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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam laporan tugas akhir ini, penulis merancang tokoh Surya dan Purnama 

berdasarkan personifikasi Matahari dan Bulan dalam film animasi pendek 3D 

bergenre fantasi berjudul “The Keepers” yang berdurasi 4 menit. Film animasi ini 

dikerjakan oleh 3 orang dan berceritakan tentang Surya dan Purnama yang 

merebutkan satu bola yang merepresentasikan bumi. Target penonton untuk film 

ini yaitu untuk anak dari umur 6 hingga 12 tahun. Metode yang digunakan untuk 

pengumpulan data yaitu metode kualitatif dan observasi. 

3.1.1. Sinopsis 

Surya merupakan personifikasi dari mathari dan Purnama merupakan personifikasi 

dari bulan. Mereka memperebutkan satu bola yang merepresentasikan bumi yang 

tidak ada kehidupan. Ketika Surya memegang bola itu dan bumi terlihat lebih 

berwarna dan berkehidupan, namun jika bola itu terlalu lama di pegang oleh Surya, 

bumi akan menjadi gersang dan rusak. Sama seperti Surya, jika Purnama 

memegang bola itu, bumi akan terlihat sangat cantik dan berkelap-kelip, namun jika 

terlalu lama bumi akan menjadi sangat gelap dan dingin. Oleh karena itu, Purnama 

terpikir bahwa mereka harus saling berbagi bola tersebut untuk tetap menjadi 

seimbang.  
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3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam proyek ini, posisi penulis yaitu merancang tokoh dalam film pendek 3D 

“The Keepers”. Penulis berfokus sebagai peneliti matahari dan bulan untuk 

perancangan tokoh Surya dan Purnama yang merupakan makhluk personifikasi. 

3.2. Tahapan Kerja 

Tokoh yang dirancang merupakan dua tokoh yaitu Surya dan Purnama. Di awali 

dengan mencari tahu bagaimana 3 dimensional tokoh tersebut dan disesuaikan 

dengan cerita. Setelah terbentuknya 3 dimensional tokoh, penulis mencari konsep 

yang cocok dengan ceritanya dan mencari referensi-referensi dari film dan 

gambaran. Kemudian digabungkanlah referensi-referensi tersebut dengan teori-

teori character design yang ada pada buku maupun jurnal yang menghasilkan tokoh 

yang baru. 

Setelah bentuk tokoh sudah berwujud, kemudian lanjut ke tahap tekstur dan 

warna tokoh, yang kemudian di eksplorasi-eksplorasi lagi dan pada akhirnya 

menjadi desain final tokoh. Skematika perancangan sebagai berikut:  
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Gambar 3.1. Skematika Perancangan 

(Dokumentasi Pribadi) 
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3.3. 3 Dimensional Karakter 

3.3.1. Surya 

1. Fisiologi 

Surya memiliki tubuh yang besar dan dengan tinggi hingga 180 cm 

sehingga dia terlihat mengintimidasi. Surya memiliki asesoris yang 

terlihat seperti duri-duri. 

Surya memiliki kepala yang lumayan kecil dengan mata yang kecil. 

Badan Surya memiliki warna hangat seperti kuning, oranye dan merah 

untuk tekstur matahari yang panas dan memiliki glow berwarna putih. 

Dia dapat memegang benda-benda yang panas karena dirinya sendiri 

sudah panas. 

2. Sosiologi 

Surya merupakan makhluk personifikasi dari matahari dan dia 

mendapatkan nama ‘Surya’ berarti ‘matahari’ di kamus kbbi. Oleh 

karena Surya memiliki badan yang besar, dia tidak pernah kalah untuk 

lawan fisik, oleh karena itu dia menjadi makhluk yang egois dan ingin 

menang sendiri. Surya bukan makhluk yang senang berbagi dengan yang 

lain. Dia kurang suka dengan lingkungan yang menurutnya tidak 

nyaman. 
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3. Psikologi 

Walaupun Surya kuat karena badan dan tangannya yang besar, namun 

Surya tidak terlalu pandai. Untuk berpikir dan merespon, dia 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Surya cepat merasa bosan dan 

temperamental. Walaupun Surya cepat temperamental dan egois, Surya 

masih memiliki kepribadian yang baik dan lugu di dalamnya. 

3.3.2. Purnama 

1. Fisiologi 

Sama seperti Surya, Purnama tidak memiliki gender dan memiliki tinggi 

140 cm. Dia memiliki gambar bulan atau fase-fase bulan pada badannya 

ataupun kepalanya. 

Purnama memiliki badan yang kecil dan rapuh dengan kepalanya yang 

lebih besar daripada badannya. Dia juga memiliki tandan dan kaki yang 

kurus, kecil dan panjang. Karena badannya yang kurus dan kecil, 

Purnama sangat lincah dalam bergerak. Bertekstur seperti bulan yang 

memiliki warna biru abu-abu yang pucat dan ada glow berwarna putih. 

2. Sosiologi 

Purnama merupakan makhluk personifikasi dari bulan dan nama 

‘Purnama’ berarti ketika bulan benar-benar bulat. Dia memiliki 

personality yang sangat pantang mundur dan makhluk yang ingin tahu 
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akan hal baru. Purnama memiliki sisi yang egois dan juga memiliki sisi 

yang suka berbagi. 

3. Psikologi 

Terbalik dengan Surya, Purnama memiliki otak cerdas dan cepat 

mengambil keputusan maupun merespon. Oleh karena dia cerdas, 

Purnama kadang bisa menjadi licik, dia juga makhluk yang easy going 

dan sabar. Purnama adalah kepribadian yang berani, dia juga memiliki 

tingkat kreatif yang lumayan tinggi. 

3.4. Acuan  

Dalam film “The Keepers” terdapat dua tokoh yaitu Surya dan Purnama yang 

merupakan makhluk personifikasi dari matahari dan bukan manusia biasa, oleh 

karena itu perancangan harus dirancang sesuai dengan teori-teori character design 

menurut studi eksistensi yang di dapat dari film-film animasi. 

3.4.1. Surya 

Penulis mengambil referensi untuk tokoh Surya dari Sohone dan Mox dari 

film animasi Mune: Guardian of the Moon dan Flame King dari Adventure 

Time. 
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1. Sohone dari Mune the Moon Guardian 

 

Gambar 3.2. Sohone 

(Mune: Guardian of the Moon, 2014) 

Dalam film, Sohone adalah penjaga matahari yang atletis dan memiliki 

badan yang kekar. Sohone juga memiliki tingkat kepercayaan diri yang 

cukup tinggi dan berpikir kalau dirinya lah yang paling hebat. Sohone 

memiliki rambut yang terlihat seperti api pada matahari, Dia memiliki 

kepala yang cukup kecil, leher yang tebal & panjang dan badan yang 

busung. Sohone memiliki proporsi 6 kepala dan memiliki ukuran butuh 

yang tidak monoton. 
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Gambar 3.3. Proporsi tubuh Sohone 

(Dokumentasi Pribadi) 

Bentuk yang mendominasi pada tubuh Sohone yaitu bentuk segitiga, 

walaupun segitiga mendominasi, tetapi tubuhnya juga memiliki 

beberapa bentuk lainnya. 

 

Gambar 3.4. Bentuk tubuh Sohone 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Penulis mengambil Sohone sebagai referensi karena tekstur 

badannya yang terlihat seperti marbel dan bebatuan pada kakinya namun 

masih terlihat bahwa Sohone merupakan tokoh yang terinspirasi dari 

matahari dengan warna-warna yang hangat. 

 

Gambar 3.5. Perbandingan tekstur Sohone 

(Dokumentasi Pribadi) 

2. Mox dari Mune: Guardian of the Moon 

 

Gambar 3.6. Mox 

(Mune: Guardian of the Moon, 2014) 
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Mox adalah bawahan dari Necross, antagonis di film Mune: Guardian 

of the Moon. Mox memiliki tempramen yang tinggi, dia sering sekali 

berbicara dengan cepat dan tidak dapat diam, Mox suka kekerasan dan 

dia selalu complain dengan segala hal yang terjadi. Bentuk tubuh mox 

mendominasi bentuk kotak. 

 

Gambar 3.7. Bentuk tubuh Mox 

(Dokumentasi Pribadi) 

Dia memiliki wajah yang sebesar badannya dengan tanduk di kepalanya, 

tangan yang hampir sama panjang dengan badannya dan kaki yang 

pendek. Ukuran tubuh Mox yaitu 1.5 kepala. 
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Gambar 3.8. Ukuran tubuh Mox 

(Dokumentasi Pribadi) 

Tekstur wajah Mox terlihat seperti tekstur batu-batuan, sedangkan 

badannya seperti lava dengan sedikit tekstur bebatuan di beberapa 

bagian badannya.  

Surya memiliki sifat yang suka kekerasan, dia lebih suka memakai 

kekuatannya dibandingkan kepalanya, sama seperti Mox. Oleh karena 

itu penulis mengambil bentuk tubuh Mox yang terlihat kekar namun 

masih terlihat lucu sebagai referensi bentuk tubuh Surya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Tokoh Surya..., Stephanie Jong, FSD UMN, 2018



38 

 

3. Flame King dari Adventure Time 

 

Gambar 3.9. Flame King 

(http://adventuretime.wikia.com/wiki/Flame_King) 

Flame King merupakan raja dari Fire Kingdom dalam film animasi seri 

Adventure Time. Flame King memiliki anak bernama Flame Princess 

yang dia kurung karena menurutnya Flame Princess adalah orang yang 

jahat. Flame King sangat menyukai kekerasan dan gampang dibohongi. 

Seluruh tubuhnya adalah api, dia memiliki proporsi kepala menyatu 

dengan badannya, mata yang kecil dan memiliki kaki & tangan yang 

panjang. Flame king memiliki proporsi 2.5 kepala dan memiliki ukuran 

badan yang tidak monoton. 
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Gambar 3.20. a. Proporsi tubuh. b. Ukuran tubuh Flame King 

(Dokumentasi Pribadi) 

Sifat Flame King and Surya memiliki beberapa yang mirip seperti 

menyukai kekerasan. Selain itu, Flame King juga masih terlihat lucu 

walaupun dia memiliki sifat yang kasar. Karena kemiripan itu, penulis 

mengambil hal yang menonjol dari Flame King yaitu tangannya yang 

panjang. 
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3.4.2 Purnama 

Untuk Purnama, penulis mengambil referensi dari Megamind dalam film animasi 

3D Megamind, Mune dari film animasi 3D Mune: Guardian of the Moon 

1. Megamind dari Megamind 

 

Gambar 3.31. Megamind 

(Megamind, 2010) 

Megamind merupakan tokoh seperti alien yang jahat, namun pada 

akhirnya dia menyadari bahwa di dalam dirinya, dia adalah pahlawan 

penyelamat. Tokoh Megamind di dalam film memiliki sifat yang selalu 

optimis, pintar dan licik. Megamind berkulit warna biru, memiliki 

kepala yang besar dan badan yang kurus. Karena badannya yang kurus, 

dia menjadi lincah untuk bergerak. Proporsi dan ukuran tubuh 

Megamind sebagai berikut. 
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Gambar 3.14. Proporsi dan ukuran tubuh Megamind 

(Dokumentasi Pribadi) 

Purnama merupakan makhluk yang lincah dan pintar, sama seperti 

Megamind. Kepala Megamind yang lebih besar daripada badannya 

membuatnya terlihat pintar dan badannya yang kecil membuatnya 

gampang untuk bergerak. 

Penulis mengambil Megamind sebagai referensi Purnama karena 

kepala Megamind yang besar yang membuatnya terlihat pintar dengan 

badan yang kurus. 

2. Mune dari Mune: Guardian of the Moon 

 

Gambar 3.13. Mune 

 (Mune: Guardian of the Moon, 2014) 
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Mune adalah makhluk yang bersifat playful dan dia selalu direndahkan 

oleh sekitarnya, tetapi dia terpilih menjadi penjaga bulan. Dia pantang 

mundur dan sangat pemberani. Badannya yang panjang dan kurus 

membuatnya menjadi sangat lincah. Dia memiliki kuping dan mata yang 

besar, dia memiliki bulu di bagian tangan dan kakinya. 

 

Gambar 3.14. Proporsi dan ukuran tubuh Mune 

(https://vignette.wikia.nocookie.net/mune/images/8/83/Mune%2C_guardian_of_the_

moon.png/revision/latest?cb=20160325155749) 

Purnama juga memiliki beberapa sifat yang mirip dengan Mune, yaitu 

pantang mundur dan berani.  

Mirip dengan Megamind, penulis mengambil Mune sebagai 

referensi karena proporsi kepalanya yang besar dengan badan yang 

kurus kecil, yang memberikan kesan pintar dan lincah. Warna biru pada 

tubuh Mune juga memberikan kesan dingin. 
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3.5. Proses Perancangan  

3.5.1. Surya 

3.5.1.1. Perancangan Bentuk Dasar Tubuh Surya 

Dalam proses perancangan bentuk dasar tubuh Surya, kategori karakter 

yang digunakan merupakan kategori logo-style. Dari teori-teori character 

design yang ada dan 3 dimensi karakter Surya. Pada awal perancangan, 

penulis ingin merancang Surya sesederhana mungkin. Oleh karena itu, 

penulis merancang Surya dengan referensi proporsi dari tokoh Sohone dan 

Flame King. 

 

Gambar 3.15. Perbandingan ukuran tubuh Sohone, Flame King dan Surya 

(Dokumentasi pribadi) 
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Sohone memiliki proporsi 6 kepala, sedangkan Flame King memiliki 

proporsi 2.5 kepala, penulis ingin membuat tokoh yang berproporsi seperti 

Sohone namun tidak ingin terlihat terlalu realis, oleh karena itu penulis 

menetapkan untuk menggunakan 4 kepala. Perancangan untuk draft 1 

Surya seperti 

 

Gambar 3.16. Draft 1 Perancangan Bentuk Tubuh Surya 

(Dokumentasi Pribadi) 

Namun karena bentuk tubuh Surya yang terlalu sederhana, perancangan 

terlihat kurang menarik, dan terlihat sangat kaku. Tokoh Surya merupakan 

tokoh yang mengintimidasi dan kuat, namun dalam perancangan ini, tokoh 

tidak terlihat demikian dan tidak cocok dengan sosiologi dan psikologi 

pada 3 dimensi karakter. 
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Untuk perancangan kedua tokoh Surya, 

 

Gambar 3.17. Referensi bentuk tubuh Mox, Sohone dan Flame King 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.18. Proporsi draft 2 bentuk tubuh Surya  

(Dokumentasi Pribadi) 

Perancangan Tokoh Surya..., Stephanie Jong, FSD UMN, 2018



46 

 

Penulis mengambil referensi dari bentuk tubuh Mox. Namun karena 

tangan Mox yang terlalu kecil, penulis mengambil referensi tangan yang 

panjang dari Flame King. Proporsi tubuh untuk draft 2 ini menggunakan 

acuan proporsi bentuk tubuh flame king yaitu 2.5 kepala, namun jika 

menggunakan 2.5 kepala, perancangan terlihat memiliki tangan yg terlalu 

panjang, penulis merubah proporsi menjadi 3 kepala. Jadilah perancangan 

menjadi seperti berikut 

 

Gambar 3.19. Draft 2 final perancangan Bentuk Tubuh Surya 

(Dokumentasi Pribadi) 

Ada beberapa tambahan dan perubahan dari referensi yaitu tangannya 

panjang Flame King yang dirancang lebih besar dan lebih disederhanakan, 

matanya yang bulat dan hilangnya tanduk mox. 

Namun, perancangan ini masih terlihat lucu dan kurang 

mengintimidasi yang di sebabkan oleh matanya yang besar dan bulat 
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dengan mulut yang kecil, oleh karena itu perancangan masih harus 

dikembangkan. 

Untuk perancangan bentuk tubuh Surya yang ketiga, penulis 

menggunakan acuan bentk tubuh Necross, dalam film Mune Guardian of 

the Moon 

 

Gambar 3.50. Referensi bentuk tubuh Surya 

(https://i.pinimg.com/originals/d8/bc/13/d8bc131ce986af5c0bf7c119e44da899.jpg) 

Dalam perancangan ini, necross terlihat kekar dan sangat mendintimidasi. 

Menggunakan acuan ini dan mengingat bahwa perancangan tokoh 

menggunakan iconic style character, penulis menyederhanakan bentuk 

tubuh Necross dan merancang bentuk tubuh Surya seperti pada berikut 
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Gambar 3.21. Draft 3 Perancangan Bentuk Tubuh Surya 

(Dokumentasi Pribadi) 

Perancangan bentuk tubuh Surya dirancang besar seperti Necross dengan 

tangannya yang besar dan kaki nya yang tebal, jika dibandingkan dengan 

perancangan sebelum-sebelumnya, perancangan ini terlihat lebih tinggi. 

Surya dirancang dengan kepala, tangan dan jari yang tidak menyatu 

dengan badannya dengan spikes yang mengelilingi leher seperti gangster 

dengan choker berduri. Teringat bahwa matahari yang memaksakan 

gravitasi yang besar agar planet-planet tetap pada orbitnya, penulis 

membuat kepala Surya terlihat seperti menarik spikes yang ada di 

sekeliling kepalanya. 

Mata Surya dirancang lebih kecil dan berbentuk persegi panjang 

yang membuatnya terlihat lebih kasar. Mulut Surya tetap digambar dengan 

kecil karena walaupun Surya mengintimidasi namun Surya masih ada sisi 
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lugu. Tetapi perancangan ini juga masih terlihat kurang menarik dengan 

ukuran yang tidak terlalu drastis berbeda. 

Perancangan bentuk tubuh Surya yang ke empat merupakan 

gabungan dari beberapa perancangan bentuk tubuh Surya yang sebelum 

sebelumnya. 

 

Gambar 3.22. Draft 2 dan draft 3 perancangan tubuh Surya 

(Dokumentasi Pribadi) 

Penulis mengambil bentuk badan Surya dari perancangan draft 2 yang 

memiliki badan yang bungkuk, tangan yang besar dan kaki yang kecil. 

Kepala Surya yang terletak di depan badannya juga menjadi acuan penulis 

untuk perancangan berikutnya. 

Penulis mengambil konsep kepala yang tidak menyatu pada badan 

Surya. Selain itu, asesoris spikes pada Surya juga mendukung perancangan 

tokoh Surya dan terlihat menarik. Kakinya yang tebal juga membuatnya 
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lebih kekar dibandingkan Surya dengan kaki yang kecil. Kemudian penulis 

merancang Surya seperti berikut 

 

Gambar 3.23. Draft 4 Perancangan Bentuk Tubuh Surya 

(Dokumentasi Pribadi) 

Surya memiliki kepala yang melayang di depan badannya yang besar dan 

kakinya yang pendek dan tebal. Menggunakan acuan dari draft 2 untuk 

bentuk tubuh, penulis merubah bentuk tubuh Surya menjadi lebih kotak 

dan lebih kaku. 

  Matanya Surya dibuat berbentuk diamond dan membuatnya lebih 

terlihat mengintimidasi, mulutnya juga dirancang lebih lebar daripada 

sebelum-sebelumnya namun masih terlihat sifat baik dan lugunya. Spikes 

di sekeliling kepalanya dirancang vertical dan dapat berputar seperti sun 

rays pada matahari dan juga terlihat seperti spikes choker yang 

mengelilingi lehernya. 
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 Perancangan ini yang paling terlihat menarik dan sesuai dengan 3 

dimensional karakter Surya, penulis menggunakan perancangan ini 

sebagai bentuk tubuh Surya.  

3.5.1.2. Eksplorasi warna/ tekstur 

Setelah selesai perancangan bentuk tubuh Surya, penulis lanjut ke 

eksplorasi warna/tekstur untuk tubuh Surya. 

 

Gambar 3.24. Draft 1 eksplorasi warna/tekstur Surya 

(Dokumentasi Pribadi) 

Pada awal eksplorasi warna/tekstur, penulis menggunakan warna hitam 

untuk tubuhnya yang dikarenakan oleh ingin menyamakan warna dengan 

purnama agar terlihat bahwa mereka sebenarnya makhluk sama. 

Penggunaan warna hangat seperti warna oranye pada beberapa bagian 

tubuhnya; spikes dan matanya, untuk menandakan bahwa tubuh Surya 

panas. Namun karena kurangnya warna hangat dan terlalu banyaknya 

warna hitam, warna Surya tidak mendukung karakteristik Surya. 
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Untuk eksplorasi warna kedua, tubuh Surya dirancang agar 

bertekstur seperti matahari dengan warna merah, oranye dan kuning dan 

menggunakan acuan langsung dari matahari. 

 

Gambar 3.25. draft 2 eksplorasi warna/tekstur Surya 

(Dokumentasi pribadi) 

Adanya penambahan warna putih yang glow pada tangan, kaki, mata dan 

asesoris spikes untuk mengindikasikan bahwa Surya menggunakan 

fisiknya dibanding dengan pikirannya. Namun warna dan tekstur ini terlalu 

mengikuti objek personifikasi yaitu Matahari. Tekstur tubuh jadi terlihat 

terlalu ramai dan kurang menarik.  

 Penulis merancang warna dan tekstur untuk tubuh Surya yang ketiga 

dan menggunakan referensi dari tekstur tubuh Sohone 
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Gambar 3.26. perbandingan tekstur Sohone 

(Dokumentasi Pribadi) 

Dari acuan tersebut, penulis membuat tekstur Surya seperti tekstur yang 

dipakai Sohone yaitu tekstur marbel yang bergaris-garis namun lebih 

disederhanakan.  

 

Gambar 3.27. draft 3 eksplorasi warna/tekstur Surya 

(Dokumentasi Pribadi) 

Tekstur Surya dirancang tidak terlalu jauh dari perancang sebelumnya, 

tangan, kaki, mata dan asesoris spikes Surya tetap berwarna putih untuk 
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menunjukan bahwa Surya lebih sering menggunakan kekuatannya 

dibandingkan otaknya. Tekstur yang berubah hanya bagian muka dan 

badannya. Badan surya memiliki warna oranye tua dan memiliki garis-

garis dengan warna kuning muda. Warna oranye yang lebih tua di bagian 

bawah tubuh Surya agar warna putih pada bagian tangan dan kakinya 

terlihat jelas dan menjadi emphasisnya. 

 Pada awal perancangan, kepala surya memiliki ekspresi kesal 

dengan warna oranye yang lebih muda dibandingkan dengan warna 

mukanya karena Surya merupakan mahkluk yang temperamental. Namun 

karena perancangan tersebut membuat Surya terlihat selalu marah 

sehingga Surya tidak bebas untuk berekspresi, yang kemudian digantikan 

menjadi corak. 

 

Gambar 3.28. Detail eksplorasi warna/tekstur Surya 

(Dokumentasi Pribadi) 

Dari ekspresi marah, penulis mengambil alis dan kerutan untuk dijadikan 

tekstur pada wajah Surya, kedua garis di tengah lebih tipis dibandingkan 
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garis yang diluarnya yang merupakan kerutan, dan garis yang lebih tebal 

seperti alisnya. 

3.5.1.3.  Expression Sheet 

Surya memiliki mata yang berbentuk seperti wajik yang tidak memiliki alis. 

Menunjukan ekspresi hanya dengan pergerakan bentuk mata dan mulut. Untuk 

referensi ekspresi Surya, yang digunakan penulis yaitu Te Ka dari Moana dan 

Deadpool. 

 

Gambar 3.29. Te Ka, Referensi ekspresi Surya 

(Moana, 2016) 

 

Gambar 3.60. Deadpool, referensi ekspresi Surya 

(https://i.pinimg.com/originals/18/3d/ec/183dec4cdb48e1fedc5ed6a737c8a118.jpg) 

Perancangan Tokoh Surya..., Stephanie Jong, FSD UMN, 2018



56 

 

Dari referensi-referensi yang didapat, penulis menyesuaikan ekspresi-ekpresi 

tersebut dengan wajah Surya yang sudah di rancang. Karena Surya merupakan 

makhluk yang tidak begitu ekspresif, perubahan ekspresinya tidak terlalu drastis 

berbeda. 

 

Gambar 3.71. Eksplorasi ekspresi Surya 

(Dokumentasi Pribadi) 

3.5.1.4. Gesture Sheet 

Kepala Surya tidak menyambung dengan badannya dan dapat bergerak sesuai 

dengan keadaan, kepalanya dapat naik ke atas dan kebawah. Kakinya yang kecil 

dengan badan yang jauh lebih besar membuatnya tidak dapat menutup kakinya dan 

tangannya. Referensi yang di ambil yaitu dari film Mune: Guardian of the Moon, 

Mox 
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Gambar 3.32. Referensi gestur Surya 

(Mune: Guardian of the Moon, 2014) 

Mox terlihat sangat aktif dalam bergerak walaupun kaki dan tangannya tidak dapat 

tertutup. Hal itu yang ingin diaplikasikan oleh penulis kepada gestur Surya. Berikut 

merupakan beberapa sketsa gestur Surya. 

 

Gambar 3.33. Eksplorasi gestur Surya 

(Dokumentasi pribadi) 
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Surya terlihat lebih fleksible dalam bergerak dibandingkan dengan Mox yang 

disebabkan oleh kepalanya yang tidak menyatu dengan badannya dan dapat 

berpindah-pindah. 

3.5.2. Purnama 

3.5.2.1. Perancangan Bentuk Dasar Tubuh  

Oleh karena Purnama merupakan makhluk yang berpersonifikasi dari bulan, 

penulis menggunakan ukuran kepala Megamind yang besar sebagai referensi, 

menggunakan proporsi Mox yang termasuk kategori logo style, Mox memiliki 

proporsi 1.5 kepala 

 

Gambar 3.34. Referensi proporsi/ukuran tubuh Purnama 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Dari referensi tersebut, penulis merancang draft 1 Purnama sebagai berikut. 

 

Gambar 3.35. Draft 1 Perancangan bentuk tubuh Purnama 

(Dokumentasi Pribadi) 

Purnama dirancang dengan kepala yang besar yang mengindikasikan bahwa 

Purnama merupakan makhluk yang cerdas dan badan yang kecil yang 

mengindikasikan bahwa dia lemah dan rentan, dengan beberapa elemen bentuk 

bulan sabit pada kepala dan badannya. Purnama sudah dirancang sesuai dengan 3 

dimensional yang ada.  
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Gambar 3.36. proporsi/ ukuran draft 1 perancangan Purnama 

(Dokumentasi Pribadi) 

Purnama dirancang dengan proporsi 2 kepala mengikuti logo-style. Namun 

perancangan ini masih terlihat terlalu sederhana dan kurang menarik.  

Pada draft 2 eksplorasi bentuk tubuh Purnama, penulis mengembangkan di 

beberapa bagian dari draft 1.  

 

Gambar 3.37. Draft 2 Perancangan bentuk tubuh Purnama 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Masih adanya simbol bulan di kepalanya yang menempel dengan matanya. Namun 

ada tambahan fase-fase bulan yang mengelilingi kepalanya yang besar.  

 

Gambar 3.38. Detail perancangan asesoris draft 2 Purnama 

(Dokumentasi Pribadi) 

Tangannyapun tidak tersambung dengan badannya, tangannya mirip dengan yang 

perancangan sebelumnya, tidak ada jari-jari dan kakinya yang kecil menempel 

dengan badannya yang kecil. 

Namun perancangan masih terlihat seperti alien dengan kepalanya yang 

panjang. Badannya juga masih terlihat sangat kaku dan terlalu sederhana. Untuk 

draft ketiga, penulis menggunakan referensi dari film Monsters University, Terry 

& Terri. Terry dan Terri memiliki badan yang kurus kecil dan lincah. 
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Gambar 3.39. Terry dan Terri 

(https://vignette2.wikia.nocookie.net/disney/images/a/aa/TerriTerryPerry-

MU.png/revision/latest?cb=20131112050924) 

Dari bentuk dasar tubuh Terry dan Terri, penulis menyesuaikan bentuk tubuh 

Purnama lagi. Kepala dengan leher yang panjang dan badan yang kurus kecil yang 

diambil penulis sebagai bentuk dasar tubuh Purnama.  

 

Gambar 3.80. Draft 3 Perancangan bentuk tubuh Purnama 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Pada draft ketiga ini, ada beberapa perubahan dari draft kedua. Mata Purnama 

menutup sebagian besar kepalanya, mulut yang kecil dengan leher yang panjang 

dan badan yang pendek & kecil. Kepala Purnama pada perancangan ini dirancang 

lebih pendek dan membuat kepalanya terlihat lebih besar.  

 Kepala dan tangan Purnama dirancang tidak terpisah-pisah seperti 

sebelumnya karena  

 

Gambar 3.91. Proporsi/ ukuran draft 3 bentuk tubuh Purnama 

(Dokumentasi Pribadi) 

Perancangan Purnama ketiga ini memiliki proporsi 2.5 kepala, namun ukuran tubuh 

juga mengikuti proporsinya. Kepala Purnama lebih besar dibandingkan dengan 

badannya, hanya saja kali ini Purnama memiliki leher yang panjang. Purnama 

memiliki fase bulan yang mengelilinginya sama seperti perancangan sebelumnya. 

Tangan dan kaki Purnama terlihat sangat ramping dan lemas, adanya tambahan 

pergelangan untuk Purnama agar lebih  
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Perancangan ini juga masih terlihat seperti alien walaupun kepalanya sudah 

dipendekan dan mata yang terlalu besar digabungkan dengan badannya yang kecil.  

Untuk perancangan selanjutnya, penulis menggabungkan beberapa konsep 

dari perancangan-perancangan sebelumnya dan kemudian di kembangkan lagi.  

 

Gambar 3.42. Draft 2 dan draft 3 perancangan Purnama 

(Dokumentasi Pribadi) 

Penulis mengambil asesoris fase-fase bulan yang melingkari kepala Purnama pada 

draft 2 dan draft 3, mata yang besar seperti pada draft 3 membuat Purnama terlihat 

lebih lugu, namun tidak sebesar pada draft 3, penulis menghilangkan 2 lingkaran 

untuk matanya, dan dijadikan hanya 1 lingkaran. 

Leher yang panjang dan badan yang kecil tetap digunakan sebagai referensi 

bentuk tubuh, namun untuk mengembangkannya, penulis menggunakan konsep 
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tubuh yang terpisah-pisah seperti pada draft 2, dengan menggabungkan kedua 

perancangan tersebut, jadilah perancangan ke 4. 

 

Gambar 3.43. Draft 5 Perancangan bentuk tubuh Purnama 

(Dokumentasi Pribadi) 

Adanya beberapa penambahan untuk perancangan ke empat, kepala Purnama 

dirancang lebih bulat dibanding sebelum-sebelumnya, dan terbelah di bagian atas, 

terlihat adanya bola didalam kepalanya. Badan dan tangan terpisah-pisah lebih 

banyak dibanding sebelumnya, tubuh Purnama jadi gampang hancur, hal ini 

sesuaikan dengan 3 dimesnional karakter Purnama yang lemah dan rentan.  
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3.5.2.2.  Eksplorasi warna/ tekstur 

 

Gambar 3.44. Draft 1 Eksplorasi warna/tekstur Purnama 

(Dokumentasi Pribadi) 

Sama seperti tekstur Surya, pada awal perancangan, rancangan warna/tekstur 

Purnama berwarna hitam gelap dengan beberapa simbol-simbol bulan untuk 

menunjukan bahwa Purnama merupakan makhluk yang sama dengan Surya namun 

berbeda jenis. 

Pemakaian warna hitam juga agar symbol-simbol berwarna bitu itu lebih 

terlihat jelas. Warna biru pada simbol-simbol di tubuh Purnama berwarna biru 

untuk membedakannya dari Surya yang berwarna kuning cerah, dan menurut teori 

Tillman, biru memberi kesan dingin. 

Namun karena warna hitam dan biru ini terlihat membosankan dan kurang cocok 

dengan 3 dimensional Purnama, penulis lanjut ke eksplorasi draft 2. 
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Gambar 3.45. Draft 2 Eksplorasi warna/tekstur Purnama 

(Dokumentasi Pribadi) 

Berbeda jauh dari draft 1, pada draft 2 Purnama menggunakan 2 warna yaitu warna 

abu-abu muda seperti warna bulan dan warna putih. Punama dirancang agar terlihat 

lebih dingin dan karena warnanya yang pucat jadi terlihat bahwa tubuhnya lemah. 

Tekstur tubuh Purnama seperti batu. Asesoris fase-fase bulan yang mengelilingi 

kepala Purnama juga diberi warna yang sama karena fase-fase tersebut juga 

merupakan bulan. 

Warna putih pada bagian mata dan kepalanya dirancang untuk menunjukan bahwa 

Purnama lebih sering menggunakan kepalanya di bandingkan dengan kekuatan 

fisiknya, terbalik dengan Surya. Namun karena Purnama jadi terlihat sangat pucat 

dan kurang terlihat dingin, penulis merubah warna Purnama menjadi lebih biru.  
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Gambar 3.46. Finalisasi draft 2 warna/ tekstur Purnama 

(Dokumentasi Pribadi) 

Memiliki tekstur bebatuan yang sama seperti sebelumnya, namun warna tubuh 

Purnama dirancang lebih biru agar terlihat lebih dingin dan tidak terlalu pucat. 

Warna dan tekstur tubuh Purnama ini sesuai dengan 3 dimensional karakter nya 

yang merupakan personifikasi dari bulan. 

3.5.2.3.  Expression sheet 

Setelah bentuk dasar tubuh  dan warna/tekstur Purnama dirancang, lanjut ke tahap 

expression sheet dimana penulis mengeksplorasi ekspresi-ekspresi pada tokoh. 

Purnama tidak memiliki bola mata dan alis seperti manusia biasa, matanya hanyalah 

lingkaran. Tokoh-tokoh berikut memiliki tipe mata yang mirip dengan Purnama. 

Tidak memiliki alis dan hanya memperlihatkan ekspresi hanya dari perubahan 

bentuk mata. Oleh sebab itu, penulis menggunakan referensi-referensi ekspresi 

sebagai berikut. 
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Gambar 3.47. Referensi ekspresi Purnama 

(https://www.instagram.com/p/BWgfC8Hgg8r/?taken-by=ryan_meinerding_art) 

Purnama merupakan tokoh yang ekspresif, oleh karena itu penulis merancang 

beberapa ekspresi Purnama mengacu kepada referensi yang ada dan disesuaikan 

lagi dengan fisiologinya. 

 

Gambar 3.48. Eksplorasi ekspresi Purnama 

(Dokumentasi pribadi) 

3.5.2.4. Gesture Sheet 

Selain ekspresi, gerakan tubuh atau gestur tubuh juga penting untuk 

memperlihatkan sifat atau emosi seorang tokoh.  Referensi-referensi yang diambil 

sebagai berikut.  
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Gambar 3.49. Gestur Krrrack dari Mune 

(http://cdn-gulli.ladmedia.fr/var/jeunesse/storage/images/gulli/quoi-d-neuf/cine-dvd/mune-le-

gardien-de-la-lune/les-personnages/krrrack/26650945-9-fre-FR/Krrrack.jpg) 

Purnama memiliki tubuh dan tangan yang terbelah-belah, dan bagian paling bawah 

tubuh menyambung dengan kakinya. Purnama dapat memanjang ke atas atau 

membelah-belah tubuhnya dan dapat kembali lagi seperti semula. Krrrack dalam 

film Mune: The Moon Guardian memiliki badan yang terbelah-belah seperti 

Purnama, dan tubuh Krrrack yang lemah mirip dengan tubuh Purnama yang mudah 

roboh. 

Purnama sangat kreatif dengan menggunakan tubuhnya yang dapat disusun-

susun. Oleh karena itu, penulis harus merancang gestur tubuh Purnama dengan 

imajinasi yang kuat sesuai dengan 3 dimensional Purnama. 
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Gambar 3.100. Eksplorasi gestur Purnama 

(Dokumentasi Pribadi)
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