matanya yang naik dan terbuka 

lebar serta alisnya yang naik keatas. Ellie melakukan banyak ekspresi yang 

bervariasi dan lebar. Mulutnya selalu bergerak dengan lebar ketika 

mengekspresikan sesuatu.  

Gambar 3.18. Ekspresi Ellie 

(Dokumentasi Pribadi) 

3. Studi Observasi Kostum 

Dalam perancangan kostum, tokoh Angelica harus dapat mencerminkan 

pakaian yang digunakan oleh anak kelas atas di Tangerang. Penulis 
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melakukan studi observasi terhadap film yang didalamnya terdapat tokoh-

tokoh kaya. Selain itu, penulis juga melakukan studi lapangan dan mencari 

gambar anak-anak dari keluarga kaya di Tangerang untuk mengamati 

kostum-kostum yang mereka gunakan. Referensi film yang dipilih sebagai 

acuan untuk kostum Angelica adalah film Hunger Games. 

a. Kaum Kapitalis dalam Hunger Games 

Film Hunger Games dipilih sebagai acuan karena pada film ini terlihat 

kontras status sosial antara kaum miskin dan kaya. Hal ini sesuai dengan 

kontras status sosial antara tokoh Pandu dan Angelica. Selain itu, film 

merupakan sebuah entertainment, sehingga dari film penulis bisa 

mendapatkan kontras yang lebih exaggerated dibandingkan hanya dengan 

mengambil referensi kontras dari dunia nyata saja. Dari film Hunger Games, 

penulis mengambil aspek kontras yang terlihat dari pakaian orang kaya dan 

miskin disana. Kaum kapitalis di Hunger Games menggunakan benda-

benda yang bukan termasuk ke dalam kebutuhan primer. Contohnya adalah 

mereka menggunakan banyak perhiasan tambahan untuk mempercantik diri 

mereka seperti kalung dan anting. Perhiasan-perhiasan ini berfungsi sebagai 

lambang dari status sosial mereka yang tinggi. Hal ini berbeda dengan 

orang-orang miskin disana yang tidak menggunakan perhiasan apapun 

untuk menghiasi diri mereka.  
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Gambar 3.19. Kostum Kaum Kapitalis Hunger Games 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

b. Anak Perempuan Cukup Berkelas di Tangerang 

Penulis mengamati beberapa anak perempuan yang cukup berkelas di 

Tangerang. Sebagian dari anak perempuan di Tangerang menggunakan 

kaos biasa, namun ada beberapa diantara mereka yang menggunakan 

kaos berkerah. Dari kedua pilihan tersebut, penulis memilih kaos 

berkerah untuk menunjukkan status Angelica yang kaya. Mereka juga 

memiliki rambut yang hitam dan mengkilap. Mereka juga menggunakan 

celana yang ukurannya pas dengan badan mereka. Diantara mereka ada 

yang menggunakan celana jeans dan celana biasa.  
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Gambar 3.20. Kostum Anak Perempuan Kaya di Tangerang 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

4. Studi Observasi Warna 

Dalam film Hunger Games, penulis mengamati bahwa kaum kapitalis yang 

berada di sana banyak menggunakan kostum dengan warna yang cerah dan 

dengan saturasi yang cukup tinggi. Konsep ini penulis terapkan untuk 

merancang warna Angelica.   

 

Gambar 3.20. Warna Pakaian Kaum Kapitalis Pada Film Hunger Games 

(Dokumentasi Pribadi) 
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3.3. Proses Perancangan Tokoh 

Pada proses perancangan tokoh, penulis memulainya dengan membuat 3 

dimensional character, kemudian dilanjutkan dengan perancangan proporsi, 

bentuk, fitur wajah, kostum, dan warna, hingga desain final dari tokoh tersebut.  

3.3.1. Tokoh Pandu 

1. 3 Dimensional Character 

a. Sosiologis 

Pandu merupakan seorang pemulung Tangerang. Pada animasi ini kota 

Tangerang mengalami sedikit modifikasi, yaitu menjadi kota yang selalu 

hujan. Pandu adalah anak yatim piatu yang ditelantarkan oleh orang tuanya 

sejak kecil. Ia dipungut oleh seorang preman yang memang biasa memungut 

anak-anak jalanan dan membiarkan anak-anak tersebut untuk tinggal 

bersamanya. Akan tetapi, preman tersebut meminta imbalan dengan 

memberikan uang setoran kepadanya setiap hari. Pandu mencari uang 

dengan cara memulung karena seluruh orang kaya membuang sampah 

mereka ke kota tersebut, sehingga mata pencaharian ini merupakan salah 

satu yang paling memungkinkan untuk ia lakukan. Anak-anak yang tinggal 

di rumah tersebut hidup dengan kurang layak. Jika mereka tidak bekerja 

dengan baik ataupun mereka melanggar peraturan, mereka akan langsung 

dipukul. Setiap harinya mereka hanya diberi makan nasi dengan porsi yang 

sedikit dan tidak mendapatkan lauk maupun pauk. 
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Suatu hari, preman tersebut melarikan diri karena ia melakukan 

tindakan kriminalitas. Masa kontrak rumah tersebut telah habis, sehingga 

akhirnya anak-anak tersebut terpaksa harus pergi ke tempat lain untuk 

mencari tempat tinggal lain. Selama beberapa waktu, Pandu berkeliaran dan 

tinggal di jalan. Ia menghidupi dirinya dengan terus menjadi pemulung. 

Namun karena Pandu adalah seorang pemikir yang pintar, ia menyadari 

bahwa ia harus membuat tempat tinggal untuk menutupinya dari hujan. Ia 

mengumpulkan beberapa triplex dan seng-seng bekas yang ia temukan saat 

memulung, kemudian membentuknya menjadi sebuah gubuk yang kecil.  

b. Psikologis 

Pandu adalah seorang anak yang introvert, pendiam, kaku, tertutup, gigih, 

serius, dan pintar. Karakternya yang pendiam dan introvert diperlihatkan 

dari matanya yang sayu, sedangkan karakteristiknya yang pintar 

ditunjukkan dari gestur dan hobinya. Pandu merupakan anak yang unik 

karena perasaannya selalu datar. Hal ini disebabkan karena semua anak-

anak di penampungan tersebut jarang bertemu dan berkomunikasi antara 

satu sama lain karena mereka harus bekerja hingga larut untuk memberikan 

uang setoran kepada preman disana. Kemudian setelah selesai bekerja, 

mereka harus langsung makan dan tidur. Mereka hidup seolah-olah seperti 

robot. Oleh karena itu, anak-anak disana tidak ada yang pernah tersenyum 

dan hal ini menyebabkan Pandu tidak memahami mengenai kebahagiaan. 

Pandu juga tidak memahami apa itu kesedihan, meskipun ia hidup 

di lingkungan yang keras seperti itu. Hal ini disebabkan karena pola 
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hidupnya dari ia kecil hingga besar memang datar seperti robot. Tidak 

pernah ada satu kejadian pun yang membuatnya menangis atau 

mengeluarkan kesedihannya. Meski terlihat mandiri dan dapat diandalkan, 

di dalam diri Pandu sebenarnya masih tersimpan sisi anak-anak. Pandu 

merupakan tipe orang yang mengerjakan tugasnya dengan sungguh-

sungguh. Ia suka menyendiri dan jarang bergaul dengan orang lain. Namun 

hal itu mulai perlahan lahan berubah sejak ia bertemu dengan Angelica. 

Pandu mulai mendapat sedikit pengaruh dari Angelica, sehingga di akhir 

cerita ia akan berubah menjadi seorang yang sedikit lebih terbuka terhadap 

orang lain.  

c. Fisiologis 

Pandu merupakan anak berusia 10 tahun yang memiliki postur tubuh kurus 

dengan berat badan 22 kg dan tinggi badan 120 cm. Hal ini disebabkan 

karena ia tidak bisa mendapatkan gizi yang cukup dengan hanya hidup 

sebagai seorang pemulung. Ia menggunakan baju lusuh yang sedikit 

kelonggaran dan celana SD berwarna merah yang ia dapatkan dari tempat 

sampah ketika sedang memulung. Baju dan celana yang ia dapatkan sudah 

terdapat beberapa bolongan karena secara logika umumnya orang 

membuang suatu barang karena barang tersebut sudah rusak. Pandu 

memungut pakaian tersebut dan menambalkan dengan kain lusuh lain yang 

ia temukan di tempat sampah. Pandu menggunakan sandal jepit murah yang 

biasanya banyak ditemukan pada tempat sampah. Pandu juga memiliki 

rambut berwarna kecoklatan karena rambutnya kering dan rusak. 
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Pandu juga menggunakan jas hujan plastik tipis untuk menutupi 

dirinya dari hujan yang turun setiap hari. Di bagian perut hingga kaki Pandu 

terdapat lumpur-lumpur karena tanah yang ada di TPA sangatlah encer 

akibat dari hujan yang turun setiap hari, sehingga ketika Pandu memulung 

tubuhnya sering masuk ke dalam tanah. Di kaki Pandu terdapat bekas luka 

karena ketika ia memulung, kakinya terkadang terluka ketika sedang 

berjalan di tumpukan sampah dan ia tidak mengobatinya. Selain itu, di 

kakinya juga terdapat bekas kutu air karena ia tinggal di kota yang selalu 

hujan. Di alis dan hidungnya juga terdapat bekas luka yang ia dapat ketika 

sedang bekerja, namun luka pada hidung tertutup oleh handsaplast. 

2.  Perancangan Proporsi Tubuh Pandu 

Penulis memulai perancangan tokoh Pandu dengan mencoba untuk 

memvisualisasikan tokoh Pandu ke dalam proporsi dan gaya gambar yang 

cocok. Proporsi dan gaya gambar tokoh Pandu dibuat berdasarkan referensi 

dari tokoh dengan hirarki lead character seperti Sebastian, Rapunzel, dan 

Alice. Alice memiliki proporsi tinggi badan sebesar 5 kepala, sedangkan 

Sebastian memiliki proporsi tinggi badan sebesar 4¼ kepala. Gaya lead 

character memiliki proporsi tubuh manusia semi realistik. Pandu 

merupakan seorang yatim piatu pemulung yang berumur 10 tahun, sehingga 

perlu dilakukan eksplorasi bagaimana cara untuk menggambarkan proporsi 

Pandu agar ia terlihat seperti anak yang berumur 10 tahun.  

Pada tahap pertama, penulis mencoba untuk mencari proporsi yang 

cocok untuk tokoh Pandu. Penulis mencoba untuk memvisualisasikan 
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Pandu dengan menggunakan proporsi tubuh Alice seperti pada gambar di 

bawah yaitu ukuran tubuh 5 kepala, namun Pandu menjadi terlihat terlalu 

dewasa.  

   

Gambar 3.21. Referensi dan Sketsa Proporsi Tubuh Pandu dengan Referensi 

Alice 

(Dokumentasi Film Thank You) 

Selanjutnya, penulis mencoba untuk menerapkan proporsi tubuh tokoh 

Sebastian untuk merancang tokoh Pandu. Sebastian memiliki proporsi 4¼ 

kepala. Penulis merasa bahwa proporsi ini sudah cukup untuk 

memvisualisasikan tokoh Pandu sebagai seorang anak yang berumur 10 

tahun. Selain itu proporsi tubuh ini juga dirasa cukup semi realis dan bisa 

memperlihatkan gerakan dan ekspresi yang realis seperti ciri-ciri dari hirarki 

lead character. Namun proporsi tokoh Pandu dikecilkan menjadi 4 kepala 

untuk menunjukkan kekurangan gizi dari tokoh Pandu. 
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Gambar 3.22. Sketsa Proporsi Tubuh Pandu 4 Kepala dengan Referensi Proporsi 

Sebastian 4¼ Kepala 

(Dokumentasi Film Thank You) 

Setelah berhasil menentukan proporsi tubuh Pandu, selanjutnya 

penulis mencoba untuk mencari gaya gambar lain untuk memvisualisasikan 

tokoh Pandu karena gaya gambar sebelumnya masih sedikit terlihat seperti 

gaya anime. Hal ini dikarenakan penulis masih menggunakan gaya gambar 

penulis sendiri untuk memvisualisasikan tokoh Pandu. Penulis mencoba 

untuk memvisualisasikan tokoh Pandu dengan menggunakan gaya gambar 

Sebastian yang merupakan tokoh lead character.  

    

Gambar 3.23. Sketsa Visualisasi Awal Pandu dengan Referensi Gaya Gambar 

Sebastian 

(Dokumentasi Film Thank You) 
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Setelah menyelesaikan sketsa Pandu, penulis mulai untuk 

memvisualisasikan Pandu ke dalam gambar digital.  

 

Gambar 3.24. Visualisasi Awal Digital Pandu  

(Dokumentasi Film Thank You) 

Setelah diwujudkan dalam bentuk digital, penulis melihat bahwa 

lebar tubuh Pandu masih belum dapat memperlihatkan status sosialnya yang 

miskin, oleh karena itu penulis mengecilkan lebar tubuh Pandu sebanyak 

dua kali.  

                        

Gambar 3.25. Visualisasi Proporsi Akhir Tubuh Pandu (Perancangan awal bentuk 

Pandu) 

(Dokumentasi Film Thank You) 
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3. Perancangan Bentuk Tokoh Pandu 

Setelah mendapatkan visualisasi proporsi dari tokoh Pandu, penulis 

merancang bentuk dasar dari tokoh Pandu dengan menggunakan teori 

Tillman dan Bancroft mengenai shape. Penulis menggunakan teori 

lingkaran untuk memvisualisasikan sifat Pandu. Bentuk lingkaran dipilih 

karena sebelum dilakukan revisi cerita, tokoh Pandu merupakan anak yang 

ceroboh, ceria, polos, dan suka menghibur orang lain. 

 

Gambar 3.26. Penerapan Bentuk Tubuh Lingkaran 

(Dokumentasi Film Thank You) 

 Namun, setelah dilakukan revisi cerita, sifat dari tokoh Pandu 

mengalami beberapa perubahan. Tokoh Pandu yang awalnya merupakan 

anak yang ceria, berubah menjadi seorang yang kosong dan tidak pandai 

untuk mengekspresikan perasaannya. Ia juga berubah dari tokoh yang 

ceroboh menjadi tokoh yang yang teliti dalam melakukan segala hal. Hal ini 

membuat adanya perubahan bentuk dari bulat menjadi persegi pada bagian 

tubuh Pandu. Referensi yang digunakan adalah tokoh Carl dari film Up. Carl 

juga memiliki bentuk dasar persegi, sama seperti Pandu. Penulis juga 
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merancang bentuk kepala Pandu pada tahap ini. Kepala Pandu dirancang 

dengan bentuk lingkaran, bukan persegi karena penulis ingin 

memperlihatkan sisi anak-anak yang ada di dalam diri Pandu.  

       

Gambar 3.27. Penerapan Bentuk Tubuh Persegi pada Tubuh Pandu dengan 

Referensi dari Tokoh Carl dan Modifikasi Bentuk Kepala Tokoh Pandu dengan 

Menggunakan Bentuk Lingkaran 

(Dokumentasi Film Thank You) 

 

4. Perancangan Fitur Wajah Tokoh Pandu 

Pandu merupakan seorang anak yang memiliki sifat kaku, introvert, 

tertutup, dan tidak pandai untuk mengekspresikan perasaannya. Sifat 

tersebut sesuai dengan tokoh Carl pada film Up. Penulis mengamati fitur 

wajah Carl dan mendapati bahwa Carl memiliki alis yang datar dan tebal 

serta mata yang sayu. Oleh karena itu, penulis merancang Pandu dengan 

menggunakan fitur-fitur tersebut.  
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 Pada tahap ini, penulis juga merancang rambut Pandu. Penulis 

melakukan observasi terhadap fitur wajah pemulung di Tangerang. Penulis 

mendapati bahwa sebagian pemulung cilik di Tangerang memiliki rambut 

yang tipis dan pendek dan terdapat beberapa pemulung yang memiliki 

rambut dengan panjang yang normal. Penulis memiliki menggunakan 

rambut yang tipis agar bentuk lingkaran pada kepala tokoh Pandu menjadi 

lebih terlihat jelas. Pada hidung dan alis Pandu juga terdapat bekas luka 

yang ia dapatkan ketika sedang bekerja. 

 

 

Gambar 3.28. Fitur Wajah Pandu dengan Referensi dari Tokoh Carl dalam Film 

Up dan Pemulung Tangerang 

(Dokumentasi Film Thank You) 
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5. Perancangan Kostum Tokoh Pandu 

Tahapan berikutnya yang dilakukan oleh penulis adalah merancang kostum 

yang akan digunakan oleh Pandu. Pandu merupakan seorang pemulung. Ia 

tinggal di kota Tangerang yang selalu hujan. Kostum Pandu dirancang 

dengan menggunakan referensi-referensi kostum yang telah didapatkan 

oleh penulis dari internet, film, dan dari kota Tangerang pada tahun 2017.  

 Perancangan kostum diawali dengan eksplorasi baju-baju yang biasa 

digunakan oleh pemulung Tangerang. Berdasarkan referensi yang 

didapatkan oleh penulis, pemulung di Tangerang biasanya menggunakan 

kaos dengan lengan panjang, lengan pendek atau menggunakan kemeja 

casual. Penulis juga menambahkan tambalan kain seperti referensi pada 

animasi Aladdin. Namun karena Pandu memiliki sifat yang kaku, penulis 

membuat bentuk tambalan tersebut menjadi persegi. Berdasarkan beberapa 

referensi tersebut, penulis mencoba untuk menuangkannya ke dalam sketsa 

dibawah: 

 

Gambar 3.29. Eksplorasi Pakaian Pandu 

(Dokumentasi Film Thank You) 
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 Setelah melakukan eksplorasi pakaian atas, penulis juga melakukan 

eksplorasi untuk celana yang digunakan oleh Pandu. Berdasarkan 

pengamatan yang diperoleh, penulis melihat bahwa celana yang digunakan 

pemulung terdiri dari dua jenis, yaitu celana pendek dan celana panjang. 

Dengan adanya referensi tersebut, penulis mencoba untuk menuangkannya 

ke dalam sketsa seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah. 

 

Gambar 3.30. Eksplorasi Celana Pandu 

(Dokumentasi Film Thank You) 

 Setelah berhasil melakukan eksplorasi celana dan baju untuk tokoh 

Pandu, penulis memilih baju dan celana yang paling mewakili 3 

dimensional character dari tokoh Pandu. Kemudian, penulis 

menggabungkannya dengan proporsi dan bentuk yang sudah dibuat 

sebelumnya, sehingga diperoleh sketsa Pandu yang utuh.  
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Gambar 3.31. Penggabungan Kostum Pandu dengan Referensi dari Pemulung 

Tangerang, tokoh Aladdin, dan Surat Kecil Untuk Tuhan 

(Dokumentasi Film Thank You) 

 Penulis telah berhasil mendapatkan penampilan Pandu secara utuh, 

namun penulis masih harus menambahkan pakaian yang melindungi Pandu 

dari hujan. Hal ini dikarenakan Pandu hidup di kota yang selalu hujan. Oleh 

karena itu penulis kembali melakukan eksplorasi terhadap penampilan luar 

dari tokoh Pandu. Eksplorasi ini dilakukan dengan melihat model-model jas 

hujan yang ada di internet. Penulis juga melihat alas kaki apa saja yang 

digunakan oleh pemulung di Tangerang. Pemulung di TPA Tangerang 
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sebagian menggunakan sepatu boots karet dan sebagian menggunakan 

sandal jepit. Dengan adanya observasi tersebut, penulis berhasil untuk 

menciptakan beberapa sketsa penampilan luar Pandu seperti yang terlihat 

pada gambar di bawah. 

       
 

      

Gambar 3.32. Eksplorasi Kostum Luar Tokoh Pandu 

(Dokumentasi Film Thank You) 

Setelah penulis selesai melakukan eksplorasi terhadap kostum Pandu, 

penulis memutuskan bahwa desain yang paling sesuai dengan 3 dimensional 

character yang telah dirancang adalah: 
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Gambar 3.33. Desain Penampilan Luar Tokoh Pandu 

(Dokumentasi Film Thank You) 

 Namun setelah dianalisis kembali, penulis merasa bahwa desain ini 

masih kurang dapat memperlihatkan 3 dimensional character yang 

dimilikinya. Pandu adalah seorang pemulung Indonesia yang miskin. 

Desain yang telah dibuat kurang berhasil dalam memperlihatkan sosiologi 

dan status sosialnya sebagai orang miskin yang berasal dari Indonesia. 

Pandu menjadi terlihat seperti menggunakan jas biasa, bukan jas hujan. 

Penggunaan sepatu boots juga membuat Pandu menjadi terlihat seperti 

orang kaya. Selain itu, Pandu juga tinggal di kota yang unik, karena 

merupakan kota yang selalu hujan. Namun, hal tersebut tidak terlihat dalam 

desain ini. Oleh karena itu, penulis merancang kembali kostum Pandu 

dengan menggunakan referensi foto pemulung yang berasal dari kota 

Bogor. Bogor merupakan kota yang sering sekali hujan. Berdasarkan 

pengamatan yang didapatkan oleh penulis, terdapat beberapa pemulung di 
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kota Bogor yang menggunakan plastik bekas untuk menutupi diri mereka 

ketika hujan. Ide ini digunakan penulis untuk mengubah desain pelindung 

hujan milik Pandu. Celana yang sebelumnya merupakan celana biasa, juga 

mengalami perubahan bentuk menjadi celana SD anak Indonesia yang 

Pandu dapatkan dari hasil memulung.  

 

Gambar 3.34. Eksplorasi Pelindung Hujan Pandu 

(Dokumentasi Film Thank You) 

 Penulis mencoba untuk melakukan eksplorasi dengan menggunakan 

plastik-plastik bekas yang biasa ditemukan di tempat sampah untuk 

mendesain pelindung hujan tokoh Pandu. Penulis berhasil untuk membuat 

3 buah alternatif desain. Namun, setelah dilakukan eksplorasi tersebut 

penulis merasa desain penampilan luar yang telah dibuat menjadi kurang 
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estetis dan kurang menarik secara siluet. Oleh karena itu penulis mencoba 

untuk melakukan eksplorasi kembali.  

 

Gambar 3.35. Siluet Pelindung Hujan Pandu 

(Dokumentasi Film Thank You) 

Penulis menyadari bahwa penggunaan jas hujan dengan bahan 

plastik dapat memperlihatkan pakaian bagian dalam Pandu yang compang 

camping dan lusuh, sehingga hal ini akan membantu memperlihatkan status 

sosialnya yang miskin dengan lebih jelas. Selain itu, dengan penggunaan jas 

plastik, dapat dihasilkan penampilan dan siluet yang lebih menarik. 
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Gambar 3.36. Gambar Final Penampilan Pandu dengan Referensi Jas Hujan 

Pemulung Bogor 

(Dokumentasi Film Thank You) 

 

6. Perancangan Warna Tokoh Pandu 

Tahap selanjutnya yang dilakukan penulis dalam merancang tokoh Pandu 

adalah melakukan eksplorasi warna. Pandu merupakan seorang pemulung 

yang hidup miskin. Oleh karena itu, penulis memilih warna-warna dengan 

saturasi yang rendah untuk memperlihatkan kehidupannya yang miskin. Hal 

ini sesuai dengan referensi warna kaum miskin pada film Hunger Games. 

Warna-warna yang dipilih juga semuanya berasal dari skema warna 

komplementer. Pertama, penulis menentukan warna untuk kulit Pandu. 

Pandu merupakan ras Melayu. Melayu memiliki warna kulit yang beragam 

dari kuning hingga cokelat. Oleh karena itu, penulis melakukan eksplorasi 
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terhadap warna-warna kulit pemulung. Warna kulit yang dipilih adalah 

warna ketiga karena warna pertama terlihat terlalu kuning dan warna kedua 

terlihat terlalu merah dan tinggi saturasinya.  

   

Gambar 3.37. Warna Kulit Pandu 

(Dokumentasi Film Thank You) 

 Untuk warna pada pakaian Pandu, penulis juga melakukan berbagai 

eksplorasi warna dengan skema warna komplementer. Akhirnya penulis 

memutuskan untuk menggunakan warna komplementer pada celana dan 

tambalan baju, sedangkan untuk warna pakaian digunakan warna putih. 

Warna putih berguna untuk menunjukkan kekosongan dan kesendirian yang 

dirasakan oleh Pandu. Selain menentukan warna pakaian, penulis juga 

mencoba untuk memberi warna pada rambut Pandu. Penulis mengambil 

warna coklat dari palet merah untuk menunjukkan rambut Pandu yang rusak 

akibat tidak terawat.  
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Gambar 3.38. Warna Baju Pandu 

(Dokumentasi Film Thank You) 

 

 Gambar 3.40. Warna Rambut Pandu  

(Dokumentasi Film Thank You) 

 Setelah berhasil menentukan warna bagian dalam pakaian Pandu, 

selanjutnya penulis memilih warna untuk digunakan pada plastik pelindung 

hujan milik Pandu. Penulis menentukan warna putih sebagai warna plastik 
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jas Pandu untuk melambangkan sifat yang dimilikinya. Selain itu plastik 

putih juga merupakan salah satu plastik yang sering ditemukan di tempat 

pembuangan. 

 

Gambar 3.39. Warna Luaran Pandu 

(Dokumentasi Film Thank You) 

      

Gambar 3.40. Warna Final Pandu dengan Referensi Warna Saturasi Rendah dari 

Film Hunger Games 

(Dokumentasi Film Thank You) 
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3.3.2. Tokoh Angelica Giovanny 

1. 3 Dimensional Character 

a. Sosiologis 

Angelica merupakan seorang anak yang lahir di keluarga kaya. Ia tinggal di 

suatu rumah yang mewah bersama dengan kedua orang tuanya dan seorang 

kakak laki-laki yang umurnya lima tahun lebih tua dari Angelica. Angelica 

merupakan anak kelas 5 SD yang masih bersekolah di suatu sekolah elit. 

Angelica menjalani kehidupan sehari-hari seperti anak-anak lainnya yang 

seumur dengannya. Setiap hari ia bangun pagi dan sarapan, pergi ke 

sekolah, belajar dan bermain bersama teman-temannya, pulang ke rumah, 

memainkan mainannya, serta bermain dengan kakaknya, kemudian makan 

malam, dan tidur. Angelica tidak pernah mengalami kesusahan dan 

kesulitan dalam hidupnya.  

b. Psikologis 

Angelica adalah seorang anak yang ekstrovert, enerjik, dan ceria. Ia bukan 

merupakan anak yang rajin dalam mengerjakan tugas, juga bukan 

merupakan anak yang sangat pintar. Ia juga bukan merupakan tipe anak 

perempuan yang gemulai dan anggun, namun ia lebih mengarah ke tipe 

karakteristik anak perempuan yang suka memainkan mainan untuk anak 

laki-laki, seperti robot-robotan. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari 

memiliki seorang kakak laki-laki. Kakak Angelica terkadang suka 

mengajak Angelica untuk main bersama. Oleh karena itu, ia bisa tertarik 
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dengan drone milik kakaknya. Ia tidak suka menyendiri dan senang bergaul 

dengan orang lain.  

Meskipun lahir di keluarga yang kaya, namun orang tua Angelica 

tetap mengajarkan sopan santun yang benar, dan selalu mendidik Angelica 

dengan baik, sehingga Angelica tumbuh menjadi anak yang berperilaku 

sopan dan baik. Hal ini juga dipengaruhi karena Angelica bersekolah di 

suatu sekolah yang baik. Ia merupakan anak yang selalu percaya diri. 

Namun dalam menghadapi suatu masalah, Angelica terkadang lebih 

terbawa emosi dahulu sebelum berfikir dengan logika. 

c. Fisiologis 

Angelica merupakan anak berusia 10 tahun yang memiliki postur tubuh 

normal dengan berat badan 30 kg dan tinggi badan 130 cm. Ia merupakan 

keturunan ras Tionghoa. Ia dapat tumbuh dengan normal karena ia lahir di 

keluarga yang berkecukupan. Ia menggunakan kaos berkerah warna merah 

untuk menunjukkan karakternya yang ceria. Warna merah dipilih untuk 

menunjukkan karakternya yang enerjik, sedangkan baju jenis polo shirt dan 

celana jenis jeans dipilih untuk memperlihatkan penampilan yang trendi. 

Rok tidak dipilih untuk tokoh Angelica karena karakternya bukanlah 

seorang yang anggun. Kemudian Angelica juga menggunakan kaus kaki dan 

sepatu kets berwarna merah dan kuning. Angelica juga memiliki rambut 

pendek yang masuk ke dalam dan bentuk wajah yang bulat sehingga 

menciptakan siluet wajah yang bulat. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan 

keceriaan tokoh Angelica.  
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Angelica juga menggunakan perhiasan untuk menunjukkan 

statusnya yang kaya, yaitu jam tangan mewah. Angelica memiliki mata 

yang bulat dengan ukuran yang cukup besar. Hal ini dilakukan untuk 

memperlihatkan sisi kekanak-kanakan yang dimiliki oleh Angelica. 

Angelica memiliki warna rambut yang sehat dan tidak kering, yaitu hitam 

pekat. Rambut miliknya juga cukup mengkilap karena rambutnya yang 

selalu dirawat dengan baik.  

2. Perancangan Proporsi Angelica 

Setelah merancang tokoh Pandu, penulis sudah mendapatkan gambaran 

yang jelas mengenai tahapan-tahapan dalam merancang tokoh sehingga 

lebih memudahkan penulis dalam merancang tokoh Angelica. Penulis 

menggunakan referensi gaya gambar dan proporsi yang sama dengan tokoh 

Pandu untuk merancang tokoh Angelica, yaitu Sebastian. Namun, tokoh 

Angelica mengalami sedikit perubahan dalam proporsi. Jika tokoh Pandu 

memiliki proporsi tinggi sebesar empat kepala, tokoh Angelica memiliki 

proporsi sebesar empat kepala ditambah seperempat kepala. Hal ini 

disebabkan karena Angelica selalu mendapatkan gizi yang cukup sehingga 

ia memiliki tinggi yang lebih dari tokoh Pandu.  
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Gambar 3.41. Visualisasi Awal Proporsi Angelica 

(Dokumentasi Film Thank You) 

 Setelah menyelesaikan visualisasi awal tokoh Angelica, penulis melihat 

bahwa lebar tubuh dan bentuk tubuh Angelica masih terlalu dewasa, 

sehingga belum terlihat seperti anak berusia 10 tahun. Oleh karena itu, 

penulis mengecilkan lebar dan bentuk tubuh Angelica.  
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Gambar 3.42. Visualisasi Proporsi dan Gaya Gambar Akhir Angelica dengan 

Referensi Tokoh Sebastian 

(Dokumentasi Film Thank You) 

3. Perancangan Bentuk  

Dalam merancang bentuk tokoh Angelica, penulis menggunakan teori 

bentuk lingkaran yang dinyatakan oleh Tillman. Bentuk lingkaran sangat 

cocok untuk tokoh Angelica karena ia memiliki sifat yang ceria, ekstrovert, 

terbuka, polos, aktif, dan mudah berteman dengan orang lain. Selain itu 

penulis juga mengambil referensi dari tokoh Ellie dalam film Up. Ketika 

masih kecil, Ellie memiliki bentuk kepala dan mata yang bulat untuk 

memperlihatkan sifatnya yang terbuka. Oleh karena itu bentuk kepala 

Angelica dibuat dengan menggunakan bentuk lingkaran.  
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Gambar 3.43. Penerapan Bentuk Tubuh Lingkaran Pada Angelica Berdasarkan 

Referensi Tokoh Ellie 

(Dokumentasi Film Thank You) 

4. Perancangan Fitur Wajah dan Ekspresi Tokoh Angelica 

Angelica merupakan seorang anak yang memiliki sifat ceria, ekstrovert, 

terbuka, polos, dan aktif. Sifat tersebut serupa dengan tokoh Ellie dalam 

film Up, sehingga penulis mengamati bentuk wajah dari tokoh Ellie. Ellie 

memiliki mata yang besar dan alis yang tipis. Oleh karena itu, penulis 

membuat Angelica dengan fitur yang sama. Selain itu, pada tahap ini penulis 

juga merancang bentuk dari rambut Angelica. Pada sebelumnya telah 

disebutkan bahwa Angelica akan dirancang dengan menggunakan bentuk 

lingkaran. Oleh karena itu, penulis membuat rambut Angelica menjadi 

pendek dan melengkung ke bagian dalam.  
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Gambar 3.44. Fitur Wajah Angelica dengan Referensi dari Tokoh Ellie 

(Dokumentasi Film Thank You) 

5. Perancangan Kostum 

Tahapan berikutnya yang dilakukan setelah merancang fitur wajah adalah 

melakukan beberapa eksplorasi terhadap kostum yang digunakan Angelica. 

Pembuatan kostum Angelica dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, 

penulis merancang jenis pakaian yang akan digunakan oleh Angelica. Anak-

anak dengan status sosial kaya di Tangerang biasanya menggunakan kaos 

biasa dan polo shirt dengan lengan pendek. Pakaian yang mereka gunakan 

juga cukup pas dengan ukuran badan mereka. Tidak terlalu besar maupun 

terlalu kecil.   

 

Gambar 3.45. Pakaian Angelica 

(Dokumentasi Film Thank You) 
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Setelah selesai melakukan eksplorasi pakaian, penulis juga 

melakukan perancangan untuk celana yang digunakan Angelica. Angelica 

adalah anak yang agak tomboy sehingga ia tidak suka menggunakan rok. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, anak perempuan 

kaya di Tangerang banyak yang menggunakan celana jeans. Oleh karena 

itu, penulis melakukan beberapa eksplorasi untuk merancang celana dengan 

bahan jeans.  

 

Gambar 3.46. Celana Angelica 

(Dokumentasi Film Thank You) 

Setelah berhasil melakukan eksplorasi celana dan baju untuk tokoh 

Angelica, penulis memilih baju dan celana yang paling mewakili 3 

dimensional character dari tokoh Angelica. Kemudian, penulis 

menggabungkannya dengan proporsi dan bentuk yang sudah dibuat 

sebelumnya, sehingga diperoleh visualisasi Angelica yang utuh.  
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Gambar 3.47. Penggabungan Kostum Angelica 

(Dokumentasi Film Thank You) 

 Namun dengan perancangan demikian, penulis merasa bahwa status 

sosial Angelica yang kaya masih kurang terlihat jelas. Hal ini membuat 

penulis menambahkan aksesoris untuk tokoh Angelica agar status sosialnya 

yang kaya menjadi lebih terlihat jelas. Penulis melakukan hal tersebut 

berdasarkan referensi film Hunger Games. Kaum kaya yang ada dalam film 

Hunger Games semua menggunakan aksesoris pelengkap untuk 

menunjukkan status sosial mereka yang kaya. Penulis menuangkan hal 

tersebut ke dalam desain Angelica. Namun karena aksesoris dalam film 

Hunger Games terlihat terlalu berlebihan, sehingga penulis menggantinya 

dengan aksesoris yang lebih simpel seperti jam tangan, ban pinggang, 

anting, dan kaos kaki. Berikut merupakan desain akhir kostum dari tokoh 

Angelica. 
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Gambar 3.48. Desain Kostum Akhir Angelica 

(Dokumentasi Film Thank You) 

6. Perancangan Warna Tokoh Angelica 

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan 

eksplorasi warna. Angelica merupakan seorang anak yang kaya. Oleh 

karena itu, penulis menggunakan warna-warna dengan saturasi yang tinggi 

untuk memperlihatkan kehidupannya yang kaya sesuai dengan referensi 

dari film Hunger Games. Skema warna yang digunakan untuk Angelica 

adalah triad. Pertama, penulis menentukan warna yang kulit yang cocok 

untuk Angelica. Angelica merupakan keturunan Tionghoa, sehingga warna 

yang digunakan adalah warna dengan tone kuning dan putih. Penulis 

memilih warna kedua karena warna pertama terlihat terlalu kuning dan 

warna ketiga terlihat terlalu gelap. 
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Gambar 3.49. Warna Kulit Angelica  

(Dokumentasi Film Thank You) 

 Untuk warna pada pakaian Angelica, penulis juga melakukan berbagai 

eksplorasi warna dengan skema warna triad. Warna triad yang dipilih adalah 

turunan dari warna merah, kuning, dan biru jeans. Warna turunan merah 

digunakan untuk menunjukkan sifat energik. Selain menentukan warna 

pakaian, penulis juga mencoba untuk memberi warna pada rambut 

Angelica. Penulis mengambil warna hitam pekat untuk menunjukkan 

rambut yang terawat. 

 

Gambar 3.50. Warna Kostum Angelica 

(Dokumentasi Film Thank You) 
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Gambar 3.51. Warna Final Angelica dengan Referensi Saturasi Warna Tinggi 

dari Kaum Orang Kaya di Film Hunger Games 

(Dokumentasi Film Thank You)
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