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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Sangkar merupakan film pendek animasi hybrid antara 2D dan 3D dimana teknis 

3D diaplikasikan pada environment dan 2D pada karakter. Berfokus pada 

perancangan tokoh yang menderita PTSD. Penulis mencari data melalui sumber 

literatur seperti wawancara, obervasi visual seperti dokumentasi lapangan dan 

referensi film, serta dokumentasi lapangan. 

3.1.1. Sinopsis 

Sangkar bercerita tentang seorang laki-laki bernama Yohan yang menderita Post 

Trauma Stress Disorder (PTSD) setelah kecelakaan dimana kedua orang tuanya 

tewas. Setelah kematian orang tuanya, Yohan sulit untuk bertahan dikehidupan 

sehari-hari tanpa obat antidepressant. Sehari-hari ia tinggal dengan penuh duka 

dan luka mental atas kehilangan orangtuanya, yang tidak dapat dirasakan dan 

dilihat orang lain. Yohan merasa ia kehilangan separuh dirinya, ada rasa bersalah 

dan penyesalan.  

 Pada suatu hari Yohan terbangun dari mimpi buruknya. Pagi itu Yohan 

kehabisan obat yang ia gunakan untuk meredakan halusinasinya, sehingga ia 

harus mencari obat tersebut. Sepanjang mencari obat tersebut, penyakit Yohan 

pun kambuh. 
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3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis pada film ini adalah sebagai desainer tokoh yang bertugas untuk 

mendesain visual kedua karakter yang ada pada film, yaitu Yohan melalui sudut 

pandang orang lain dan Yohan melalui sudut pandang dirinya. 

3.2. Tahapan Kerja  

Pada tahapan kerja, perancangan desain tokoh dimulai dari pengembangan cerita 

yang dilanjutkan dengan mencari sumber literatur wawancara dan observasi 

visual. Sketsa pertama dibuat setelah data-data tersebut terkumpul. Berdasarkan 

data yang sudah ada, bentuk tubuh dan wajah karakter dirancang. Gambaran 

umum Yohan dan Dian didapatkan dari tahap ini 

Kemudian terdapat revisi pada cerita, dimana beberapa sudut pandang 

dalam film dihapus. Hasil dari penghapusan sudut pandang tersebut, membuat 

seorang tokoh yaitu Dian yang telah dirancang secara visual berkurang nilainya 

dalam cerita. Pada akhirnya fokus perancangan hanya pada karakter Yohan itu 

sendiri yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Yohan melalui sudut pandang 

orang lain dan Yohan melalui sudut pandang dirinya sendiri.  

 Pada tahap selanjutnya dengan hasil observasi visual dari referensi dan 

dokumentasi pribadi, visual Yohan dengan dua sudut pandang yang berbeda 

dihasilkan. Elemen visual bentuk tubuh, wajah, pakaian dan warna final pada 

tokoh Yohan melalui sudut pandang orang lain dan Yohan melalui sudut pandang 

dirinya sendiri didapatkan ditahap ini. 
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Gambar 3.1. Sistematika Perancangan 
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3.3. Acuan  

Gangguan mental sudah menjadi topic yang cukup sering dibahas dan digunakan 

menjadi dasar cerita dibeberapa media seperti film pendek dan komik. 

Penyampaian cerita dan pesan selalu berbeda antara satu sama lain. Sebagai acuan 

penulis akan menggunakan berbagai macam sumber dalam perancangan tokoh 

Yohan, yaitu wawancara, studi eksisting, dan dokumentasi lapangan.  

 

3.3.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan dua orang psikologi klinis, Wiwit Puspita Dewi dan 

Riryn Sani yang sudah menangani beberapa kasus Post Traumatic Stress Disorder 

dan 1 orang dengan latar belakang master in applied sport and performance 

psychology, Jonassah Schliephake.  

 Dalam wawancara dengan Jonassah (2017), beliau menjelaskan garis besar 

mengenai PTSD, factor-faktor yang menjadi penyebab, dan gejala-gejalanya. 

Gejala yang dimaksud berupa lumpuhnya emosi pada individu, kesulitan 

berkonsentrasi, sakit kepala, insomnia, respon yang berlebihan, mimpi buruk, dan 

mengalami flashback. Beliau juga menjelaskan bagaimana hubungan biologis 

antara gejala dan penampilan fisik penderita terjalin.  

Wawancara dengan Riryn (2017), seorang psikologi klinis menjelaskan 

bagaimana PTSD dapat diderita oleh seorang individu, dan kemungkinan-

kemungkinan apa saja seseorang dapat terkena level PTSD yang parah. Ditambah 

dengan penjelasan bagimana seorang tokoh merespon sekitarnya dan bagaimana 

tokoh terlihat secara fisik. Seorang tokoh yang menderita PTSD parah memiliki 
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gejala seperti seringnya diam atau bahkan histeris disaat tertentu, tertutup, merasa 

tidak aman dan penderita juga mengalami gangguan tidur. Penderita terlihat tidak 

segar dan memiliki tatapan yang kosong. 

Dalam wawancara dengan Wiwit (2017), beliau menjelaskan bagaimana 

penanganan PTSD dapat dilakukan dan diajarkan oleh para psikolog saat 

rehabilitas. Beliau juga menambahkan beberapa gejala yang memperkuat tokoh 

penderita PTSD. Salah satunya adalah postur tubuh yang berubah-ubah saat 

flashback tidak menyenangkan bagi penderita kambuh, Penderita menjadi 

hypersensitive sehingga cepat emosi, terkadang emosi yang dirasakan tidak hanya 

marah atau sedih namun penderita juga merasakan mixed feelings. 

 

3.3.2. Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain 

Penulis melakukan observasi visual melalui beberapa media untuk mendapatkan 

latar belakang Jawa pada karakter. Hal-hal yang ingin dicari dalam observasi 

adalah elemen-elemen visual penting yaitu bentuk tubuh dan fitur-fitur wajah.  

 

3.3.2.1. Dokumentasi Lapangan  

Penulis melakukan riset dengan mencari pria berumur sekitar 20 - 25 keturunan 

Jawa, Indonesia yang dapat dijadikan referensi untuk perancangan tokoh. 

Kemudian referensi tersebut digunakan sebagai acuan dalam perancangan busana 

dan fitur wajah tokoh dengan latar belakang Indonesia, perkotaan.  
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1. Fitur Wajah 

Dalam dokumentasi yang dilakukan, penulis menemukan laki-laki 

keturunan Jawa berumur 20 – 25 memiliki rambut ikal dan kulit yang 

berwarna coklat. Bentuk wajah mereka sangat beragam, namun mereka 

memiliki bentuk dahi yang cukup tinggi dan cenderung kotak. Tulang pipi 

juga cukup tingi atau terlihat menonjol. 

 

 

 

 

 

(dokumentasi pribadi) 

2. Busana  

Berikut adalah foto-foto menunjukkan pakaian rumah yang biasa 

dikenakan sehari-hari. Acuan busana ini dipilih bukan dengan alasan 

individu adalah penderita PTSD.  

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi pribadi) 

Gambar 3.2. Laki-laki Keturunan Etnis Jawa 

Gambar 3.3. Variasi Baju Rumah 
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(dokumentasi pribadi) 

Berdasarkan foto di atas, penulis dapat mengobservasi dua jenis pakaian 

yang sering digunakan. Pakaian pertama adalah baju santai berlengan 

pendek, dan pakaian kedua dengan lengan panjang yang desainnya hampir 

menyerupai sweater, namun menggunakan bahan kaos. Menggunakan 

celana panjang di dalam rumah adalah pilihan yang tentatif dikarenakan 

cuaca di Indonesia lebih dalammnya lagi pinggi perkotaan yang tidak 

dingin, celana panjang hanya digunakan saat hujan atau suhu mulai turun. 

 

3.3.2.2. Studi Eksisting 

Penulis menambah referensi visual dengan mengobservasi media-media berupa 

film, untuk acuan bentk tubuh. 

1. Karakteristik dan Bentuk Tubuh 

Sebuah film yang dibuat oleh Yosep Anggi Noen, “Istirahatlah Kata-kata” 

menceritakan tentang seorang penyair laki-laki aktivis 98, Wiji Thukul 

Gambar 3.4. Beberapa Variasi Baju Rumah Lainnya 
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yang bersembunyi dan lari dari oknum pemerintah. Dalam film tersebut 

tokoh utama terlihat tidak segar dan tidak terurus, karena terus merasa 

ketakutan dan cemas. Aktor pada film ini merupakan laki-laki keturunan 

Jawa dengan tubuh kurus dan kecil. Penulis menggunakan tokoh ini 

sebagai referensi bentuk tubuh dan gesture paranoid pada animasi. Dapat 

dilihat pada gambar dibawah, terlihat tubuh tokoh sangat kurus, dan 

memiliki postur yang sedikit bungkuk. 

 

 

 

 

 

 

 

(Istirahatlah Kata-Kata/Yosep Anggi Noen, 2016) 

 

2. Fitur Wajah 

Dalam film ‘Corpse Bride’, tokoh Victor memiliki bentuk dasar wajah 

segitiga. Bentuk dasar tersebut menunjukan dirinya yang tertekan dan 

tidak stabil. Didalam cerita Victor kerap ditekan oleh orang tua dari 

mempelai wanita untuk menghafal sumpah pernikahannya, ia mengalami 

kesulitan walau akhirnya berhasil melaksanakan pernikahannya dengan 

Victoria. 

Gambar 3.5. Tubuh Kurus dan Postur Bungkuk 
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(https://goo.gl/NiHTc2) 

Dalam film ‘Monster University’ tokoh Dean Abigail Hardscrabble, 

memiliki bentuk muka persegi. Berdasarkan bentuk dasar, bentuk wajah 

tersebut menunjukkan dirinya yang kaku. Hardscrabble adalah seorang 

dekan di School of Scaring di Monster University. Dia sangat menekankan 

bahwa monster harus menakutkan, monster yang tidak menakutkan akan 

dipertanyakan eksistensinya. Dalam film, Hardscrabble mengatakan jika 

monster-monster di universitas itu tidak lolos ujian menakutkan maka 

akan dikeluarkan dari fakultas tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Victor Van Dort 
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(https://goo.gl/eaHE1y) 

 

3.3.3. Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya 

Penulis melakukan observasi visual dari beberapa media dengan topic yang 

berkaitan dengan perlambangan dan simbol atau dengan kata lain yaitu semiotika. 

Hal-hal yang ingin dicari dalam observasi adalah elemen-elemen visual penting 

yaitu bentuk tubuh dan fitur-fitur wajah. 

3.3.3.1. Studi Eksisting  

1. Bentuk Tubuh  

Dalam sebuah komik karya Hideo Yamamoto berjudul ‘Homunculus’ 

bercerita tentang seseorang yang dapat melihat manusia dengan versi 

lainnya. Versi lain dari diri seseorang digambarkan masih terlihat seperti 

manusia namun dengan proporsi yang tidak wajar, seperti tangan yang 

tumbuh pada bagian leher, tubuh yang terbagi menjadi setengah atau 

beberapa bagian, bagian tubuh yang terbuat dari pasir dan ada pula yang 

tergambarkan seperti pohon atau binatang-binatang. Hal ini terlihat dari 

Gambar 3.7. Dean Abigail Hardscrabble 
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seorang yang biasanya memiliki ketakutan atau trauma dari masa lalu, 

yang kemudian tergambarkan melalui fisik mereka. Berikut adalah contoh-

contoh versi lain dari diri seseorang yang memiliki ketakutan atau trauma 

masa lalu. 

(https://goo.gl/hSkgB4) 

 

Dalam cerita tokoh utama bertemu dengan seorang yakuza yang 

akan menghukum penentangnya dengan memotong kelingking mereka. 

Yakuza tersebut terlihat garang dan besar, namun saat tokoh melihat versi 

lain yakuza tersebut ia melihat sebuah robot besar dengan anak laki-laki 

kecil di dalamnya. Nantinya diceritakan bahwa yakuza tersebut pernah 

tidak sengaja memotong kelingking teman baiknya dengan celurit saat 

mereka kecil. Hal tersebut membuat yakuza merasa bersalah. Robot 

Gambar 3. 8. Contoh Versi Lain Dari Manusia 
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melambangkan tameng yang menutupi rasa bersalahnya yang tidak pernah 

hilang dari kecil, seperti gambar 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://goo.gl/ZmFM6H) 

 

Tokoh kemudian melihat beberapa hal lainnya, seperti kaki yang 

terbuat dari pasir, tidak memiliki bau atau kehangatan. Hal ini 

menyimbolkan ketidakkokohan pada area tubuh tertentu, dan 

memperlihatkan eksistensi seseorang yang hampir tidak nyata. Seperti 

pada gambar 3.9. 

 

 

Gambar 3.9. Seorang Anak Laki-Laki di Dalam Robot 
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(http://mangasupa.com/chapter/homunculus/chapter_2) 

Dalam sebuah film ‘Oz the Great and Powerful’ karya Sam Raimi, 

terdapat sebuah tokoh bernama China Girl. China Girl adalah seorang 

gadis kecil yang tubuhnya terbuat dari porselen keramik, hal tersebut 

membuatnya sangat ringkih dan harus lebih berhati-hati dalam melakukan 

kegiatan apapun. Di dalam film, ada beberapa adegan yang menunjukan 

kaki China Girl sempat tertimpa meja sehingga pecah saat diserang oleh 

pasukan kiriman Wicked Witch. China Girl memiliki kulit yang dipenuhi 

oleh garis-garis guratan tipis, seakan-akan memperlihatkan kulit yang 

retak 

 

 

 

 

(https://goo.gl/NwrC93) 

Gambar 3.10. Kaki Terbuat Dari Pasir 

Gambar 3.11. China Girl Terluka 
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(https://goo.gl/VDPBac) 

Acuan untuk fitur tubuh lainnya diambil dari lukisan Frida Kahlo 

yang berjudul Two Fridas. Pada lukisan ini, jantung kedua Frida pada 

lukisan terlihat dengan jelas dan keduanya berbeda. Jantung sebelah kanan 

terlihat sehat, sedangkan yang sebelah kiri hanya setengah. Jantung yang 

hanya setengah terlihat lemah, hal ini menggambarkan Frida kehilangan 

orang yang disayanginya.  (Maria & Bravo, n.d.). 

 

 

 

 

 

 

(https://goo.gl/QGTEy1) 

Gambar 3.12. Detail Kulit China Girl 

Gambar 3.13. The Two Fridas 
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2. Fitur Wajah 

Sebuah film documenter animasi berjudul ‘Ryan’ karya Chris Landerth, 

menceritakan tentang seorang animator dan film maker terkenal yang 

hidupnya sekarang berada dibalik jeruji bernama Ryan Larkin. Dalam film 

tersebut, karakter memiliki visual yang sangat unik. Walau masih 

berbentuk manusia, banyak simbol-simbol pada visual karakter untuk 

menggambarkan kejadian menyakitkan yang telah menimpanya. Seperti 

pada gambar 3.12 dan 3.13, visual Ryan memperlihatkan dirinya yang 

rapuh dan saat marah.  

 

(https://www.nfb.ca/film/ryan/) 

 

 

 

 

(https://www.nfb.ca/film/ryan/) 

Gambar 3.14. Ryan Larkin 

Gambar 3.15. Ryan Larkin Saat Marah 
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Film tersebut tidak hanya menceritakan tentang Ryan, namun juga 

sedikit mengenai Chris Landerth. Chris juga memiliki visual unik dan di 

dalam film Chris menceritakan awal bagaimana visual unik tersebut ada 

pada dirinya. 

 

 

 

 

 

(https://www.nfb.ca/film/ryan/) 

Luka gores berwarna-warni yang ada pada wajah Chris merupakan 

simbol dari pandangan romantis tak terbatas mengenai dunia yang hancur 

secara permanen.   

 

 

 

 

 

 

(https://www.nfb.ca/film/ryan/) 

Gambar 3.16. Chris Landerth dan Luka Gores 

Gambar 3.17. Chris Landerth dan Lubang Kepala 
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Lubang yang ada disamping kepala Chris seperti pada gambar 3.15 

merupakan bencana yang dialaminya saat ia kehilangan kemampuan 

dalam mengatur keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

(https://www.nfb.ca/film/ryan/) 

Tali warna-warni yang mengikat wajah Chris tumbuh dari 

belakang kepalanya. Tali melambangkan Chris yang meremehkan dirinya, 

dan semua ketakutan akan kegagalan pribadi yang ia rasakan. Hal tersebut 

seakan menghalang dirinya untuk berpikir jernih dan menahannya untuk 

berkembang sebagai individu.  

Acuan lainnya adalah Rusa Bawean. Penulis mengambil tanduk 

Rusa Bawean sebagai acuan. Menurut Sumardika (2015) dalam jurnalnya 

mengenai Rusa Bawean, Rusa Bawean merupakan rusa yang ditemukan di 

sebuah pulau di kawasan Laut Jawa, yang termasuk dalam Provinsi Jawa 

Timur. Fisik rusa ini relatif lebih kecil dari rusa lainnya dan memiliki 

kecepeatan berlari yang tinggi. Ciri dari rusa ini adalah ekornya yang 

hanya sepanjang 20 cm, berwarna coklat dan putih dibagian dalam. Rusa 

Gambar 3.18. Chris Landerth dan Tali yang Mengikat Wajahnya 
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Bawean melakukan kegiatan pada malam hari dengan tujuan menghindari 

kontak dengan manusia karena merasa terusik oleh aktivitas yang 

dilakukan manusia. Mereka sangat berhati-hati dan kebanyakan mereka 

tinggal di semak-semak. Berikut adalah dokumentasi dari Rusa Bawean 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://goo.gl/QEUEGt) 

 

3.4. Perancangan Tokoh 

Film Sangkar melewati banyak revisi, dimana hal tersebut berpengaruh pada 

perancangan tokoh dan 3 dimensional. Hal terutama yang tidak berubah adalah 

penyakit yang dideritanya, yaitu Post Traumatic Stress Disorder. Pada cerita awal, 

film Sangkar memiliki 2 tokoh yaitu Yohan dan adiknya, Dian. Namun karena 

cerita dianggap kurang padat, tokoh Dian dihapus dalam film dan hanya 

diperlihatkan adanya melalui suara pada cerita yang baru. Tokoh Yohan teteap 

dipertahankan, namun dengan adanya syarat dimana penulis harus merancang 2 

tokoh dalam film, tokoh Yohan kemudian dirancang dengan 2 sudut pandang.  

Gambar 3.19. Rusa Bawean 
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 Berikut adalah perancangan tokoh Yohan pada awalnya, disaat cerita 

belum mengalami revisi. Konsep awal Yohan digunakan untuk menggambarkan 

tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

(dokumentasi penulis) 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

 

Berikut adalah eksplorasi bentuk badan dan wajah  yang dilakukan 

sebelum penulis menemukan style gambar. 

Gambar 3.20. Konsep Awal Tokoh 

Gambar 3.21. Sketsa Awal Tokoh  
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(dokumentasi penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

 

Namun karena dinilai tidak dapat menunjukkan gangguan mental (PTSD) 

konsep awal Yohan berubah dan akan dijelaskan lebih dalam di subbab-subab 

berikutnya. 

Gambar 3.22. Eksplorasi Bentuk Dasar 

Gambar 3.23. Eksplorasi Bentuk dan Fitur Wajah Awal 
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3.4.1. 3 Dimensional Yohan  

Dikarenakan perancangan tokoh Yohan berasal dari satu tokoh namun dengan 

sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu penulis membuat faktor Sosiologi 

dan Psikologi yang sama untuk tokoh, namun dengan Fisiologis yang mengarah 

pada penampilan fisik berbeda. Target audience tokoh Yohan adalah anak diatas 

usia 13 tahun. 

1. Sosiologi  

Yohan merupakan anak sulung laki-laki dengan keturunan etnis 

Jawa. Sekarang Yohan hanya tinggal berdua dengan adiknya yang selalu 

mendukungnya. Kedua orangtua Yohan meninggal dalam kecelakaan yang 

menimpa satu keluarga ini. Pada awalnya hubungan Yohan dengan 

mendiang kedua orang tuanya tidak terlalu baik, dikarenakan orang tua 

Yohan menuntut agar dia dapat menjadi laki-laki yang kuat, garang atau 

bisa disebut manly. Namun Yohan adalah kebalikan dari tuntutan tersebut. 

Yohan merupakan anak pendiam yang lebih suka membaca buku, menulis 

puisi, seseorang yang sangat menyukai literatur.  

Sebelum kecelakaan terjadi, orang tua Yohan mulai menerima dia 

apa adanya dan hubungan antara orang tua dan anak mulai membaik. 

Yohan mulai terbuka dan lebih sering menghabisakan waktu bersama 

dengan keluarga. Yohan bekerja sebagai penulis novel dan translator, 

namun semenjak kecelakaan Yohan masih belum bisa bekerja karena 

trauma yang dideritanya. Semenjak kecelakaan, Yohan masih 
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menggunakan uang dari warisan orang tua dan uang tabungan yang 

jumlahnya tidak terlalu banyak.  

Nama Yohan diambil dari nama baptis, untuk menandakan bahwa 

Yohan memiliki latar belakang agama Katolik. Yohan memiliki nama 

panjang yaitu, Yohan Wibisono. Marga Wibisono diambil dari nama 

wayang, yaitu Wibisana. Dalam cerita perwayangan, Wibisana atau 

Gunawan Wibisana adalah raja Alengka dan adik kandung dari Rahwana. 

Disaat perang Alengka berlangsung, Wibisana mendukung musuh untuk 

menghancurkan angkara murka kakaknya. Dia kemudian dinobatkan 

menjadi raja setelah perang besar Alengka berakhir (Sucipta, 2010). 

Namun karena dalam bahasa Jawa pelafalan huruf ‘a’ dibaca ‘o’ maka 

nama yang ada, diganti sesuai dengan pelafalannya. 

 

2. Psikologi  

Setelah kecelakaan Yohan menderita Post Traumatic Stress 

Disorder yang membuat dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari 

dengan baik. Responnya pada hal-hal tertentu menjadi berlebihan. Emosi 

Yohan tidak stabil dan dia dapat merasakan berlapis emosi disaat yang 

bersamaan. Yohan kehilangan kemampuan untuk menentukan mana yang 

salah atau benar, dan jika bertemu dengan suatu masalah, ia tidak akan 

ikut campur terlalu dalam.  

3. Fisiologi  

 Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain  
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Yohan memiliki tinggi 170 cm dan melalui sudut pandang 

ini tokoh memiliki bentuk wajah yang tegas dengan gejala-

gejala PTSD. Ia memiliki lingkar gelap pada area mata 

karena sulit untuk tidur tanpa mimpi buruk. Bajunya tidak 

rapi karena tokoh tidak terlalu memperhatikan atau 

mengurus penampilannya. Karena pola hidupnya terganggu 

oleh trauma, tokoh juga tidak memperhatikan pola makan, 

sehingga tubuh tokoh menjadi sangat kurus.  

 Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya 

Tokoh ini masih dalam bentuk manusia namun mempunyai 

kulit seperti keramik, untuk menandakan dia yang rapuh. 

Beberapa bagian dari tubuhnya pecah, dengan jantung yang 

tidak utuh tergeletak di dalam tubuhnya, diatas pasir-pasir 

yang merupakan isi tubuhnya. 

 

3.4.2. Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain  

Setelah finalisasi cerita, hal pertama yang dilakukan penulis dalam merancang 

tokoh ini adalah menentukan gaya gambar dan kesan apa yang ingin ditunjukkan 

pada karakter ini. Penulis memutuskan untuk menampilkan kesan rapuh, letih, dan 

tidak segar dari tokoh dengan alasan karena tokoh menderita PTSD.  

Dalam menentukan gaya gambar, penulis menggunakan teori gaya gambar 

milik Bancroft. Gaya gambar yang digunakan adalah gaya gambar Lead 

Character, gaya gambar semi-realis dimana tokoh memiliki ekspresi muka, 
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acting, dan anatomi yang cukup realis agar dapat menyampaikan dan membangun 

hubungan emosi antara tokoh dan penonton.  

Perancangan tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain dimulai dengan 

merancang bentuk dan fitur badan yang kemudian diikuti oleh fitur wajah, busana 

dan warna  

 

1. Perancangan Bentuk Dasar Badan 

Bentuk tubuh untuk tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang 

Lain yang dipilih adalah Ectomorph. Penulis menggunakan referensi tubuh 

dari tokoh Wiji Thukul dan Vincent. Tubuh tokoh kurus, dengan 

presentasi otot yang sangat rendah. Bagian tangan dan kaki berukuran 

kecil. Hal ini dipilih berdasarkan sebuah teori kategori dimana orang 

dikelompokkan sesuai dengan tipe dasar tubuh mereka dan interpretasinya 

milik Sheldon yang dikutip oleh Kamenskaya dan Kukharev (2008). Teori 

tersebut juga didukung oleh teori tambahan milik Carl Jung, bentuk tulang 

dan otot yang panjang dan tipis untuk memperlihatkan tokoh yang lebih 

menggunakan intuisinya. 
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(dokumentasi penulis) 

Penulis merancang bentuk dasar tubuh tokoh ini dengan 

menggunakan teori shape milik Hanna Ekström. Penulis menggunakan 

bentuk persegi untuk bentuk dasar dari tokoh Yohan Melalui Sudut 

Pandang Orang Lain. Berdasarkan teori Hanna Ekström, persegi 

menggambarkan tokoh yang memiliki sifat bertanggung jawab. Bentuk 

persegi sangat cocok dengan 3 dimensional tokoh Yohan yang memiliki 

rasa bertanggung jawab untuk melindungi atau pun mendukung adiknya, 

walau tidak ditampilkan dalam film. Hubungannya dengan adiknya yang 

sangat erat, dan sebagai anak pertama laki-laki secara tidak langsung 

membentuk Yohan sebagai seseorang yang bertanggung jawab, seseorang 

yang memiliki tanggungan.  

Gambar 3.24. Perancangan bentuk tubuh tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain 
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(dokumentasi penulis) 

 

2. Perancangan Fitur Wajah  

Penulis merancang bentuk dasar wajah tokoh ini dengan menggunakan 

teori bentuk wajah dan karakteristiknya milik Aparna Sateesh Kini dan Dr. 

C. N. Ravi Kumar (2014). Penulis menggunakan bentuk wajah persegi 

panjang untuk bentuk dasar tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang 

Lain. Menurut Aparna Sateesh Kini dan Dr. C. N. Ravi Kumar, bentuk 

wajah persegi panjang memberi kesan dominan namun tidak memiliki 

kekuatan. Bentuk persegi sesuai dengan 3 dimensional spesifiknya pada 

bagian sosiologi Yohan. Sebagai kakak laki-laki, Yohan cenderung lebih 

dominan dikarenakan umurnya yang lebih tua dan memiliki tanggung 

jawab yang lebih besar, namun tetap tidak memiliki kekuatan dikarenakan 

Gambar 3.25. Bentuk dasar tubuh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain 
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dirinya yang terkena PTSD. Penulis menggunakan referensi Dean Abigail 

Hardscrabble untuk bentuk dasar wajah tokoh ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

 

Berikutnya, penulis merancang letak alis untuk menentukan ruang 

dahi. Penulis menggunakan tipe dahi persegi. Menurut Aparna Sateesh 

Kini dan Dr. C N Ravi Kumar yang telah dijabarkan pada bab 2, bentuk 

dahi persegi menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Bentuk dahi 

persegi cocok untuk tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain 

yang merupakan seorang yang memiliki kepribadian tulus.  

 

 

 

Gambar 3.26. Bentuk dasar wajah Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain 
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(dokumentasi penulis) 

 

  Telinga tokoh ini dibuat lebih kecil dari ukuran hidung, masih 

menggunakan teori yang sama untuk menggambarkan kehormataan, sopan 

santun dan rasa sayang. Hal ini sesuai dengan sifat tokoh yang selalu 

menghormati orang tua sebelum mereka meninggal karena kecelakaan, 

selain itu tokoh ini juga sopan dan lembut. Seperti yang telah dijabarkan di 

bab 2, ukuran telinga diukur dari panjang hidung. Telinga kecil adalah 

telinga yang ujung atas dan ujung bahwanya tidak lebih panjang dari titik 

ujung hidung hingga ujung atas dipertengahan alis. 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

 

Gambar 3.27. Perancangan Bentuk Dahi 

Gambar 3.28. Perancangan Bentuk Telinga 
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  Dengan menggunakan teori yang sama, penulis merancang jarak 

mata tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain jauh antara satu 

sama lain untuk menggambarkan tokoh mempunyai masalah untuk 

berkonsentrasi, tidak suka diganggu, dan stress. Hal ini sesuai dengan 

tokoh Yohan yang menderita PTSD dan gejala-gejalanya dimana dia akan 

kesulitan untuk berkonsentrasi, dan kenangan yang sulit dilupakan 

membuat tokoh ini stress. Cekung berlebih pada bagian bawah mata ada 

untuk menggambarkan tokoh ini mengalami insomnia karena flashback 

dan mimpi buruk yang kerap dialaminya. Selain itu karena PTSD yang 

diderita oleh tokoh ini, ia menjadi pasif dan tidak dapat melakukan 

aktivitas seperti yang dilakukan oleh orang lain pada normalnya yang 

termasuk dalam aktivitas tersebut adalah menjaga pola makannya. Tokoh 

Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain memiliki cekung pada bagian 

pipi karena tidak menjaga pola makan dengan baik sehingga terlihat kurus.  

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

 

Gambar 3.29. Perancangan Jarak Mata 
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  Pada tahap ini, bagian tulang pipi diperlebar sedikit, agar jarak 

antara mata terlihat lebih jauh. Pada tahap selanjutnya, penulis 

membandingkan dua pupil mata untuk menekankan kesan tokoh yang 

lebih mengandalkan perasaan dari pada akal, sesuai dengan gejala-gejala 

PTSD. Berdasarkan teori milik Professor Annie Isabella Oppenheim 

(1900), bentuk mata yang bulat dapat memberikan kesan tokoh yang hidup 

dengan mengandalkan sense dan kurang pada akal. Dengan menggunakan 

teori yang sama, semakin besar pupil maka tokoh terlihat semakin pintar 

dan cepat tanggap. Tokoh yang memiliki area putih pada mata lebih 

banyak di atas dan dibawah pupil biasanya kurang istirahat dan memiliki 

kantung mata.  

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

Penulis kemudian menggunakan teori Carl Jung mengenai 

kepribadian orang berdasarkan tubuh dan bentuk hidung. Bentuk hidung 

yang digunakan untuk tokoh ini adalah hidung dengan bentuk segitiga 

dengan puncak yang tinggi. Menurut Carl Jung, penggabungan tubuh yang 

Gambar 3.30. Perancangan Pupil Mata 
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kurus, panjang dan presentase otot yang kecil dengan hidung berbentuk 

segitiga yang ujungnya tinggi dapat menggambarkan seorang tokoh yang 

intuisi dan berperilaku sesuai moral yang ada. Hal ini sesuai dengan 3 

dimensional Yohan sebelum kedua orangtuanya meninggal, Yohan 

merupakan seseorang yang mengikuti intuisi dan berperilaku berdasarkan 

alasan moral bukan dengan alasan logis.   

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

   

Berikutnya penulis melakukan eksplorasi rambut terhadap tokoh 

Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain. Penulis merancang model 

rambut dengan menggunakan referensi dari dokumentasi lapangan. 

Referensi yang digunakan adalah laki-laki keturunan etnis Jawa dan 

sekitar tahun 2017-an. Penulis juga menggunakan referensi tokoh Wiji 

Thukul yang terkena PTSD dari film ‘Istirahatlah Kata-Kata’. Penulis 

membuat rambut tokoh ikal dan sedikit panjang dari acuan yang telah 

Gambar 3.31. Perancangan Bentuk Hidung 
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dikumpulkan. Dari hasil dokumentasi lapangan, 2 dari 3 orang yang 

dijadikan acuan, memiliki rambut ikal yang cukup panjang, maka dari itu 

penulis mengambil rambut ikal dan menggunakan 1 dari 3 orang tersebut 

untuk merancang panjang rambut tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang 

Orang Lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

Pada awalnya rambut Yohan lurus pada bagian atas dengan sedikit 

ikal diujungnya. Namun karena dirasa terlalu rapih, penulis mengubah 

rambut menjadi lebih ikal sampai keakar. Dengan alasan agar konsistensi 

animasi pada film dapat terjaga, ikal pada rambut dikurangi dan dibuat 

menjadi lebih sederhana. 

Gambar 3.32. Perancangan rambut tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain 
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3. Busana  

Tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah melakukan eksplorasi pada 

baju tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain. Tokoh Yohan 

Melalui Sudut Pandang Orang Lain mengenakan baju rumah santai yang 

dikenakan pria di daerah Jabodetabek tahun 2017-an. Busana tokoh ini di 

rancang dengan menggunakan referensi busana yang didapatkan penulis 

dari dokumentasi lapangan, dan disesuaikan dengan cuaca daerah tersebut. 

Daerah Jabodetabek merupakan daerah yang lembab dan cukup panas, 

dengan curah hujan yang cukup tinggi suhu dibeberapa wilayah menjadi 

cukup rendah. Hal tersebut berpengaruh pada busana yang dikenakan oleh 

tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain, busana akan cukup 

tertutup untuk mencegah dingin saat hujan namun masih cukup terbuka 

untuk cuaca yang lebih hangat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

Gambar 3.33. Eksplorasi Busana Awal 
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Gambar 3.33 adalah hasil dari eksplorasi busana awal, penulis 

mencoba mencari pasangan baju dan celana yang sesuai dengan dengan 

cuaca daerah tempat tinggal tokoh Yohan. Namun karena dirasa kurang, 

penulis melakukan eksplorasi lebih lanjut. Dengan perancangan busana 

tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain yang baru, penulis 

memutuskan bahwa desain busana berikut merupakan desain busana yang 

paling mewakili setting daerah dan sesuai dengan cuaca yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.34. Eksplorasi Busana Final 

(dokumentasi penulis) 
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  Perancangan baju awal Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain 

dianggap terlalu tertutup untuk cuaca perkotaan yang cukup lembab dan 

panas. Namun baju kedua terlalu terbuka untuk cuaca yang curah hujannya 

cukup tinggi, sehingga penulis memutuskan untuk mengkombinasi baju 

lengan panjang dan celana pendek. Busana terakhir dirasa paling dapat 

menggambarkan cuaca perkotaan yang panas dan lembab dengan curah 

hujan cukup tinggi. Penulis memilih celana pendek untuk tokoh agak kaki 

tetap terlihat kecil dan ringkih, tanpa adanya tambahan bahan dari celana 

panjang. Dengan alasan tersebut, maka lengan bajulah yang dibuat 

panjang. 

Baju Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain dibuat asimetri 

untuk menggambarkan salah satu gejala PTSD yang ada. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan narasumber, penderita terlihat tidak segar karena 

mengalami insomnia dan menurut Jhon Crane penderita juga kesulitan 

untuk berkonsentrasi. Hal ini membuat tokoh Yohan Melalui Sudut 

Pandang Orang lain menomorduakan kerapihan dan busana yang 

dikenakannya. Selain itu baju asimetri juga menggambarkan tokoh Yohan 

yang tidak stabil. Kesan tidak rapih pada baju tokoh ini dipusatkan pada 

lengan yang panjang sebelah dan kerah yang longar menuju satu arah.  
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(dokumentasi penulis) 

  Penulis memutuskan bahwa desain tokoh Yohan Melalui Sudut 

Pandang Orang Lain berikut merupakan desain tokoh yang paling 

menggambarkan penderita PTSD dari sudut pandang orang-orang 

disekitarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

 

Gambar 3.35. Detail Busana Tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain 

Gambar 3.36. Desain Final Tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain 
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4. Warna 

Tahap berikutnya, penulis melakukan eksplorasi warna terhadap tokoh 

Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain. Pertama, penulis menentukan 

warna yang adakan dipakai pada kulit Yohan Melalui Sudut Pandang 

Orang Lain. Oleh karena itu, penulis melakukan eksplorasi terhadap 

warna-warna kulit pria keturunan etnis Jawa dari acuan yang telah 

dikumpulkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

 

Gambar 3.37. Eksplorasi warna kulit tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain 
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Berdasarkan acuan pria keturunan etnis Jawa, tokoh Yohan 

Melalui Sudut Pandang Orang Lain memiliki warna kulit kecoklatan. Pada 

akhirnya penulis memilih warna kulit yang paling pucat, dikarenakan 

tokoh menderita PTSD dan dia tidak terlihat segar. Hal ini berangkat dari 

hasil wawancara dengan narasumber. Kemudian penulis melakukan 

eksplorasi warna baju tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain. 

Awalnya busana dibuat dominan dengan warna kuning menggunakan teori 

warna Steven Bleicher dan Chijiwa. Namun kuning dianggap kurang 

sesuai dengan kepribadiannya melalui sudut pandang orang lain maka 

dibuat beberapa alternatif warna lainnya untuk busana yang dikenakan 

tokoh ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

 

Gambar 3.38. Warna busana awal Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain 
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(dokumentasi penulis) 

 

Masih menggunakan teori warna yang sama, Warna-warna yang 

dipilih sebagai alternatif akhirnya berkisar pada warna kebiruan, untuk 

menonjolkan kesan dingin dan kesepian, juga bahwa tokoh membutuhkan 

kestabilan mental, dan keinginan untuk bersantai, lepas dari segala 

masalah mentalnya. Sesuai dengan kondisi psikologi Yohan dimana ia 

memiliki keinginan untuk beristirahat dan lepas dari semua kenangan 

buruk yang menimpanya. Pada akhirnya yang warna yang dipilih 

Gambar 3.39. Alternatif warna Busana 

Perancangan Tokoh Yohan..., Maria Nonita, FSD UMN, 2018



69 

 

merupakan warna biru kelabu pada baju dan biru tua pada celana, dengan 

kulit kecoklatan yang pucat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

 

 

 

Gambar 3.40. Warna Final Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain 
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3.4.3. Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya 

Setelah melalui proses perancangan tokohYohan Melalui Sudut Pandang Orang 

Lain, penulis memiliki acuan untuk merancang Yohan Melalui Sudut Pandang 

Dirinya. Dengan alasan bahwa tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Orang Lain 

dan Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya adalah satu orang yang sama, penulis 

menggunakan bentuk tubuh dan fitur wajah yang telah dirancang di sub-bab 

sebelumnya, dengan tambahan semiotika pada tokoh Yohan Melalui Sudut 

Pandang Dirinya. Tinggi dan proporsi tubuh yang digunakan juga sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

Gambar 3.41. Bentuk dasar tokoh Yohan 
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1. Perancangan Bentuk Dasar Badan 

Penulis menggunakan teori semiotika dari Chandler, mengenai kode. 

Perancangan bentuk tubuh ini akan memiliki basis kode interpretative, 

simbol-simbol berdasarkan persepsi visual penulis. Tanda-tanda yang 

dipakai adalah tanda berdasarkan gangguan mental PTSD. Untuk kode 

interpretative, perancangan bentuk dasar akan menggunakan benda-benda 

yang dapat menggambarkan PTSD.  

Perancangan awal badan Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya, 

penulis menggunakan referensi robot dan pasir dari komik berjudul 

‘Homunculus’. Robot menggambarkan tameng yang menutupi rasa 

bersalah dan kehilangan. Hal ini sesuai dengan 3 dimensional psikologis 

Yohan yang merasa kehilangan kedua orangtuanya namun ia harus kuat 

untuk melindungi adiknya. Pasir merupakan benda yang sifatnya tidak 

padat, bentuknya yang tercerai-berai menggambarkan ketidakkokohan. 

Yohan yang terkena PTSD, memiliki rasa kehilangan yang sangat tinggi 

dan hal tersebut membuatnya tidak kokoh, sama seperti pasir.  

Teori physiognomy tubuh dan wajah masih tetap digunakan, 

sehingga tokoh ini tetap terlihat kurus. Gaya gambar yang dipakai tetap 

Lead Character. 
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(dokumentasi penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

 

 

Gambar 3.42. Perancangan awal tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya 

Gambar 3.43. Sketsa alternative tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya 
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Sketsa alternatif dengan menggunakan konsep yang sama dibuat 

untuk memperbanyak variasi desain tokoh ini, mencari desain yang sesuai 

dengan kesan yang diinginkan. Namun desain dianggap kurang 

menunjukkan kesan yang ingin disampaikan, maka penulis membuat 

beberapa sketsa alternatif lainnya dengan konsep yang sedikit berbeda. 

Pada sketsa selanjutnya, konsep robot dihilangkan karena tidak sesuai 

dengan kesan yang ingin dicapai. Penulis menggunakan keramik untuk 

menggambar kesan tersebut. Hal-hal yang ingin dicari pada desain 

alternatif ini adalah kerapuhan, ketidakstabilan dan rasa kehilangan tokoh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

 

Gambar 3.44. Sketsa tubuh tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya  
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Berdasarkan acuan China Girl dengan kulit keramik dan keramik 

pecah, penulis membuat beberapa sketsa alternatif pecahan pada tubuh 

Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya. Pecahan akan difokuskan pada 

bagian dada, untuk menggambarkan rasa kehilangan.  

Dengan sketsa yang ada, penulis dapat tetap menggunakan elemen 

pasir. Seperti yang dijelaskan dalam subab sebelumnya, pasir 

menggambarkan diri yang rapuh. Elemen pasir di dalam tubuh tokoh, 

dengan keramik sebagai luarnya. Untuk menampilkan kesan keramik rusak 

yang menahan sisa pasir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(dokumentasi penulis) 

Gambar 3.45. Pasir di dalam kulit keramik tokoh. 
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Tahap berikutnya penulis memasukkan elemen jantung berdasarkan 

referensi dari lukisan ‘Two Fridas’. Jantung yang dimasukan adalah 

jantung yang hanya setengah untuk menekankan rasa kehilangan tokoh ini. 

Bentuk retak didada tokoh belum dipilih karena masih menyesuaikan besar 

retakan dengan ukuran jantung. Agar jantung terlihat dan menjadi pusat 

dari dirinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

Setelah ditambahkan elemen pasir dan jantung, penulis 

memutuskan untuk menggunakan sketsa berikut. Sketsa ini dipilih karena 

retak pada tubuh keramik lebih besar dan bagian dalam tubuh, termasuk 

jantung terlihat lebih jelas.  

Gambar 3.46. Penambahan fitur tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya 
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(dokumentasi penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

 

Gambar 3.47. Detail jantung Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya 

Gambar 3.48. Detail badan Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya 

Perancangan Tokoh Yohan..., Maria Nonita, FSD UMN, 2018



77 

 

2. Perancangan Fitur Wajah  

Penulis merancang fitur pada wajah tokoh dengan menggunakan basis 

bentuk wajah Yohan Melalui Sudut Pandang orang lain. Selain itu penulis 

juga meggunakan teori semiotika menurut Chandler (2007) yaitu, 

mengambil sebuah tanda yang memiliki sebuah makna.  

 Pada awal perancangan fitur wajah, kesan yang ingin diambil 

adalah tokoh yang tertutup dan terkekang oleh masa lalu dan memiliki 

emosi yang tidak stabil sesuai dengan faktor PTSD yang didapat dari 

wawancara, dimana penderita cenderung memiliki emosi yang tidak stabil. 

Berdasarkan acuan dari film ‘Ryan’ penulis mengambil fitur akar yang 

keluar dari kepala untuk menandakan amarah yang terus ada dalam 

dirinya. Dengan muka yang terpotong untuk menunjukkan dirinya yang 

tidak lagi utuh.  

 

(dokumentasi penulis) 

 

Gambar 3.49. Sketsa awal wajah tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya 
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 Namun karena dirasa kurang sesuai dengan 3 dimensional Yohan 

spesifiknya pada psikologi, maka penulis membuat sketsa alternatif 

dengan menggunkan acuan dari film yang sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

 

  Fitur yang diambil dari film ‘Ryan’ kali ini adalah tali yang 

menutupi muka Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya. Dengan tujuan 

untuk mendapatkan kesan tokoh yang terkekang oleh pikirannya sendiri. 

Namun penulis merasa sketsa kurang menggambarkan 3 dimensional 

psikologi Yohan dalam desain ini dan kemudian memutuskan untuk 

mencoba menggabungkan hal lainnya dalam fitur wajah. Penulis 

mengambil luka gores pada wajah. Dalam film ‘Ryan’ disebutkan bahwa 

luka gores tersebut melambangkan sisi romantisnya yang sudah hilang. 

Penulis masih mencoba untuk mempertahankan tali yang mengekang 

dalam fitur wajah ini.  

Gambar 3.50. Sketsa alternatif tokoh Yohan melalui Sudut Pandang Dirinya  
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(dokumentasi penulis) 

 

Visual awal wajah tokoh dengan desain tali yang melingkar pada 

wajah dan goresan-goresan dianggap terlalu rumit sehingga penulis 

mengganti kesan yang ingin dicapai. Pada tahap ini, penulis melakukan 

eksplorasi pada visual dan kesan yang ingin dicapai. Penulis 

mempertahankan wajah yang hanya setengah untuk memperlihatkan 

ketidakstabilan pada tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya. 

Kemudian penulis menggunakan Rusa Bawean sebagai acuan dan 

mengambil tanduk dan telinga rusa, untuk menampilkan bahwa tokoh ini 

sangat menghindari kontak dengan manusia dan sangat sensitif terhadap 

bunyi. Namun karena masih terlalu rumit dan tidak fokus, penulis akhirnya 

menghilangkan tanduk dan memutuskan kesan yang ingin dicapai adalah 

rapuh karena kehilangan, dan tidak stabil, sesuai dengan 3 dimensional 

Gambar 3.51. Sketsa alternatif wajah lainnya 

Perancangan Tokoh Yohan..., Maria Nonita, FSD UMN, 2018



80 

 

sosiologi tokoh Yohan dimana ia kehilangan kedua orang tuanya dan hal 

tersebut membuatnya menderita PTSD. 

Berdasarkan kesan baru yang ingin dicapai, penulis memutuskan 

untuk menggunakan keramik, seperti yang digunakan pada badan tokoh 

Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya agar badan dan kepala menjadi 

satu dan tidak terlihat seperti tempelan.  

(dokumentasi penulis) 

 

Penulis tetap menggunakan kepala yang setengah bagiannya pecah 

untuk menekankan kehilangan dan ketidakstabilan tokoh Yohan Melalui 

Sudut Pandang Dirinya. Di dalam kepala, pasir tetapdipertahankan karena 

merupakan salah satu elemen yang menyambungkan badan dan kepala, 

agar badan dan kepala tidak terlihat seperti dua elemen atau benda yang 

terpisah. 

 

 

 

Gambar 3.52. Eksplorasi wajah tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya 
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(dokumentasi penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

Gambar 3.53. Detail kepala Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya 

Gambar 3.54. Tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya  
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3. Tekstur dan Warna 

Tahap berikutnya, penulis melakukan eksplorasi warna terhadap tokoh 

Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya. Penulis menggunakan China Girl 

sebagai acuan awal untuk warna keramik, tubuh luar Yohan. Yaitu 

kebiruan dan sedikit abu-abu. Dengan texture guratan-guratan tipis. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(dokumentasi penulis) 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

Gambar 3.55. Warna awal Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya 

Gambar 3.56. Tekstur kulit keramik 
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Pada desain tekstur keramik penulis membuat guratan-guratan tipis 

pada kulitnya dengan acuan dari kulit China girl, untuk menampilkan 

kesan keramik. 

Namun konsep warna awal dirasa kurang tepat untuk 

menggambarkan kepribadian tokoh. Menurut Steven Bleicher (2012) 

warna biru menggambarkan tokoh yang butuh kestabilan mental, dan 

keinginan untuk recharge. Namun karena tokoh ini dilihat melalui sudut 

pandang dirinya, kesan yang ingin dicapai bukanlah keinginan untuk 

beristirahat tetapi kehilangan, kerapuhan dan depresi. Oleh karena itu, 

dibuat beberapa alternatif warna untuk kulit keramik tokoh Yohan Melalui 

Sudut Pandang Dirinya. Warna yang digunakan adalah warna-warna 

kuning. Menurut Steven Bleicher warna kuning menggambarkan 

kerapuhan, kecemasan dan depresi sesuai dengan gejala dan penderita 

PTSD yang mengalami depresi dan kecemasan menurut narasumber dari 

hasil wawancara. 

Dalam eksplorasi warna tokoh, pertam-tama penulis 

menghilangkan warna biru dan menggunakan sedikit warna kuning. 

Namun karena warna kuning kurang terlihat jelas maka penulis 

menebalkan warna kuning pada kulit tokoh. 
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(dokumentasi penulis) 

 

Setelah menentukan warna kulit keramik pada tokoh ini penulis 

menentukan warna untuk pasir didalam tubuh Yohan Melalui Sudut 

Pandang dirinya. Warna pasir diambil dari wana pasir pada umumnya, 

warna kuning dengan sedikit coklat. Warna ini juga sesuai dengan kesan 

yang ingin dicapai, yaitu kerapuhan, kecemasan dan depresi.  

 

Gambar 3.57. Warna keramik tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya 
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(dokumentasi penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

 

Gambar 3.58. Warna Pasir Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya 

Gambar 3.59. Detail warna pasir Yohan Melalui Sudut Pandang Dirinya 
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Setelah menentukan warna kulit dan warna pasir, tahap berikutnya 

adalah menentukan warna jantung tokoh Yohan Melalui Sudut Pandang 

dirinya. Untuk jantung tokoh ini, penulis menggunakan warna merah dari 

warna jantung pada umumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokumentasi penulis) 

Gambar 3.60. Detail warna jantung 
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