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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Proyek tugas akhir yang dibuat oleh penulis adalah perancangan tokoh Raffa 

untuk film animasi 2D yang berjudul Estres. Estress memiliki genre drama dengan 

setting waktu masa kini dan berdurasi sekitar 2 hingga 3 menit. Film akan dibuat 

dengan gabungan teknik frame by frame dan limited animation. Pembuatan desain 

tokoh Raffa akan difokuskan kepada perubahan psikologis dan fisiologis yang 

terjadi pada tokoh ketika mengalami stress dan sesudah lepas dari stress itu. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur, studi referensi, 

dan wawancara.  

3.1.1. Sinopsis 

Film animasi 2D Estress bertempat di kota Jakarta, dan bercerita mengenai 

seorang laki-laki bernama Raffa yang mengalami stress dalam hidupnya. Raffa 

bekerja sebagai seorang auditor pada sebuah perusahaan di Jakarta. Dalam 

kesehariannya yang berulang ia terus mendapatkan tekanan dari beban kerja yang 

terus menumpuk. Raffa dikucilkan oleh rekan kerjanya, serta menjadi sasaran 

emosi atasannya, yang pada akhirnya membuat ia mengalami stress berat atau 

depresi ringan yang dilambangkan dengan sebuah monster abstrak hitam yang 

semakin menumpuk dan membesar di badannya.  

Dalam perjalanan pulang, sang monster menariknya ke tengah rel kereta 

dan untungnya seorang perempuan yang bernama Eri menarik monster tersebut 
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dan menyelamatkannya. Di akhir film ditampilkan Raffa yang telah sembuh, 

mendirikan sebuah usaha coffee shop bersama Eri. 

3.1.1. Posisi Penulis 

Dalam pembuatan film animasi 2d Estress ini penulis berperan sebagai pembuat 

keseluruhan karya. Namun pada pembahasan tugas akhir penulis berfokus sebagai 

desainer tokoh Raffa. 

3.2. Tahapan Kerja 

Pada tahapan kerja penulis melakukan perancangan satu tokoh namun dengan 

three dimensional yang berbeda, dimulai dari melakukan brainstorming untunk 

menentukan konsep cerita yang akan dibuat. Setelah konsep cerita dibuat, maka 

terciptalah sebuah konsep dasar karakter yang sesuai dan mendukung cerita 

tersebut, yaitu pekerja yang mengalami stress hingga depresi dan mengalami 

perubahan/transisi di akhir cerita. Selanjutnya, untuk menentukan dan 

memperdalam three dimensional karakter tersebut, dilakukan studi literatur dan 

studi referensi. Studi referensi dilakukan dengan cara observasi film dan 

wawancara untuk mendapatkan referensi yang kemudian diterapkan dalam 

perancangan tokoh. 

 Pada observasi film dilakukan pada film The Little Prince (2013), Mary 

And Max (2009), The Game (1997), The Machinist (2004), dan The Suicide Shop 

(2012). Sedangkan wawancara dilakukan pada dosen pskilogi Universitas 

Bhayangkara, Hema Dayita Pohan, M. Psi., Psikolog. Hasil yang didapatkan 

kemudian dipilah untuk mendapatkan perancangan tokoh Raffa yang mengalami 

tekanan stress kerja dan Raffa yang telah terlepas dari stress tersebut. Setelah itu  
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dilakukan perubahan dan finalisasi terhadap konsep cerita,  konsep tokoh serta 

three dimensional tokoh yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan hasil tersebut 

kemudian dibuatlah sketsa karakter hingga didapat desain final. Berikut 

merupakan skematika perancangan yang telah penulis buat: 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerja 

(dokumentasi pribadi) 
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3.3. Acuan  

3.3.1. Raffa dalam kondisi stress 

a. Observasi film  

1. The Little Prince 

Melalui studi referensi, penulis membuat visualisasi Raffa berdasarkan visualisasi 

penduduk planet pekerja dalam film The Little Prince  yang diadaptasi dari sebuah 

cerita anak dengan judul yang sama. 

 

Gambar 3.2 penduduk planet pekerja 

(The Little Prince, 2013) 

Planet pekerja pada film The Little Prince merupakan sebuah planet yang 

dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi, mobil-mobil dan pekerja-pekerja dewasa 

yang terlihat sibuk melakukan rutinitas yang. Ciri-ciri khas para pekerja di planet 

ini adalah wajah murung yang diperlihatkan dengan alis, wajah serta mulut yang 

turun. Selain itu tidak adanya gairah hidup divisualisasikan dengan pandangan 

mata yang kosong dan kantung mata. Warna yang digunakan juga cenderung 

berwarna gelap. 
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2. Mary and Max 

Mary and Max merupakan film yang menceritakan mengenai persahabatan Mary  

dan Max. Mary mengalami kesuksesan di masa dewasanya namun mengalami 

depresi berat setelah Max marah padanya, yang kemudian menyebabkan ia merasa 

bersalah dan menghancurkan karirnya sendiri. Kemudian ia ditinggalkan oleh 

suaminya yang kemudian membuat ia melakukan bunuh diri. 

 

 
gambar 3.3 Mary ketika depresi  

(Mary and Max, 2009) 

 

Mary digambarkan memiliki rambut yang berantakan dengan helai-helai 

rambutnya yang berdiri dan terlihat kusut. Ia memiliki  raut muka sedih, baju yang 

berantakan, dan diri yang tidak terawat. Pada mukanya terlihat noda-noda kotor. 

3. The Suicide Shop 

The Suicide Shop (2012) merupakan film mengenai sebuah toko yang 

menyediakan alat-alat untuk bunuh diri yang dikelola oleh satu keluarga, yang 

pada akhirnya dihancurkan oleh anak mereka sendiri. Pada film ini terdapat 

beberapa tokoh yang melakukan atau mencoba bunuh diri. Pada adegan awal film, 

ditunjukkan seorang tokoh pekerja yang ingin menabrakkan dirinya namun 

Perancangan Tokoh Yang..., Marlinda Hendri, FSD UMN, 2018



28 

 

ditolong dan diantarkan ke Suicide Shop. Kemudian ia membunuh dirinya dengan 

racun yang ia beli di sana. Pekerja ini pada sekeliling mata memiliki warna yang 

gelap, garis-garis kantung mata, alis yang turun, raut wajah yang murung, serta 

bahu yang bungkuk. 

 

Gambar 3.4 Visual pekerja 

(The Suicide Shop, 2012) 

Kemudian di pertengahan film, kembali ada tokoh yang menabrakkan 

dirinya ke bis yang ditumpangi tokoh utama. Ia memiliki rambut yang berantakan, 

kantung mata yang cukup dalam, cekungan pada pipinya , hidung yang berbentuk 

segitiga, raut muka yang murung, serta terdapat bagian mata pada sekeliling mata 

dan juga pada dahi dan pipi tokoh. Mata terlihat hanya terbuka setengah, dengan 

pandangan yang kosong. Badannya kurus dengan bahu yang bungkuk. 

 

Gambar 3.5 Ekspresi orang yang melakukan bunuh diri 

(The suicide Shop, 2012) 
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4. The Game 

The game menceritakan tentang Nicholas Van Orton, seorang banker yang telah 

sukses dan kaya raya, yang menjalani sebuah permainan yang disebut „The 

Game‟. Nicholas selalu dihantui oleh kematian ayahnya yang bunuh diri di 

hadapan matanya ketika ia masih kecil. 

 

Gambar 3.6 Visual Nicholas di puncak depresinya 

 (The game, 1997) 

Pada pertengahan dan akhir film, Nicholas yang semakin depresi akibat 

permainan The Game digambarkan memiliki rambut yang berantakan, muka yang 

terlihat lebih lelah dan kotor atau tidak terawat. Baju yang dikenakan bukan lagi 

setelan jas rapi, melainkan kemeja yang terlihat berantakan.  
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5. The Machinist 

 

Gambar 3.7 Visual bentuk muka dan tubuh Trevor  

(The machinist, 2004) 

The Machinist merupakan sebuah film bergenre psychological thriller yang 

bercerita tentang kehidupan dan penyakit kejiwaan Trevor. Akibat halusinasi serta 

insomnia yang dialaminya, Trevor  memiliki badan yang jauh lebih kurus 

dibandingkan ketika Trevor masih sehat. Terlihat cekungan pada rahangnya yang 

membuatnya terlihat sangat tirus. Daerah sekitar matanya juga terlihat gelap dan 

mencekung, dengan rambutnya yang tipis dan ditata dengan gaya klimis, memiliki 

kumis dan jenggot memperlihatkan keadannya yang kurang merawat diri. Baju 

kemeja yang dikenakannya terlihat kebesaran dibandingkan tubuhnya. 
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b. Wawancara  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan dosen psikologi Universitas 

Bhayangkara, Hema Dayita Pohan, M. Psi., Psikolog, stress merupakan suatu 

respon yang dimiliki seseorang ketika menghadapi sebuah kejadian yang berubah 

atau terjadi di luar ekspektasi dalam hidupnya. Orang yang mengalami stress tidak 

bisa mengatur pikirannya dan memprioritaskan hal mana yang lebih penting saat 

menghadapi sebuah permasalahan. Pikiran tersebut masuk ke dalam emosi dan 

kemudian mengendalikan diri orang tersebut. Beberapa faktor yang dapat 

mengakibatkan stress yaitu faktor akademik, tuntutan nilai yang harus baik, beban 

kerja, kehidupan seperti kekerasan dan pertengkaran.  

Stress seringkali dikaitkan dengan depresi, di mana stress merupakan hal 

yang terjadi hanya sesekali, sedangkan depresi ringan terjadi berturut-turut dalam 

waktu kurang lebih dua minggu. Depresi yang terjadi lebih dari 6 hingga 12 bulan 

disebut sebagai dysthymic atau depresi berat. Orang yang mengalami depresi 

seringkali menarik diri dari pegaulan, menutup dirinya, kehilangan motivasi untuk 

hidup, kehilangan nafsu makan dan dapat memiliki keinginan untuk bunuh diri. 

Depresi tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun untuk dapat menghadapi dan 

menguranginya penderita harus dapat keluar dari penyebab atau lingkungan 

depresi itu sendiri. Selain itu, dapat dilakukan dengan menemui dan berkonsultasi 

dengan psikolog secepat mungkin. Obat-obatan seperti anti-depressan juga dapat 
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membantu, namun akan menyebabkan penderita menjadi  ketergantungan. 

 

Gambar 3.8 perkembangan stress menuju depresi 

Ciri-ciri visual seseorang yang mengalami stress atau depresi dapat 

diketahui dengan MSE, atatu Mental Status Exam, yang berupa list-list observasi 

terhadap penderita. Dari list tersebut, didapat penampilan yang menandakan 

depresi yaitu  tatapan mata yang kosong, terdapat kantong mata, wajah terlihat 

turun tidak memiliki gairah hidup, mulut yang turun serta bahu yang cenderung 

turun atau bungkuk. Dari segi berpakaian, pakaian yang dikenakan terlihat 

berantakan, tidak pantas, kotor atau terdapat noda dan adanya kancing yang tidak 

dipasangkan. 

c. Observasi gambar dan foto 

Pakaian yang digunakan Raffa merupakan pakaian kantor pada umumnya, yaitu 

kemeja berlengan panjang dan celana kain berwarna gelap. Dilihat dari referensi 

terdapat pekerja yang memasukkan kemejanya sehingga terlihat rapi, dan ada pula 

yang tidak memasukkan kemejanya ke dalam celana. Pekerja memakai sebuah 

name tag dan lanyard. 
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Gambar 3.9 Baju pekerja auditor  

(dokumentasi pribadi) 

3.3.2. Raffa dalam kondisi post-stress 

a. Observasi Film 

1. The Prince 

 

Gambar 3.10 sketsa The Prince 

( Artbook The Little Prince, 2013) 

Tokoh The Prince yang telah dewasa, Mr. Prince,  telah melupakan masa lalu dan 

masa kecilnya dan berubah menjadi pribadi yang berpikiran negatif, takut 

terhadap atasannya, dan selalu gagal dalam melakukan pekerjaannya. Meski 

sama-sama merupakan penduduk planet tersebut, Mr. Prince terlihat berbeda 

dengan para pekerja lainnya.  
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Pada sketsa desain tokoh The Prince dewasa yang digambarkan memiliki 

gaya rambut yang berantakan, dengan muka, mata dan mulut yang turun,. 

Terdapat kantong mata, serta cekungan di pipi yang memperlihatkan kurusnya 

tokoh Mr.Prince dewasa. Pada muka dan wajahnya terdapat noda-noda kotor. 

Namun yang membedakan dengan penduduk lain yaitu Mr. Prince memiliki 

warna yang cerah, bahu yang tidak begitu turun, serta mata Mr. Prince 

digambarkan masih memiliki sinar, yang melambangkan harapan yang 

dimilikinya. 

2.  Mary and Max 

 

Gambar 3.11 Perubahan visual Mary 

(Mary and Max, 2009) 

Setelah mendapatkan surat dan dimaafkan oleh Max, Mary mulai bangkit dan 

menghadapi hidupnya kembali. Mary memiliki rambut yang tertata rapi yang 

dijepit disebelah kanan poninya, memiliki wajah yang lebh cerah dan ekspresi 

wajah yang tersenyum. Baju yang dikenakannya lebih rapi dan bersih 

dibandingkan disaat dia mengalami depresi. 
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3. The Suicide Shop 

 

Gambar 3.12 Perubahan visual Marylin  

(Suicide Shop, 2012) 

Tokoh lainnya yaitu anak pemilik toko yaitu Marylin. Sama seperti ayah dan 

adikknya, Marylin tidak pernah tersenyum maupun tertawa sejak ia dilahirkan. 

Marylin yang sedang depresi memiliki garis kantung mata, terdapat warna gelap 

disekitar matanya, dan raut muka yang selalu cemberut. Pada Marylin yang telah 

bahagia, ia tidak memiliki garis kantung mata, warna gelap disekeliling matanya 

dihilangkan dan mukanya selalu tersenyum. Selain itu rona merah di pipi Marylin 

lebih ditonjolkan, dan terdapat scarf berwarna cerah di lehernya. 

4. The Game 

 

Gambar 3.13. Visual Nicholas di awal film  

(The game, 1997) 
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Nicholas pada awalnya merupakan seorang tokoh yang penyendiri, idealis, dan 

teratur. Ia memiliki sikap yang sedikit temperamental, dan tidak sabaran dan tidak 

percaya kepada orang lain. Ia selalu terlihat rapi, dengan gaya rambut yang disisir 

ke belakang. Nicholas selalu mengenakan setelan jasnya, kemeja yang ia kancing  

serta dasi. 

5. The Machinist 

 

Gambar 3.14 Trevor yang masih dalah kondisi sehat 

(The machinist, 2004) 

Trevor yang sehat memiliki badan yang tegap dan cukup berisi, dengan rambut 

yang lebih panjang serta muka yang bersih tanpa kumis dan jenggot. Trevor 

terlihat lebih stylish mengenakan baju yang pas dan tidak kebesaran di badannya. 

Ia memiliki wajah yang cerah, dengan kacamata hitam yang ia kenakan, memiliki 

sifat yang ceria. 
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b. Observasi gambar dan foto 

 

Gambar 3.15 Referensi Celemek yang dikenakan oleh barista  

(dokumentasi pribadi) 

Pada akhir film ditampilkan Raffa yang membuka usaha coffee shop bersama Eri. 

Raffa yang menjadi pemilik dan juga barista pada coffee shop mengenakan 

pakaian yang santai atau casual, dan juga sebuah celemek. Celemek memiliki 

desain yang sederhana, berwarna coklat dan memiliki tali yang menyilang di 

bagian belakangnya. 

 

Gambar 3.17 Bagian belakang celemek barista Ruang Tamu Coffee 

(dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.15 Owner Ruang Tamu Coffee 

(dokumentasi pribadi) 

Kemudian, penulis melakukan observasi pada owner atau pemilik coffee 

shop yang ikut hadir dalam coffee shopnya. Tidak seperti barista yang terlihat 

sangat rap dan stylish, pemilik terlihat lebih santai, dengan pakaian baju kaos 

polos atau baju polo polos berlengan pendek, namun tetap terkesan rapi.  

 

Gambar 3.16 Owner Five Times Coffee dan Accent Coffee 

(dokumentasi pribadi) 
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Owner Five Times Coffee memakai baju polo berwarna polos, dengan 

celana kain hitam. Rambutnya memiliki potongan pendek. Sedangkan pada coffee 

shop Accent memiliki tiga orang owner. Salah satu owner yang penulis temui 

memakai baju kaos, celana jeans dan jaket. 

3.3.3.    Hasil Observasi 

Berdasarkan observasi yang dilakukan, dipilah hal-hal penting sebagai hasil 

observasi yang kemudian akan diterapkan pada perancangan tokoh. 

Tabel 3.1 Hasil Observasi Film 

1 The little prince 

Pekerja yang mengalami 
rutinitas kerja yang sama 

terus menerus 

Cekungan mata, pandangan 
mata yang kosong, wajah 

murung, alis dan mulut yang 
turun. Bahu bungkuk 

  

Strict, terlalu taat pada 
peraturan yang ada, tidak 

memiliki hiburan, tidak pernah 
tertawa 

Mr. Prince  yang telah 
dewasa, tertekan akibat 

diapa 

 Rambut berantakan dengan 
wajah yang lelah namun tetap 

terlihat semangat dan harapan. 
Masih memiliki emosi 

2 Mary and Max 

Mary dibenci oleh Max, 
menghancurkan karirnya 

sendiri, dan ditinggalkan oleh 
suaminya. 

Mata yang turun, rambut dan 
baju yang berantakan, kulit 

wajah yang kusam, wajah yang 
selalu murung  

Mary yang mendapatkan 
maaf serta barang-barang 

dari Max, serta menyadari ia 
sedang mengandung  

Wajah terlihat lebih cerah, baju 
dan rambut yang rapi, raut 

muka terlihat lebih ceria 
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3 The Suicide Shop 

Seorang pekerja yang terlihat 
stres dan mencoba bunuh diri 

Di sekeliling bagian mata 
terdapat garis dan bagian 
hitam, bagian dahi terlihat 

gelap, mata dan mulut yang 
turun cemberut, badan yang 

kurus, bahu yang turun, 
mengenakan pakaian kantor 

Marlyn yang merupakan 
bagian dari keluarga 

mengalami depresi dari lahir, 
membenci dirinya, dan sering 
di dokrin oleh ayahnya agar ia 

tidak bahagia 

Bahu yang sedikit turun, mata 
yang turun, pandangan yang 
kosong, bagian sekitar mata 

terdapat garis-garis dan bagian 
gelap 

  
Sering menyendiri, memiliki 
keinginan untuk bunuh diri, 
tidak memiliki ketertarikan 

Marlyn yang mendapatkan 
perakuan dan pengaruh dari 

adiknya yang ceria dan 
mengajarinya kesenagan 
hidup, hingga bertemu 

dengan seorang laki-laki yang 
menyukainya 

Mata terlihat lebih cerah, wajah 
yang ceria, badan yang lebih 

tegap, hilangnya bagian gelap 
dan garis pada sekitar matanya, 

mengenakan scarf berwarna 
cerah pemberian adiknya 

  

Lebih terbuka, berani 
mengekpresikan dirinya, 

memiliki ketertarikan, lebih 
sering tersenyum dan ramah 

terhadap orang lain 

4 The game 

Nicholas merupakan seorang 
banker yang kaya raya, 
dengan hidup teratur 

Selalu mengenakan jas. Rambut 
tertata rapi, wjah yang selalu 

terlihat tenang dalam keadaan 
apapun 

Nicholas yang mengikuti 
permainan The game, mulai 
kehilangan segalanya, serta 
menembak saudaranya dan 

melompat dari gedung 

Rambut berantakan, hanya 
mengenakan kemeja yang 

terlihat berantakan, raut wajah 
terlihat gelisah, waspada dan 
curiga terhadap orang orang 

disekitarnya 
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5 The Machinist 

Trevor yang masih sehat dan 
belum dibayang-bayangi oleh 

rasa bersalahnya 

Mata terlihat lebih cerah, 
rambut lebih stylish, badan 

lebih berisi, baju yang stylish 
dan sesuai di badannya. 

Memiliki sifat yang percaya diri, 
ramah dan selalu tersenyum 

Trevor setelah menabrak 
seorang anak dibayang-

bayangi oleh rasa bersalah, 
mengalami ilusi 

Memiliki tubuh yang sangat  
kurus, terdapat cekungan 

dalam pada pipi dan matanya, 
kantung mata yang gelap, 

rambut yang klimis, baju yang 
kebesaran dan berantakan. 

  

Tampilan terlihat lebih tua dari 
umur seharusnya. Seringkali 
gelisah, sensitif dan mudah 

emosi, waspada dan 
mencurigai orang-orang 

disekitarnya. 

 

 

 

3.4. Perancangan 

3.4.1. Raffa dalam kondisi stress 

1. Three Dimensional  

 

a. Fisiologi 

Raffa merupakan pemuda berusia 25 tahun, dengan tinggi 172 cm dan berat 50 

kg. Raffa memiliki postur tubuh yang termasuk kurus dengan bahu yang 

membungkuk, serta tangan yang tergantung lunglai.  Memiliki penampilan yang 

berantakan dan tidak terawat. Matanya terlihat lelah, turun di ujung mata dengan 

pandangan kosong dan kantong mata yang cukup dalam. Badannya yang kurus 

membuat baju yang dipakainya terlihat kebesaran. 
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b. Psikologi 

Raffa yang merupakan pribadi yang pasif, tertutup, pendiam, dan menyukai 

ketenangan. Raffa dalam menghadapi kehidupannya cenderung berpikir negatif, 

dan sering mendahulukan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Sejak memulai 

pekerjannya, ia semakin kehilangan nafsu makan, energi, dan sulit berkonsentrasi. 

Ia merasa terkekang akibat peraturan keteraturan di kantornya dan juga 

pekerjaannya dengan deadline yang selalu menghantuinya. 

c. Sosiologi 

Raffa merupakan seorang pemuda kelahiran Yogyakarta yang mempunyai 

keluarga yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan adik perempuan. Sebagai anak pertama, 

ia merantau ke Jakarta untuk membantu perekonomian keluarganya dan 

kemudian bekerja sebagai seorang Auditor. Raffa memiliki sikap yang tidak 

dapat menolak ketika dimintai tolong, seringkali ia mengerjakan laporan-laporan 

yang seharusnya menjadi pekerjaan rekan kerjanya.  Akibat jam kerja yang 

sibuk, sepulang bekerja ia hanya akan kembali bekerja hingga larut malam dan 

hanya akan tidur tanpa sengaja bila ia terlalu kelelahan. 
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2. Perancangan 

 

 

Gambar 3.17  sketsa awal Raffa 1 

 (dokumentasi pribadi) 

Gambar 3.17 menunjukkan sketsa tokoh Raffa yang pertama kali dibuat. Penulis 

mendesain sketsa wajah serta rambut Raffa yang memvisualkan pemuda berusia 

25 tahun dan kondisi stress yang dialaminya. Pada pojok kanan bawah gambar 

juga disertakan variasi rambut Raffa. Sketsa awal dibuat sebelum penulis 

melakukan penelitian dan observasi, sehingga rancangan yang dihasilkan hanya 

berdasarkan pemikiran penulis saja. Akibatnya kesan stress ataupun depresi yang 

diinginkan tidak terlihat pada sketsa awal ini, dan membuat  tokoh menjadi terlalu 

umum tanpa memiliki ciri khas.  
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Gambar 3.18 Sketsa Raffa 

(dokumentasi pribadi) 

Penulis kembali membuat sketsa setelah melakukan penelitian terhadap teori-teori 

dan observasi film. Pundak dibuat lebih membungkuk, selain itu penulis mencoba 

memasangkan kacamata pada Raffa. Namun kemudian diketahui referensi film 

yang diambil kurang relevan terhadap apa yang ingin penulis sampaikan dan 

observasi yang dilakukan masih sangat kurang. Selain itu tokoh masih terlihat 

terlalu umum sehingga penulis memutuskan untuk mengubah style gambar. 

 

Gambar 3.19 Sketsa tokoh berdasarkan film style The Suicide Shop 

(dokumentasi pribadi) 
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Pada gambar penulis mencoba style berbeda untuk lebih menekankan visualisasi 

stress pada Raffa. Pertama penulis mencoba mengikuti style pada film The Suicide 

Shop (2012) yang ciri khasnya terdapat pada mata dan proporsi tubuh. Kesan 

stress yang diinginkan penulis mulai cukup terlihat, namun style yang terlalu 

kartun menyebabkan tokoh kurang cocok untuk cerita film Estress karena terlihat 

agak komedi.  

Kemudian penulis mencoba membuat sketsa yang menggunakan dua style 

yang berbeda untuk menentukan style yang leih mendukung dan menguatkan 

kesan stress pada Raffa. 

 

Gambar 3.20 Sketsa dengan dua style berbeda 

(dokumentasi pribadi) 

Setelah pemilihan style, penulis membuat sebuah desain awal Raffa 

sebagai dasar dalam perancangan tokoh Raffa yang mengalami stress. Penulis 

menggunakan kotak sebagi bentuk dasar Raffa awal. Baju yang dikenakan berupa 

pakaian kantor, yang masih rapi dan bersih.  
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Gambar 3.21 Desain dasar Raffa  

(dokumentasi pribadi) 

Penulis juga memilih bentuk dasar persegi dan segitiga sebagai bentuk 

dasar dalam perancangan tokoh Raffa dalam kondisi stress. Menurut Tillman, 

bentuk kotak menyimbolkan kestabilan, keseimbangan, kepercayaan, kejujuran, 

kenyamanan, keamanan, persamaan dan masculinity pada suatu tokoh. Sedangkan 

bentuk segitiga digabungkan pada, dagu Raffa yang tirus serta bagian 

punggungnya yang bungkuk, menyimbolkan konflik, action, energi, kelicikan, 

serta ketegangan. Bentuk ini dipilih untuk memperlihatkan sikap Raffa yang 

sebenarnya merupakan tokoh yang jujur, dapat dipercaya dan masculinity namun 

akibat stres yang dideritanya ia menjadi pribadi yang tegang, dan negatif.  
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Gambar 3.22 Perpaduan bentuk pada muka dan tubuh Raffa  

(dokumentasi pribadi) 

Tubuh yang awalnya memiliki berat badan normal dibuat lebih kurus dari 

sebelumnya dengan memperhatikan referensi dari film The Machinist (2003). 

Selain itu, dengan referensi dari Mary and Max (2009) , dan The Game (1997) 

rambut dan baju dibuat lebih berantakan untuk memberikan kesan tidak terawat. 

Kemudian penulis memilih style yang di sebelah kiri karena visualisasi orang 

yang mengalami stress lebih terlihat. 

 

Gambar 3.23 Variasi rambut  

(dokumentasi pribadi) 

Pada gambar ini penulis mencoba memberikan variasi rambut kepada 

Raffa yang memperlihatkan kesan keteraturan yang harus dia ikuti dan gayanya 

yang ketinggalan zaman. Referensi yang digunakan didapat dari penduduk planet 
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pekerja pada film The Little Prince (2013) yang memiliki rambut dengan gaya 

klimis atau rapi. Namun keduanya dibatalkan karena membuat ia terlihat terlalu 

tua dan kesan berantakannya menjadi hilang sehingga dipilih desain rambut awal. 

 

Gambar 3.24 Variasi dan proporsi tubuh Raffa 

 (dokumentasi pribadi) 

Kemudian setelah melakukan observasi dan wawancara dengan dosen 

psikolog Universitas Bhayangkara, penulis kembali mencoba membuat sketsa 

unntuk desain final. Baju dibuat lebih besar dari ukuran yang sebenarnya dan 

terlihat lebih berantakan untuk menekankan kesan tidak terawat. Referensi baju 

yang kebesaran didapat dari film The Machinist. Cekungan pada muka dibuat 

lebih dalam, dan bahu dibuat lebih bungkuk. Pada gambar pertama dari sebelah 

kiri penulis mencoba untuk membuat tokoh lebih berantakan dan kelelahan. 

Warna kulit dibuat lebih kusam, namun hasilnya menjadi terlalu dark dan tua 

untuk umur 25 tahun sehingga difinalisasi menjadi gambar di sebelah kanan. 
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gambar 3.25 Ekspresi Raffa 

(dokumentasi pribadi) 

Pada gambar 3.25, ditunjukkan rancangan ekspresi Raffa yang akan 

digunakan dalam film “Estress”. Ekspresi nomor 1 memperlihatkan ekspresi Raffa 

dalam kondisi normal, mesti tanpa tekanan wajahnya tetap terlihat turun dan lesu. 

Pada nomor 2, merupakan ekspresi Raffa ketika ia mengalami tekanan dalam 

dirinya, namun tetap ia tahan. Nomor 3 menunjukkan ekspresi wajah Raffa ketika 

emosi yang ditahannya meledak, atau saat ia membentak orang. Nomor 4 

menunjukkan side profile Raffa, dan merupakan ekpresi yang ia tunjukkan ketika 

Raffa merasa kesal. Nomor 5 memperlihatkan ekpresi Raffa yang mulai dapat 

tersenyum ketika ia telah berhenti dari pekerjaannya dan saat dia bertemu Eri, 

sedangkan ekspresi nomor 6 ditunjukkan ketika Raffa terkejut. 
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3.4.2. Raffa (post-stress) 

1. Three Dimensional 

 

a. Fisiologi 

Raffa memiliki badan yang terlihat lebih berisi dan  bahu yang tegap. Ia memiliki 

kulit berwarna sawo matang dan muka yang bersih, dengan mata yang memiliki 

pancaran cahaya. Rambutnya yang hitam dipotong lebih pendek dan tertata rapi. 

Ia mengenakan pakaian yang lebih santai, dengan baju kaos polos dan celana yang 

pas dengan badannya. 

b. Psikologi 

Raffa yang sudah terlepas dari pekerjaannya yang mengikatnya dan mendirikan 

usaha baru menjadi pribadi yang lebih carefree. Ia berusaha memandang positif 

dan memandang masalah dari segala sisi apabila ia mengalami sesuatu. Dibantu 

dengan adanya kehadiran Eri, Raffa perlahan berubah menjadi lebih terbuka, lebih 

sering tersenyum dan lebih sabar.  

c. Sosiologi 

Raffa yang berhenti bekerja dari kantornya dan membuka usaha bersama Eri. Ia 

mendirikan sebuah coffe shop dimana ia juga menjadi barista. Raffa mulai 

membuka diri dan seringkali bergaul dengan para karyawan dan pelanggan yang 

datang ke dalam coffe shopnya ketika ia memiliki waktu luang. Ia mendapatkan 

banyak kenalan baru, dan terkadang rekan kerjanya yang dulu juga datang ke 

coffee shopnya. Ia telah menikah dengan Eri dan memiliki hubungan yang 

harmonis.  
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2. Perancangan 

 

Gambar 3.26 Sketsa awal Raffa Post-stress  

(dokumentasi pribadi) 

Gambar mempertunjukkan desain awal Raffa post-stress. Style gambar masih 

mengikuti desain awal, maka untuk menyesuaikan style pun direvisi dan diubah. 

Selain itu ciri khas tokoh belum terlihat pada desain awal ini. 

 

Gambar 3.27 Sketsa Raffa menggunakan style yang berbeda  

(dokumentasi pribadi) 

Penulis membuat sketsa dengan menyesuaikan style yang baru. Referensi 

yang digunakan yaitu Mary and Max (2009), dan The Suicide shop (2012). 

Kantung mata dan bagian gelap di sekitar mata dihilangkan, selain itu rambut 
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dibuat lebih rapi dan memperlihatkan dahi untuk menunjukkan keterbukaan Raffa. 

Penulis juga mengambil referensi kondisi pakaian dari film The game pada 

adegan awal ketika Nicholas belum mengalami stress.  Pada sketsa yang dipilih 

adalah sketsa di sebelah kanan, karena pada sketsa sebelah kiri Raffa dibuat masih 

memiliki sedikit kantung mata. Namun karena setting waktu berubah menjadi 3 

tahun setelah plot awal, maka kantung mata dihilangkan. 

 

Gambar 3.28 variasi Raffa post stress dengan style yang baru 

(dokumentasi pribadi) 

Lengan baju dilipat dan digulung hingga ke siku untuk memberi kesan 

sikap Raffa yang kini lebih terbuka. Mata dibuat lebih bulat dan diberi cahaya 

putih ke tengah mata memperlihatkan Raffa yang memiliki harapan, dan lebih 

percaya diri. Penulis mengambil referensi dari film The Suicide Shop (2012) 

dengan menghilangkan bagian gelap pada mata dan menambahkan rona wajah 

pada pipi Raffa untuk memperlihatkan muka yang lebih cerah.  

Kemudian setelah dilakukan observasi lebih dalam, diketahui terdapat 

kekurangan dalam pemicu dan solusi atas depresi yang dialami Raffa hingga ia 
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melakukan bunuh diri. Maka setelah dilakukan penelitian, penulis merubah 

storyboard untuk menyesuaikan tokoh yang telah dibuat. Setelah itu untuk 

kembali menyesuaikan dengan storyboard dan ending yang baru dilakukan 

perubahan rancangan tokoh Raffa dan pakaian yang dikenakannya.  

 

Gambar 3.29 Variasi rambut Raffa  

(dokumentasi pribadi) 

Penulis mencoba membuat variasi pada rambut Raffa agar terkesan lebih 

terbuka dan rapi. Kemudian variasi yang di tengah dipilih karena pada variasi 

pertama masih terlihat berantakan dan yang terakhir terlihat terlalu kaku.  

 

Gambar.3.30 Perpaduan bentuk pada Raffa  

(dokumentasi pribadi) 

Bentuk tubuh dan muka Raffa post stress terbentuk dari perpaduan dua 

bentuk dasar, yaitu kotak dan bulat. Kepala Raffa dengan menerapkan bentuk 
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lingkaran kepada bentuk muka, hidung, dan mata Raffa. Bentuk persegi 

diterapkan ke tubuh Raffa yang makin bidang dan berisi. Menurut Bancroft, 

lingkaran menyimbolkan kesempurnaan, kebaikan, keceriaan, kenyamanan, 

kesatuan, perlindungan dan kekananak-kanakan. Hal ini sesuai dengan sikap 

Raffa yang kini sudah terbuka, ceria dan merasa nyaman terhadap situasi dan 

pekerjaannya.   

 

Gambar 3.31 Sketsa dan desan final Raffa post-stress  

(dokumentasi pribadi) 

Setelah melakukan revisi pada cerita, diputuskan bahwa Raffa post stress 

telah berhenti dari pekerjaannya dan membuka coffee shop bersama dengan Eri. 

Maka dibuat kembali sketsa Raffa, dengan rambut yang telah pendek, badan tegap 

serta mengenakan pakaian yang lebih casual disertai dengan celemek khas coffee 

shop nya. Pada observasi yang dilakukan terdapat dua macam jenis celemek yang 

dikenakan barista, celemek yang menutupi hampir seluruh tubuh dan yang hanya 
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menutupi bagian pinggang saja. Di sini penulis mengambil desain celemek yang 

hampir menutupi seluruh tubuh. 

 

Gambar 3.32 Gambar perbandingan sketsa awal dan final  

(dokumentasi pribadi) 

Dilakukan sedikit perubahan pada bagian Wajah Raffa post stress, bagian 

dagu dan hidung dibuat lebih bulat untuk menyesuaikan dengan teori Bancroft 

mengenai bentuk dasar. Rambut dibuat lebih pendek dan terangkat ke atas namun 

tetap terlihat rapi. 

Namun begitu disandingkan, perbedaan yang terdapat dari Raffa ketika 

mengalami stress dan saat post stress terlalu jauh. Sehingga dilakukan lagi revisi 

ulang untuk menyamakan desain tokoh awal dan akhir Raffa. Beberapa poin 

seperti mata, hidung dan wajah tetap dipertahankan. Gaya rambut dibuat lebih 

pendek dan stylish. Selain itu karena statusnya sebagai pemilik atau owner coffee 

shop dilakukan pula perubahan pada outfit yang dikenakan dengan menggunakan 

referensi-referensi yang ada. 
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Gambar 3.33 desain alternative Raffa post stress 

 (dokumentasi pribadi) 

Penulis menggunakan  referensi tokoh Trevor dari film The Machinist 

pada adegan akhir flashback ketika Trevor masih sehat untuk membuat sketsa 

bentuk tubuh Raffa . Trevor terlihat memiliki badan yang cukup gagah dan besar, 

dengan rambut yang terlihat lebih stylish.  Penulis mencoba membuat Raffa lebih 

gemuk dan besar, namun hal itu membuat perbedaan yang terlalu jauh hingga 

menyerupai orang yang berbeda sehingga dibuat lagi Raffa dengan badan yang 

normal, tidak begitu gemuk maupun kurus. Penulis memilih baju kaos dan baju 

kaos berkerah sebagai baju Raffa post stress, berdasarkan dari observasi kepada 

beberapa owner coffee shop dimana mereka memakai baju yang lebih santai 

dibandingkan para barista. Pada awalnya penulis memilih desain dimana Raffa 

tidak mengenakan celemek, namun melihat dari referensi film, owner tetap 

mengenakannya ketika ikut membantu karyawannya. 
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gambar 3.34 Ekspresi Raffa post stress 

 (dokumentasi pribadi) 

Pada gambar 3.34 merupakan rancangan ekspresi Raffa post stress. Nomor 

1 merupakan ekspresi normal raffa. Wajahnya terlihat tenang dan ramah, bagian 

mulut menunjukkan senyum kecil. Nomor 2 menunjukkan ketika Raffa merasakan 

sedikit kekecewaan, atau kebingungan. Alis dan mulut dibuat sedikit lebih turun. 

Nomor 3 memperihatkan ekspresi Raffa ketika tertawa maupun bercanda. Nomor 

memperlihatkan side profile Raffa, dengan senyum kecil di wajahnya. Ekspresi 

nomor 5 yang memiliki senyum besar ditunjukkan ketika Raffa merasa bangga 

dan nomor 6 merupakan ekspresi Raffa ketika ia terkejut. 
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