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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Game Design 

Pembuatan sebuah games memperlukan 2 elemen kunci yakni play dan 

pretend,  serta 2 elemen opsional yakni goal dan rules sesuai dengan 

rumusan Adams (2010). Play merupakan salah satu bentuk hiburan 

partisipatif dibandingkan dengan film maupun buku yang bersifat 

presentasional, karena itu pemain akan berpatisipasi dalam mengubah  

peristiwa yang ada dalam games. Sehingga jika dikonklusikan play dalam 

suatu games merupakan kebebasan untuk bertindak dan kebebasan untuk 

merespon dari suatu tindakan yang ada.  

 Elemen kunci kedua adalah pretend atau berpura-pura adalah pembuatan 

suatu realita khayalan oleh sang pemain. Pembatas dari realita asli dan 

realita khayalan disebut sebagai magic circle sesuai dengan teori oleh 

historian belanda Johan Huizinga, dimana beberapa konsep dari realita asli 

bermain di magic circle dan beberapa konsep realita asli dilanggar oleh 

magic circle. Contoh yang dapat diberikan mengenai magic circle adalah 

ketika pemain bermain single player games maka pemain tersebut telah 

menyetujui untuk masuk ke realita khayalan dan berpura - pura menjadi 

tokoh yang dimainkan, sedangkan pada multiplayer games semua pemain 

mebuat suatu konvensi dimana mereka berpura-pura bersama dan 

menyetujui semua restriksi yang ada pada realita khayalan. (Adams, 2010) 
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Gambar 2. 1 Teori Magic Circle 

( Fundamental of Game Design 2nd edition, Ernest Adams, 2010) 

 

 Magic Circle pun dapat dilihat dari permainan sepak bola sebagai contoh, 

kata Adams (2010). Pada permainan sepakbola jika bola masuk ke dalam 

gawang merupakan tanda goal dan tim pemain yang memasukkannya 

mendapatkan poin 1. Hal tersebut merupakan alterasi khayalan yang 

disetujui oleh semua pemain dan penonton sepakbola, karena pada realita 

asli, bola masuk ke dalam gawang hanyalah bola masuk ke dalam gawang 

dan tidak mempunyai arti lain. 

 

 

 

Gambar 2. 2 Diagram Perbandingan Arti Dunia Nyata dengan Games 

( Fundamental of Game Design 2nd edition, Ernest Adams, 2010) 
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 Elemen opsional pertama merupakan goal, yakni tujuan dari pemain 

memainkan games. Sebuah Goal baru dapat disebut sebuah goal jika ada 

level kesulitan yang mencegah pemain untuk meraihnya, walaupun 

kesulitan mungkin bervariasi pada pemain sesuai dengan tingkat 

kemampuan masing-masing. Jalan menuju suatu goal mempunyai syarat 

kemenangan yaitu mencapai goal dan kekalahan dimana sebuah goal tidak 

tercapai.  Akan tetapi kemenangan ataupun kekalahan bukan merupakan hal 

wajib yang harus ada pada games. Contohnya adalah rollercoaster tycoon 

dimana pemain tidak bisa memenangkan game tersebut, tetapi mungkin 

kalah jika secara ekonomi bangkrut. Goal pada game merupakan salah satu 

cara untuk menambah keseruan dan berarti untuk pemain tetapi bukan suatu 

keharusan.  (Adams, 2010) 

 Elemen opsional kedua merupakan rules, yakni peraturan yang berlaku 

pada realita khayalan suatu game. Fungsi dari peraturan sendiri adalah 

penetapan objektivitas dalam sebuah permainan dan menciptakan suatu 

kerangka yang menjelaskan aktivitas apa yang boleh dan tidak boleh serta 

membantu pemain mengevaluasi jalan terbaik yang digunakan untuk 

mencapai goal. Hal tersebut terbagi menjadi beberapa elemen yakni: 

1. Semiotika Permainan 

 Arti dari sebuah lambang ataupun hubungan dari lambang - lambang yang 

 ada dan pengaruh mereka terhadap pemain 
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2. Gameplay 

 Aksi dan tantangan yang ada dalam permainan 

3. Konsekuensi 

 Jika pemain melakukan suatu aksi maka timbal balik apa yang akan 

 diterima oleh sang pemain 

4. Goal 

 Syarat kemenangan yang harus ditempuh oleh pemain untuk dinyatakan 

 pemenang 

5. Syarat kekalahan 

 Suatu syarat yang jika dilakukan pemain akan mengakhiri permainan 

6. Peraturan meta 

 Suatu peraturan mengenai peraturan dimana beberapa peraturan dirubah 

 atau tidak dianggap dalam suatu keadaan tertentu 

 (Adams, 2010) 

 Video game adalah suatu bentuk karya seni, dan estetika merupakan 

bagian penting dalam desainnya. Menurut Adams (2014) harus digaris 

bawahi bahwa suatu game tidak harus cantik, sama seperti film ataupun 

suatu lukisan harus cantik estetikanya. Unsur terpenting terletak pada 

adanya arah laras dan gaya yang jelas serta artistik dengan banyak 

pertimbangan desain dan pesan di dalamnya. Arah laras dan gaya yang jelas 

akan menciptakan keharmonisan estetika dimana pemain akan merasakan 

segala bagian di dalam game merupakan satu kesatuan ( hlm. 5 - 18).    
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 Adams (2014) menyimpulkan dalam pembuatan game sendiri dapat dibagi 

menjadi tiga tahap yakni tahap konsep, tahap elaborasi dan tahap penyetelan 

akhir. Tahap-tahap ini memastikan game yang nanti dibuat sesuai dengan 

harapan dan target. Tiga tahapan tersebut sudah diadaptasikan dan 

digunakan oleh pembuat game profesional. Akan tetapi untuk industri game 

sebutan-sebutan tersebut belum distandarisasi sehingga kemungkinannya 

masih besar  bahwa sebutan tersebut akan berbeda-beda pada setiap 

organisasi ataupun perusahaan. 

 

 

Gambar 2. 3 Diagram Proses Pembuatan Games 

( Fundamental of Game Design 2nd edition, Ernest Adams, 2010) 

 

 Tahap pertama berfokuskan kepada konsep. Ini adalah waktu 

pertimbangan dan pembangunan unsur-unsur fundamental yang terletak 

pada game, dimana jika diubah pada tahap selanjutnya akan menghancurkan 

seluruh projek. Menurut Adams (2014) tahap ini dapat dianalogikan seperti 

pembangunan sebuah bangunan, tujuan awal sudah harus jelas apa yang 

mau dibangun dan jika fondasi yang dibuat adalah sebuah hotel tidak bisa 
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dirubah menjadi sebuah bandara. Ini juga tahap dimana refrensi 

dikumpulkan dan didiskusikan bersama - sama dalam tim. 

  Untuk mendapatkan fondasi yang kuat dalam mendesain game 

dibutuhkan target audiens yang pasti, penentuan posisi pemain dan mimpi 

yang mau dicapai. Mimpi yang mau dicapai merupakan mimpi pemain, 

kira-kira apa yang pemain ingin lakukan. Sehingga yang dirancang dalam 

game merupakan mimpi - mimpi pemain yang terealisasikan. Elemen- 

elemen diatas nantinya akan diterjemahkan menjadi visual. 

 Tahap elaborasi merupakan tahap transisi dari luas menjadi sesuatu yang 

spesifik, dari hanya gaya dan laras menjadi visual pasti dari game tersebut. 

Berbeda dengan tahap sebelumnya, pada tahap ini beberapa aspek dapat 

diganti (iterative) untuk mencapai keharmonisan dengan semua elemen 

yang ada pada game. Walaupun demikan menurut Adams (2014) hal 

tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mebuat suatu perubahan yang 

besar bentuknya, perubahan terus menerus akan mengakibatkan projek yang 

berjalan pelan, tidak efektif dan kemungkinan besar tidak selesai. Setelah 

tahap tersebut datanglah tahap penyetelan akhir, yang merupakan tahap 

revisi aset terakhir sebelum diintregasikan dengan semua elemen lainnya ( 

hlm. 44 - 53).    

 Fullerton (2008) menambahkan suatu cara dalam perancangan games yang 

disebut dengan iterativedesign, dimana pada cara perancangan ini aspek 

yang paling diberatkan adalah terus mencoba dan merubah sehingga 

mempunyai hasil akhir yang maksimal. Hal ini juga memastikan bahwa 
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rancangan yang dibuat tidak akan berubah terlalu jauh dari konsep awal dan 

meminimalisir pencarian kesalahan yang rumit. Akan tetapi sama dengan 

proses desain Ernest Adams, akar dari game tersebut tidak dapat dirubah 

sedikitpun. 

 

Gambar 2. 4 Diagram Proses Pembuatan Games 

(Fullerton, Tracy.(2008).Game Design Workshop) 
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2.2. Desain Tokoh 

Menurut Tillman (2011) secara umum pembuatan tokoh melibatkan sesosok 

pahlawan (hero), musuh (bad guy), dan seorang wanita cantik. Walau 

banyak variasi cara pemikiran dalam pembuatan suatu tokoh, pembuatan 

tokoh menurut Tillman mempunyai 6 prinsip inti  yakni archetype, story, 

original, shape, refrence, dan aesthetic (hlm.4).  

2.2.1. Archetypes 

 Tillman (2011) kembali menekankan bahwa prinsip inti archetype 

merupakan salah satu yang terpenting dalam mendesain suatu tokoh, 

archetype sendiri adalah landasan dari pembuatan dasar model tokohistik, 

sifat, dan prilaku manusia sehingga dapat dibagi menjadi grup - grup 

spesifik. Prinsip ini ada pada setiap tokoh manusia dan tidak memandang 

baik atau jahat (hlm.11). 

 Ada 6 tipe archetypes yang paling umum dan semua ini ada dikarenakan 

keberadaan cerita, Tillman (2011) menyebutkannya sebagai berikut: 

1. The hero 

Keberadaan sosok ini diwajibkan karena dibutuhkan oleh cerita dan 

dapat dideskripsikan sebagai suatu sosok yang berani , murah hati, dan 

selalu siap membantu yang membutuhkan. 
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2. The shadow 

Merupakan sosok lawan dari hero, dan menurut Tillman sosok ini 

mempunyai koneksi yang kuat dengan insting binatang manusia. Hero 

akan terus berinteraksi dengan tokoh shadow ini dan mempunyai sifat 

yang berlawanan seperti jahat, misterius, kejam dan keras kepala. Salah 

satu tokoh wajib agar suatu cerita bisa berjalan. 

3. The fool 

Tokoh ini membantu kedalaman dari suatu cerita dan menambahkan 

informasi agar cerita lebih dapat dimengerti audiens, Tillman 

memberikan contoh semisalnya sosok fool ini merupakan salah satu 

bawahan dari sosok shadow dan melakukan kesalahan, sosok shadow 

akan membunuh sosok fool untuk menunjukkan kekejamannya ataupun 

memaafkannya untuk menunjukkan sisi kemanusiaan dari sosok shadow 

sehingga memberikan kedalaman juga untuk sosok shadow.  

4. The anima/animus 

Sosok ini dapat disinonimkan menjadi love interest dari tokoh hero 

yang akan mempengaruhi perjalanan dan emosinya. Tokoh ini berperan 

menjadi hook agar audiens peduli dengan tokoh ini jika sesuatu yang 

buruk terjadi padanya yakni menciptakan imersi. Pembuatan tokoh 

inipun didasari oleh hasrat seksual dari tokoh hero ataupun bahkan 

audiens.    
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Gambar 2.5 Isi Pikiran Audiens Menurut Tillman Mengenai Enema  

( Creative Character Design, Bryan Tillman, 2011) 

Tokoh anima yang baik akan dapat menghasilkan audiens berpikiran 

demikian. 

5. The mentor 

Sesosok tokoh yang biasanya direpresentasikan sebagai orang tua 

wanita ataupun pria yang menjadi guru atau penuntun sang hero untuk 

mengetahui dan mencapai potensinya. Representasi tokoh ini berbentuk 

orang tua dikarenakan pada kebudayaan umum umur berasosiasi dengan 

kebijakan serta pengetahuan. 

6. The trickster 

Sosok ini menjadi dasar perubahan pada suatu cerita,  tidak ada pada 

sisi jahat ataupun baik dan hanya ada untuk keuntungan dirinya sendiri. 
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Tokoh ini akan menguji mental dan juga fisik hero sebelum dia 

melawan shadow, mempengaruhi cara pikir ataupun aksi dari sang hero 

dan menjadikannya dia sesosok hero yang layak. Tillman 

mensinonimkan tokoh ini dengan kata puppetmaster.  

 Tillman (2011)  juga menyatakan tidak dalam semua cerita tokoh ini 

dibuat jelas terlihat, pada beberapa cerita semua tokoh terutama yang baik 

atau jahat dibuat tidak jelas dan biasanya dalam cerita yang bersifat 

misterius atau suspens. Penjelasan inipun tidak menutupi kemungkinan satu 

tokoh dapat berubah menjadi yang lain (hlm.12-23).   

2.2.2. Cerita 

Aspek kedua yang terpenting menurut Tillman (2011) adalah cerita 

dikarenakan yang akan membuat audiens engaged dengan suatu tokoh 

adalah rasa ingin tahu audiens terhadap tokoh tersebut. Motivasi utama dari 

tokoh tersebut dan alasan alasan mengapa tokoh tersebut melakukan 

perbuatan tersebut. Cerita secara pelan - pelan akan memberikan pertanyaan 

dan jawaban dalam lajunya dengan tujuan agar audiens terus akan bertanya-

tanya. 

 Pertanyaan - pertanyaan tersebut dapat dibagi menjadi 6 menurut Tillman 

(2011) : 

 1. Siapa? 

 2. Apa? 
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 3. Kapan? 

 4. Dimana? 

 5. Kenapa? 

 6. Bagaimana? 

 Pertanyaan - pertanyaan tersebut merupakan akar dari semua pembuatan 

tokoh, dan Tillman yakin bahwa ketika audiens bertanya kepada seorang 

desainer mengenai hasil karya tokohnya yang ditanya pertama adalah latar 

belakang cerita tokoh tersebut mau sebagaiman indah estetikanya ( hlm.24-

31). 

 Untuk melengkapi cerita dari tokoh tersebut diperlukan juga yang disebut 

Tillman (2011) character development sheet dikarenakan menurut Tillman 

semaking lengkap informasi dari sebuah tokoh akan semakin baik hasilnya. 

 1. Tokohistik Dasar : Nama, Alias, Umur, Tinggi, Berat, Kelamin, Ras,  

      Warna Mata, Warna Rambut, Kacamata atau  

      Kontak Lens, Nasionalitas, Warna Kulit, Bentuk  

 2. Faktor Pembeda : Baju, Tata Krama, Kebiasaan, Kesehatan, Hobi,  

      Motto, suara, Cara Berjalan, Disabilitas,   

      Kekurangan Kelebihan  

 3. Aksesoris dan Prilaku : Edukasi, Intelejen, Gol, Kepercayaan diri, 

Emosi 
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 4. Aksesoris Sosial : Asal, Residen, Pemasukkan, Pekerjaan, Bakat dan  

      Kemampuan. Keluarga, Tokoh saat kecil dan  

      dewasa 

 5. Aksesoris emosional : Introvert extrovert, Motivasi, Takut, 

Kebahagiaan,       Hubungan 

 6. Tokohistik Spiritual, apakah tokoh percaya akan Tuhan?. melawan  

     Tuhan?, dan semacamnya. 

 

 

 Tillman (2011) menyebutkan bukannya tidak mungkin untuk membuat 

tokoh tanpa membuat ceritanya terlebih dahulu tapi akan memudahkan 

segala prosesnya sampai akhir ( hlm.32 - 41). 

2.2.3. Aksesoris Psikologis 

Aksesoris psikologis menjadi hal yang sangat signifikan dikarenakan 

adanya bias sosial yang terjadi pada masyarakat dimana seorang individu 

akan dinilai bedasarkan penampilannya. Seorang individu bisa dinilai bisa 

diandalkan atau tidak dari penampilannya. Isbister (2006) memberikan 

contoh dengan gambar dibawah ini, beliau memberikan instruksi kepada 

audiens dari 4 tokoh tersebut manakah yang paling mungkin untuk mejadi 

direktur perusahaan. 
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Gambar 2.6 Perbandingan Penampilan 

( Better Game Character by Design A Physological Approach, Kateherine 

Isbister, 2006)  

 Audiens yang ditanya menjawab bahwa individu yang terletak di kanan 

bawahlah yang paling mungkin adalah seorang direktur dari perusahaan 

dilihat dari kualitas kerapihannya dan bepernampilan baik. Hal ini terjadi 

pada otak manusia dibawah alam sadar tanpa adanya maksud tertentu kata 

Isbister (2006). Penentuan suatu tokoh hanya dari melihat penampilannya 

dengan singkat akan membantu audiens untuk memahami latar belakang 

cerita dari suatu tokoh dengan cepat ( hlm. 12 -21).  

 

 Secara psikologis seorang tokoh dapat dibagi menjadi dominan ataupun 

agreeableness (mudah mengiyakan) menurut Isbister (2006) dan hal - hal 

tersebut datang dikarenakan alasan tertentu yakni faktor pemenuhan 

kebutuhan. Faktor - faktor tersebut ditaru pada tabel dibawah ini. 
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Gambar 2.7 Piramida Hirarki Kebutuhan Manusia 

 ( Better Game Character by Design A Physological Approach, Kateherine 

Isbister, 2006)  

 Pemenuhan tersebut menurut Maslow dimulai dari bawah piramid sampai 

keatas secara berurutan dan tidak ada sistem penglongkapan. Dominan 

ataupun tidaknya seorang individu tergantung pada posisi pemenuhannya 

pada tabel piramid tersebut jika sudah mencapai level esteem atau belum. 

Individu yang sudah mencapai level esteem sudah memenuhi tiga kebutuhan 

dibawahnya sehingga bisa lebih dominan ketimbang yang belum.Begitu 

pula jika ada individu yang baik prilaku mungkin dikarenakan memang 

kebutuhannya sudah terpenuhi menurut Isbister (2006). 

  Jadi menurut Isbister kedua istilah tersbut yakni dominan dan 

agreeableness dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 1.  Tokoh dominan merasa dirinya mampu dan berada diatas orang  

  lain secara hirarki 
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 2.  Tokoh agreeableness secara reseptis mudah bersosial dan ramah   

     tamah 

 

 

Gambar 2.8 Interpersonal Circumplex 

 ( Better Game Character by Design A Physological Approach, Kateherine 

Isbister, 2006)  

 

 Isbister (2006) menambahkan bahwa manusia melihat tokoh lainnya 

dengan cepat dengan melihat hal - hal kecil yang bisa juga disebut dengan 

sinyal - sinyal kecil. Sinyal tersebut muncul dari pergerakan muka, badan, 

suara dan juga pola bersosialisasinya. Keempat hal tersebut lah yang 
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mempengaruhi bagaimana sesosok tokoh dilihat, senyum bergerak dengan 

santai , bersuara semangat akan dianggap sebagai tokoh yang sosial dan 

mudah bergaul, begitupula dengan sebaliknya tokoh yang kaku, diam, dan 

misterius akan dianggap tidak mudah untuk bergaul ( hlm.24-34). 

 

 

Gambar 2.9 Diagram Hubungan Antar Tokoh 

 ( Better Game Character by Design A Physological Approach, Kateherine 

Isbister, 2006)  

 Diatas adalah diagram yang Isbister (2006) gunakan untuk membantu 

proses penentuan dominan dan agreeableness dalam tokoh. Posisi paling 

tengah adalah posisi sang pemain dan garis serta posisi tokoh lainnya 

ditempatkan pada seksi sifat yang sesuai dengan tokoh yang ingin dijelaskan 
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hubungannya dengan tokoh utama. Diagram ini membantu menggambarkan 

secara luas lingkup sosial yang ada pada game dan juga mengingatkan 

kembali pada desainer bahwa setiap tokoh ada untuk satu sama lain ( hlm. 

37).  

 

2.2.4. Bentuk dan Siluet 

Matesi (2008) menceritakan bahwa mulai dari usia remaja, ketika 

menggambar yang diincar paling pertama adalah kemiripannya dengan yang 

realita. Berbeda sekali ketika waktu masih kecil cara menggambar dimulai 

dengan bentuk yang paling dasar seperti kotak, segitiga dan lingkaran. 

Kedua cara menggambar dalam periode yang berbeda itu yang harus 

digabungkan untuk menciptakan suatu keseimbangan, dimulai dengan 

bentuk dasar yang masing - masing mempunyai arti tersendiri serta gambar 

yang tidak didasari oleh bentuk yang jelas terlihat tidak terstruktur dan tidak 

proposional. 

 Penjabaran yang lebih detil diterangkan oleh Tillman (2012) sebagai 

berikut: 

 1.  Bentuk kotak melambangkan stabil, terpercaya, kejujuran, order,  

      keamanan, maskulin, dan sejajar   
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Gambar 2.10 Desain Wajah Tokoh dengan Bentuk Dasar Kotak 

 ( Creative Character Design, Bryan Tillman, 2011) 

 

 2.  Bentuk segitiga melambangkan aksi, agresif, energi, sembunyi,  

   konflik dan tensi 

 

Gambar 2.11 Desain Wajah Tokoh dengan Bentuk Dasar Segitiga 

 ( Creative Character Design, Bryan Tillman, 2011) 

 3.  Bentuk lingkaran melambangkan kelengkapan, ramah, bercanda,  
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      bermain - main, proteksi, seperti anak kecil, tidak berbahaya, 

menghibur dan bersatu 

 

Gambar 2.12 Desain Wajah Tokoh dengan Bentuk Dasar Lingkaran 

 ( Creative Character Design, Bryan Tillman, 2011) 

 Tillman (2011) menambahkan walaupun seberapa dirubahnya bentuk 

dasar, audiens akan tetap kembali melihat bentuk dasar tersebut secara 

otomatis. Tillman memberikan contoh sebuah segitiga yang ditumpulkan 

akan membuat audiens berpikir objek tersebut akan memberikan proteksi 

saat melakukan agresi. Sehingga sekali lagi beliau menekankan pentingnya 

untuk mengingat nilai dari masing - masing bentuk dasar agar audiens juga 

mudah untuk memahaminya ( hlm.68 - 74).  
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Gambar 2.13 Desain Badan Tokoh dengan Bentuk Dasar  

 ( Force Character Design From Life Drawings, Michael D Matessi, 2008) 

 

 Penjelasan Matesi (2008) juga membahas bentuk dasar secara lanjut, 

beliau juga menjelaskan bahwa segitiga melambangkan atletis, lingkaran 

melambangkan friendly dan kotak melambangkan kekuatan serta 

menambahkan bahwa kotak jika dibuat tinggi akan melambangkan fondasi 

yang kuat dan kokoh. 
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Gambar 2.14 Bentuk Dasar Disesuaikan dengan Bentuk Tokoh 

 ( Force Character Design From Life Drawings, Michael D Matessi, 2008) 

 

 Matessi (2008) meningatkan bahwa memang penting untuk menggambar 

tokoh dengan bentuk dasar tetapi jangan terlalu terpaku disana karena jika 

tidak disesuaikan maka hasil dari tokoh tersebut akan terlihat kaku.  

Penyesuaian wajib dilakukan dengan cara dibuat lebih organis dan flexible 

mengikuti bentuk tokoh yang diinginkan seperti gambar diatas (hlm. 62 - 

71) 
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 Selain aspek - aspek diatas salah satu faktor yang harus diperhitungkan 

menurut Tillman (2011) adalah umur dari audiens yang mengkonsumsinya, 

dikarenakan semakin dewasa target audiens semakian banyak informasi 

yang mereka mampu dan mau proses. Tillman menjabarkannya menjadi 

beberapa grup umur sebagai berikut: 

 1. Umur 0 - 4 tahun, pada tahap umur ini audiens secara umum  

  menyukai tokoh dengan kepala dan mata yang besar, badan yang  

 pendek, warna terang dan masih dalam bentuk dasar. Hal ini   

 disebabkan kemampuan memproses informasi yang masih sangat   

 minim pada umur tersebut, sehingga seperti wajah dan mata   

 dibesarkan untuk membantu audiens menentukan fokus informasi. 

 2. Umur 5 - 8 tahun, pada tahap umur ini audiens secara umum tetap  

  menyukai tokoh dengan gambaran kepala yang besar namun  

  matanya sedikit lebih kecil, warna yang lebih turun terangnya serta 

  bentuk yang mulai rumit. 

 3. Umur 9 - 13 tahun, pada tahap umur ini audiens secara umum  

  sudah mulai menyukai tokoh yang jauh dari simpel ataupun  

  minimalis sehingga detil pada tokoh mulai banyak, tokoh   

 berbentuk proposional dan realistis serta pewarnaan yang realistis. 

 4. Umur 14 - 18 tahun, pada tahap umur ini audiens secara umum  

  menyukai tokoh yang bentuknya sudah mirip sekali dengan yang  

 ada di dunia nyata, warna yang rumit, dan mempunyai detil yang   
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 sangat banyak, dikarenakan pada umur ini dan keatas kemampuan   

 mengolah informasi sudah pada level yang optimal dengan    

 kemampuan menyerap yang banyak. 

 Penerapan bentuk tokoh yang tepat untuk target audiens yang tepat 

merupakan hal yang sangat penting menurut Tillman (2011), dikarenakan 

tidak mungkin membuat tokoh yang terlalu rumit untuk audiens yang muda 

dikarenakan lebih informasi tersebut tidak diperlukan dan tidak diinginkan 

oleh audiens ( hlm. 104 ) 

 Penjelasan Tillman (2011) berlanjut kepada siluet dan menekankan bahwa 

pentingnya siluet adalah penentuan sebetapa mudahnya dikenali tokoh yang 

dirancang. Tillman menambahkan jika suatu tokoh sudah bisa terlihat siapa 

hanya dari siluetnya artinya desain dari tokoh tersebut sudahlah bagus, tidak 

perlu jelas sekali tetapi secara umum persepsi audiens sudah benar terhadap 

siluet tokoh yang ada. Bntuk mengikuti fungsi adalah prinsip yang 

ditekankan untuk membuat siluet yang baik. 
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Gambar 2.15 Siluet Tokoh yang baik 

 (http://www.spellbrand.com/wp-content/uploads/2007/12/character-

designs.gif) 

 

 

Gambar 2.16 Contoh Tokoh yang Buruk 

 ( Creative Character Design, Bryan Tillman, 2011) 
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 Gambar diatas merupakan contoh yang diberikan Tillman (2011) 

mengenai desain tokoh yang buruk. Kesalahan terfatalnya adalah kedua 

tangan ekstra yang dipunyai terlihat tidak begitu bisa bergerak apalagi 

dengan ukuran yang sama akan membuat tokoh tersebut bahkan susah untuk 

berdiri tegap. Untuk itu prinsip bentuk mengikuti fungsi harus selalu diingat 

agar tokoh lebih believeable.  

 Tillman menambahkan untuk mempermudah pembuatan siluet 

penambahan garis putih diperbolehkan asalkan tidak terlalu banyak 

jumlahnya. Garis - garis ini hanya berfungsi sebagai penambahan detil dan 

menjadi prioritas terakhir sesudah penyelesaian bentuk awal dan fungsi dari 

tokoh.( hlm. 75- 81). 

 

Gambar 2.17 Contoh Siluet Tokoh Dengan Detil Bantuan Garis Putih 

 ( Creative Character Design, Bryan Tillman, 2011) 
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2.2.5. Warna 

Salah satu penunjang terkuat estetika dari suatu tokoh menurut Tillman 

(2011) adalah warna. Warna menjadi salah satu koneksi imersi dari tokoh 

kepada audiens, dikarenakan sifat manusia yang condong cepat cocok 

dengan sesuatu yang sudah familiar. Dikarenakan warna banyak dijumpai 

dan masing - masing warna mempunyai pesan tersendiri untuk disampaikan, 

warna menjadi faktor penting untuk berkomunikasi dengan audiens. 

 

 

 

Gambar 2.18 Diagram Warna Penjelasan Tillman 

 ( Creative Character Design, Bryan Tillman, 2011) 

 

 Penjelasan Tillman (2011) berlanjut dengan sekema colour wheel yang 

berikut warna primer dan sekunder yang masing - masing akan dijelaskan 

dengan lebih lengkap apa maksud warna - warna tersebut beserta dengan 

warna hitam dan putih untuk audiens. 
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 1.  Merah melambangkan aksi, kepercayaan diri, berani, energy,  

  perang, bahaya, kekuatan, keinginan, marah dan cinta 

 

 2. Kuning melambangkan kebijakan, kebahagiaan, intelejen, hati -  

  hati, sakit, basi, iri, takut, nyaman, hidup, optimis, royalti dan  

  perasaan campur aduk 

 

 3. Biru melambangkan kesetiaan, kepercayaan, kepengertian,   

  kesehatan, penyembuhan, pengertian, serius, intregitas, dingin dan  

  sedih 

  

 4. Ungu melambangkan nobilitas, elegan, rumit, kemewahan, misteri, 

  sihir, ambisi, kekayaan, luar biasa, kreatif dan kemerdekaan 

 

 5. Hijau melambangkan alam, organis, pertumbuhan, segar, uang,  

  daya tahan, optimis, keadaan baik, kejujuran, keterbukaan, muda,  

  dan santai 

 

 6. Oranye melambangkan antusias, semangat, energi, kagum, senang, 

  determinasi, atraksi, sukses, menerangkan dan gengsi 
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 7. Hitam melambangkan elegan, formal, kematian, takut, misteri,  

  duka, depresi dan kekuasaan 

 

 8. Putih melambangkan kebersihan, kesucian, utuh, bersih, baru,  

  steril, tidak rumit, virgin, kedamaian, terang, dan kesempurnaan 

 

 Pewarnaan yang cocok merupakan aspek terpenting menurut Tillman 

(2011) dikarenakan warna tersebut harus sesuai dengan cerita dibalik tokoh 

tersebut. Penggunaan warna yang salah dapat membuat audiens salah 

menitrepetasi maksud dari desainer tokoh tersebut. Kemudian Tillman 

memberikan contoh pentingnya pewarnaan menggunakan tokoh spiderman 

dimana merah menandakan bahwa cintanya untuk kota asalnya sehingga dia 

menjaganya dengan sepenuh hati sesuai dengan definisi merah dan biru 

yang menandakan dia mendapatkan keberanian dan kekuatan ini melalui 

kesedihan dan dukanya atas pamannya yang meninggal ( hlm. 111- 119). 

 Roberts (2004) menceritakan bahwa warna dan perasaan menjadi satu 

koneksi, koneksi tersebut dapat dicontohkan sepert rasa bahagia yang 

dirasakan pada saat melihat warna merah badut ataupun kesegaran ketika 

melihat rumput yang hijau. Perasaan itu terjadi tidak hanya dari 1 warna 

tertentu saja melainkan bagaiman setiap warna berinteraksi dengan warna 

lainnya, hubungan tersebut disebut dengan colour schemes. 
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Gambar 2.19 Colour Schemes Triad 

 ( The Colour Book, Michelle Roberts, 2004) 

 Skema warna pertama disebut dengan triad dikarenakan hubungan 

ini berbentuk segitiga di tengah colour wheel. Contoh hubungan 

tersebut adalah merah, biru dengan kuning. 

 

 

Gambar 2.20 Colour Schemes Monochromatic  

( The Colour Book, Michelle Roberts, 2004) 

 Skema warna kedua hanya menggunakan 1 warna dengan segala 

shade dan tintdari warna tersebut. 
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Gambar 2.21 Colour Schemes Complementary 

 ( The Colour Book, Michelle Roberts, 2004) 

 Skema warna ketiga merupakan hubungan harmonis dari warna 

yang saling bersebrangan pada colour wheel. 

 

 

 

Gambar 2.22 Colour Schemes Analogous 

 ( The Colour Book, Michelle Roberts, 2004) 

 Skema warna keempat bersamping - sampingan pada colour wheel, 

penggunaan warna ini termuda hanya dengan melihat samping dari 

warna tersebut menuru Roberts (2004) 
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Gambar 2.23 Colour Schemes Mutual Complements  

( The Colour Book, Michelle Roberts, 2004) 

 Skema warna kelima merupakan gabungan dari skema warna yang 

sudah ada sebelumnya yakni komplementer dan juga analogus, hal yang 

harus diingat warna yang ditengah - tengah Analogous lah yang diambil 

seberangnya. 

 

 

Gambar 2.24 Colour Schemes Split Complementary 

 ( The Colour Book, Michelle Roberts, 2004) 

 Skema warna keenam dapat dipilih dengan memilih satu warna 

terlebih dahulu dan melihat kepada seberang dari warna tersebut di 

colour wheel dan ambil 2 warna yang mengapit warna seberang dari 
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warna yang dipilih 

 

Gambar 2.25 Colour Schemes Contrasting 

 ( The Colour Book, Michelle Roberts, 2004) 

 Skema warna ketujuh dapat diambil dengan memilih warna utama 

dang mengambil satu warna lainnya yang berjarak tiga warna dari 

warna utama yang dipilih 

 

 

Gambar 2.26 Colour Schemes Double Split Complementary 

 ( The Colour Book, Michelle Roberts, 2004) 

 Skema warna kedelapan merupakan campuran dari 4 warna yang 

saling berseberangan tetapi mempunyai jarak 1 warna antarnya seperti 

pada gambar. Pemilihan tersebut dapat dimulai dengan memilih 1 warna 

utama lalu pilih 1 warna dengan jarak 1 warna di sampingnya lalu ambil 
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juga warna seberang dari warna utama dengan warna yang ada 

disampingnya yang telah dipilih. 

 

Gambar 2.27 Colour Schemes Tetrad 

 ( The Colour Book, Michelle Roberts, 2004) 

 Skema warna ini terdiri dari 4 warna yang berbentuk kotak jika 

ditarik garisnya di tengah - tengah lingkaran. 

 

 

Gambar 2.28 Colour Schemes Polychromatic 

( The Colour Book, Michelle Roberts, 2004) 

 Skema warna ini menggunakan keduabelas warna yang ada di 

colour wheel 
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Gambar 2.29 Colour Schemes Polychromatic 

( The Colour Book, Michelle Roberts, 2004) 

 Skema warna ini terdiri dari 2 warna yang saling berjarak 1 warna 

diantara mereka 

 

 

Gambar 2.30 Colour Schemes Cool 

( The Colour Book, Michelle Roberts, 2004) 

 Skema warna ini mengambil 6 warna belah kiri dari colour wheel 
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Gambar 2.31 Colour Schemes Warm 

( The Colour Book, Michelle Roberts, 2004) 

 Skema warna ini mengambil 6 warna belah kanan dari colour 

wheel 

 Skema warna tersebut bisa dimodifikasi juga dengan warna tertier 

ataupun dengan shade dan tint bersamaan. Sekali lagi Roberts (2004) 

mengingatkan bahwa tidak semua audiens akan mendapatkan perasaan 

yang sama dengan skema warna akan tetapi hanya secara umum saja. 

Skema warna pun membantu pembuat karya untuk lebih mudah memilih 

warna yang tepat ( hlm. 79 - 85). 
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2.2.6. Clothing and Accessoires 

 Menurut Pearl (2017) Pengetahuan mengenai pakaian dan aksesoris yang 

dikenakan tokoh menjadi sangat penting karena beberapak tokoh 

dicerminkan oleh pakaian dan aksesoris yang dikenakannya. Aspek pertama 

yang perlu diketahui dari berpakaian adalah waarna dari pakaian itu sendiri 

yang dapat membantu mencerminkan tokohistik dari tokoh tersebut, seperti 

warna gelap yang akan melambangkan bahwa tokoh tersebut misterius. 

Sebaliknya jika tokoh tersebut mempunyai warna pakaian dan aksesoris 

yang cerah mencerminkan tokoh tersebut terbuka dan mempunyai sifat - 

sifat yang positif. 

 

Gambar 2.32 Suatu Ide dalam Tokoh 

( Becoming a Video Game Artist, John Pearl, 2004) 
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 Aspek kedua yang harus diperhatikan adalah kerumitan dari pakaian 

tersebut, semakin rumit dapat memberikan impressi yang berbeda - beda. 

Jika kerumitan tersebut terbentuk dari banyaknya cacat yang ada pada baju 

yang dikenakan serangan dari musuh, maka tokoh tersebut akan terlihat 

sangat berpengalaman dan sesosok yang harus diperhtiungkan untuk 

dilawan. Kebalikannya jika tokoh tersebut menggunakanpakaian yang 

sangat sederhana dengan ukuran yang terlalu besar buat tokoh tersebut dapat 

menunjukkan bahwa tokoh tersebut adalah tokoh dengan archetype the fool.  

 Aspek ketiga yang harus diperhatikan adalah bahan dari pakaian itu 

sendiri. Bahan pakaian atau aksesoris yang terbuat dari besi dapat 

mencerminkan tokoh tersebut adalah petarung yang kokoh. Variasi lainnya 

jika tokoh tersebut mengenakan aksesoris ataupun pakaian yang bewarna 

emas serta mewah dapat mencerminkan bahwa tokoh tersebut mempunyai 

tahta atau sesosok yang kaya dan dihormati oleh banyak orang  (hlm. 35 - 

36).  

 

2.2.7. Cartoon Artstyle 

Caldwell (2004) menceritakan bahwa kartun bukan lah hanya sekedar gaya 

gambar melainkan suatu prilaku dan emosi, sesuai dengan cara pembuat 

karya melihat dunia. Kartun yang baik mengungkapkan ide rahasia dibalik 

pembuatannya dengan menggunakan garis, bentuk, dan juga simbol. 
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Gambar 2.33 Suatu Ide dalam Tokoh 

( Action Cartooning, Ben Caldwell, 2004) 

 

 Pada gambar diatas, Caldwell (2004) menjelaskan bagaimana 

simbol bijak yakni burung hantu dipersonifikasikan sebagai tokoh 

melalui kemiripan bentuk simbol kepada bentuk tokoh yang dirancang. 

Garis - garis yang dilebih - lebihkan juga hadir pada gambar tokoh 

tersebut dikarenakan seperti yang caldwell bahas sebelumnya 

menggambar secara jelas satu aksesoris dari tokoh tersebut yakni bijak. 

( hlm.10 - 13 ) 
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Gambar 2.34 Pencerminan Sifat Binatang pada Tokoh 

( Action Cartooning, Ben Caldwell, 2004) 

 

 Setiap binatang dapat diasosiasikan menjadi satu kelebihan khusus yang 

spesifik yakni anjing setia, dan tokoh kartun dengan kemiripan terhadap 

anjing tersebut akan terlihat mempunyai sifat yang sama dengan yang 

disimbolkannya. Pengambilan bentuk dasar dari setiap binatang menjadi 

kunci dari simbolisasi tersebut menurut Caldwell (2004), seperti pada 

gambar diatas dimana tokoh menyimbolkan tikus yang senaky.  

 Pada gambar tersebut bentuk dasar dari tikus tersebut merupakan segitiga 

shingga sesuai dengan bentuk tersebut bentuk tokoh tersebut juga harus 

mempunyai bentuk dasar segitiga tersebut. Lalu selanjutnya adalah attribut 
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yang unik mencerminkan tikus yakni hidungnya yang panjang dengan 

lubang hidung yang besar, hal itu segera diterjemahkan kedalam hidung 

manusia yang disimbolisasikannya. Untuk telinga tikus yang panjang dan 

kebelakang, akan sangat aneh jika diterjemahkan begitu saja jepada wajah 

tokoh maka dari itu dibantu dengan dibuatnya rambut yang panjang 

kebelakang. 

 

Gambar 2.35 Dewi Venus 

( Action Cartooning, Ben Caldwell, 2004) 

 

 Sifat utama dari tokoh tersebut tidak harus hanya diambil dari simbolisasi 

dari binatang yang mempunyai sifat tersebut akan tetapi cerita dari tokoh 

tersebut. Caldwell (2004) memberikan contoh dewi venus ynag mempunyai 

sifat utama yakni menebar pesona untuk lawan jenis. Karena hal tersebut 

segala aspek dari perancangan tokoh harus mencerminkan penembaran 
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pesona tersebut seperti bajunya, gaya rambut dan lain - lainnya yang 

mendukung ide tersebut. 

 Menurut Caldwell (2004) dalam pembuatan kartun yang paling penting 

adalah dalam perancangan tersebut perancang mempunyai perasaan senang, 

karena jika tidak hal ini akan sangat terlihat sekali terutama pada cara 

menggambar kartun. Jika perancangan dilakukan dengan perasaan bosan 

atau perasaan negatif lainnya perasaan tersebut akan tercerminkan kepada 

gambar yang ada. Itu merupakan alasan pada saat menggambar kartun 

banyak yang menggunakan raut muka dan ekspresi yang sedang dilakukan 

perancanganya dengan menggunakan cermin. 

 

2.3. Tokoh dalam Mitologi Hindu Bali 

 

2.3.1. Garuda 

Sherman (2008) bercerita mengenai legenda garuda, ia dikatakan burung 

dengan sosok raksasa yang hidup pada zaman dahulu kala. Ia mempunyai 

badan yang berwarna emas dan sayap yang berwarna merah yang sangat 

ama luas jika dibentangkan dan mampu untuk menutup sinar matahari 

dengan sayap tersebut. Garuda sangat suka sekali membunuh dan memakan 

ular, akan tetapi ia berhenti melakukannya setelah mendapatkan pelajaran 

mengenai nilai menahan diri oleh seorang pangeran 

 Atas kesadaran tersebut garuda merasa bersalah dengan segala 

kesalahannya di masa lalu dan setelah merenungkannya melewati banyak 
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hari. Dengan kesaktiannya Garuda menghidupkan kembali semua ular yang 

sudah dia habisi di masa lampau. Dikarenakan kemampuannya tersebut 

Garuda disebut sebagai burung kehidupan pelawan kemautan. Posisi Garuda 

merupakan sangat tinggi diantara dewa - dewa hindu dimana Garuda 

menjadi tunggangan utama dewa Wisnu di surga. 

 Pada kisah mahabarata Garuda banyak berperan dalam melawan kejahatan 

dan mendapatkan izin dari para dewa untuk memakan semua orang yang 

dinilai jahat. Garuda digambarkan mempunyai adan manusia serta tangan 

dan kaki manusia juga. Garuda sendiri menjadi simbol yang luar biasa untuk 

banyak negara seperti pada negara Indonesia Garuda melambangkan dasar 

negara serta lambang maskapainya, pada Thailand merupakan lambang 

kerjaan monarkinya. (hlm. 184 - 186) 

 Secara rincinya menurut Devdut (2006) kelahiran Garuda bermula dari 

pikiran Brahma yang menciptakan tujuh peramal yang salah satu dari anak 

peramal tersebut yakni Vinata lahirlah Garuda. Garuda sendiri menjadi 

pengawal bagi para dewa bukan hanya menjadi tunggangan Dewa Wisnu, 

kisah heroiknya mencangkup banyak dewa lain seperti Dharma. 

Garuda merupakan sosok tokoh yang penting di dalam perkembangan 

Indonesia, dimana bisa dilihat pengaruhnya sehingga dapat dijadikan oleh 

seimbol negara. Sehingga sosok garuda dapat ditemukan dalam banyak 

benda, dari patung hingga piagam. Akan tetapi berbeda dengan garuda yang 

ada di sekitar kita, sosok garuda di Bali memiliki perwujudan yang sedikit 

berbeda sesuai dengan cerita rakyat Hindu dimana garuda diadopsi. 
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Gambar 2.36 Patung Garuda 

(http://fotowisata.com/foto-wisata-di-bali-garuda-wisnu-kencana/garuda-wisnu-

kencana-statue-bali-indonesia/)  

 

 Secara umum ditemukan garuda di Bali mempunyai tangan dan 

dipasangkan dengan dewa Wisnu sesuai dengan cerita rakyat di Bali mengenai 

sosok garuda yang menjadi tunggangan dewa Wisnu. Garuda di Bali pun 

mempunyai perwujudan yang terlihat lebih manusia dibandingkan garuda pada 

aslinya ataupun garuda yang dijadikan lambang negara. Sesuai dengan 

kepercayaan  masyarakat Bali, karena garuda merupakan sosok yang dihormati 

patung garuda selalu digambarkan menggunakan aksesoris yang banyak sebagai 

lambang penghormatan. 
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Gambar 2.37 Dugaan Asal Muasal Garuda 

(https://www.brilio.net/news/burung-garuda-itu-sebenarnya-ada-atau-tidak-ini-

penjelasannya-151001w.html) 

  

 Sedangkan didapatkan dari penelitian, garuda dianggap mendapatkan 

inspirasi dari gambar burung diatas yang dapat ditemukan di daerah ujung kulon. 

Dan dari burung tersebut juga lambang garuda Indonesia mengambil inspirasi 

berbeda dengan burung garuda di Bali yang mengambil dari kebudayaan Hindu. 

 

 Berbeda juga dengan perwujudan garuda yang ditemukan pada tempat 

lain, patung garuda di bali mempunyai pewarnaan juga sesuai dengan cerita 

garuda pada kebudayaan hindu. Sesuai dengan teori pada bab kedua, garuda 

digambarkan mempunyai tubuh bewarna emas serta sayap bewarna merah. 

Sehingga dapat ditemukan hasil kerajinan tangan di Bali menggambarkan garuda 

demikian walaupun garuda yang tidak memiliki warna lebih umum ditemukan di 

Bali. 
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Gambar 2.38 Hasil Kerajianan Tangan Patung Garuda 

(https://www.pinterest.com/pin/808536939323270514/) 
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Gambar 2.39 Garuda 

(An Encyclopedia of Mythology and  Folklore, Josepha Sherman 2008) 

 

2.3.2. Naga 

Menurut legenda, naga adalah suatu ras yang setengah dewa dengan rupa 

ular yang bertempat tinggal Bhogavati yang terletak di bawah laut yang 

dalam. Sherman (2008) melanjutkan bahwa raja dari segala naga 

mempunyai nama Sesha. Ras Naga hidup dalam kerahasiaan dan melakukan 

kontak yang sangat minim dengan dunia manusia walau dalam beberapa 

waktu pertemuan antar naga dan manusia terjadi. 

 Naga sendiri mempunyai 3 bentuk dikarenakan merupakan ras campuran 

yakni bentuk pertama adalah manusia berkepala ular, kedua adalah 

kebalikannya yaitu badan ular berkepala manusia dan yang ketiga benar - 

benar seperti ular. Dikarenakan ras naga berbentuk seperti manusia dalam 
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beberapa kisah naga ditemukan menikahi manusia walaupun itu sangatlah 

jarang dikarenakan kontak antara Naga dan manusia pun sangatlah minim. 

 Naga merupakan simbol dari kesuburan dan menjadi pujaan utama 

manusia dalam bidang pertanian dikarenakan Naga dianggap pembawa 

hujan. Pada masa - masa kekeringan manusia memuja Naga untuk meminta 

hujan, dikarenakan Naga sendiri tidaklah jahat kepada manusia dan tidak 

akan menyakiti manusia selain untuk mempertahankan diri ataupun objek 

suci. Walaupun Naga mempunyai racun dalam bentuknya sebagai ular, 

Naga tidak akan menggunakannya selain benar - benar dalam keadaan 

terpaksa. Jika Naga marah dengan manusia, ia akan menciptakan hujan 

besar dan banjir bagi manusia.  

 Naga sendiri mempunyai empat kelas spesifik, yang pertama adalah 

heavenly. Naga dengan kelas ini mempunyai tugas suci untuk menjaga suatu 

tempat ataupun objek yang dianggap suci oleh para dewa. Kedua adalah 

Divine, ini adalah kelas naga yang disembah oleh manusia karena yang 

bertanggung jawab atas curah hujan. Earthly adalah kelas naga yang 

mempunyai tanggung jawab untuk mengeringkan sungai yang dianggap 

hukuman dari ras Naga kepada manusia. Yang terakhir adalah Hidden atau 

tersembunyi dan bertugas untuk menjaga harta - harta tersembunyi dari raih 

pihak yang rakus atau mempunyai agenda yang buruk. Pada beberapa 

kebudayaan Naga pun dianggap dapat mempunyai 5 kepala sekaligus. (hlm. 

326 - 327) 
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Naga merupakan mahkluk mitologi yang paling banyak ragamnya di dunia, 

sedangkan untuk Bali sendiri naga sangat terinspirasi mengenai cerita rakyat 

Hindu mengenai Naga. Naga sendiri dalam kebudayaan Hindu merupakan sosok 

yang dihormati sehingga dapat ditemukan di situs - situs suci serta candi - candi di 

Bali. Walaupun Naga juga dapat berbentuk setengah manusia, naga yang paling 

umum ditemukan di Bali merupakan naga yang berwujud seperti ular dengan 

perbedaan fitur pada kepala Naga. 

 

Gambar 2.40 Hasil Kerajianan Tangan Patung Naga 

(http://www.ahhhmuse.com/bali-statues.html) 

 

 Ukuran naga pada aslinya dalam cerita rakyat merupakan sangat besar 

sekali, sehingga digambarkan jika mereka bergerak maka gempa bumi akan 

terjadi akan tetapi naga tersebut merupakan Anantabhoga dan Bedawangnala yang 
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merupakan  naga yang memang besar ukurannya dan menjadi pembuat dunia. 

Walaupun naga lainnya juga besar, hal tersebut susah untuk diaplikasikan di dunai 

nyata sehingga naga - naga yang ditemukan pada candi - candi serta situs suci Bali 

mempunyai ukuran yang sengaja lebih kecil dan berfungsi hanya sebagai 

simbolisasi dari sosok tersebut. 

 

Gambar 2.41 Patung Naga Ubud 

(https://www.pinterest.com/pin/566116615641640674/html) 

 

 

 Menurut Devdutt (2006) Naga mempunyai kekuatan untuk mengganti 

kulit sampai mengganti bagian tubuh yang hilang, sehingga menjadi 

lambang juga jika suatu sosok mempunyai kekuatan demikian. Bahkan 

dalam beberapa kisah Naga mempunyai kemampuan untuk lahir kembali.  
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Gambar 2.42 Naga 

(An Encyclopedia of Mythology and  Folklore, Josepha Sherman 2008) 

 

2.3.3. Dwarapala 

Yastini (2013) Dwarapala atau bisa juga disebut sebagai Bedogol 

merupakan suatu figur penjaga dalam budaya hindu ataupun buddha dan 

dikarenakan demikian dapat ditemukan dibanyak tempat di dunia seperti 

Malaysia, Indonesia, dan bahkan Jepang. Dwarapala dibangun secara 

berpasangan yang saling melengkapi seperti kakak dan adik, serta walaupun 

terlihat sangatlah mirip tetapi tidaklah demikian dikarenakan ada perbedaan 

dari antara senjata ataupun dari aksesoris yang digunakan. 
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 Biasanya terletak pada pura, candi ataupun puri yang bersifat penting 

ataupun suci dan merupakan bagian penting dalam kebudayaan Bali. 

Dwarapala aka nterlihat berpasangan pada pintu masuk dan keluar dari 

tempat tersebut. Dwarapala saling mempunyai arah gestur yang berbeda 

seperti refleksi kaca dan yang seblah kanan mempunyai kekuatan yang lebih 

dibandingkan yang kiri. 

 Dwarapala dibuat berpasangan demikian sesuai dengan adanya filosofi 

Bali dimana kekuatan jahat dan baik akan menetralkan sesamanya. 

Dwarapala menjaga kekuatan jahat untuk memasuki sebuah tempat agar 

yang masuk merasakan atmosfir yang stabil dan damai. 

 Berkmoes (2010) menceritakan bahwa Dwarapala biasanya dengan adanya 

gerbang pintu dengan muka Bhoma untuk menjaga dari spirit jahat luar. 

Tangan Dwarapala akan memegang senjata dan menghadap keluar 

dilabangkan untuk melihat siapa yang akan masuk kedalam area yang 

dijaga. 

Dwarapala merupakan suatu sosok tokoh cerita rakyat Bali yang terinspirasi dari 

raksasa dan pengaruh dari kebudayaan jawa juga, sehingga dwarapala tidak hanya 

dapat ditemukan di Bali melainkan di Jawa. Akan tetapi perbedaan yang paling 

terlihat anatar keduanya adalah dwarapala bali mempunyai perwujudan yang lebih 

tidak manusia terutama pada bagian wajah. Berbeda dengan dwarapala jawa yang 

masih terlihat sangat manusia hanya mempunyai badan yang besar. Dwarapala 

Bali terlihat mirip dengan wajah barong, rangda, leak serta tokoh - tokoh cerita 
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rakyat lainnya. Hal tersebut dikarenakan pengaruh Hindu yang sangat kuat di 

Bali. 

 

Gambar 2.43 Patung Dwarapala Jawa 

(http://www.pictaram.com/tag/drawapala) 

 

 Perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa wajah dari Dwarapala Bali 

mempunyai fitur - fitur seperti gigi dan taring yang panjang, mata yang sangat 

besar. Kebanyakan pula dwarapala Bali menggunakan kain pelong dan senjata 

yang lebih rumit dibandingkan drawapala Jawa disesuaikan dengan apa yang 

dijaga oleh dwarapala tersebut, semakin suci situs atau candinya atirbut yang 

dikenakan oleh dwarapala Bali pun lebih beragam, mewah dan rumit. Dwarapala 

selalu ditemukan berpasangan dan berada di pintu masuk situs suci atau candi di 

Bali dan berposisi seperti kaca antar satu dan yang lain sehingga jika drawapala 

yang kiri memegang senjata pada tangan kiri, maka drawapala di kanan akan 

memegang senjatanya di kanan. Biasanya ditemukan didepan candi bentar dengan 

bertujuan untuk menghalangi roh jahat untuk masuk.  
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Gambar 2.44 Dwarapala 

(http://3.bp.blogspot.com/-

O6YwBjQJFAw/VmVONo7vchI/AAAAAAAAAY8/vmuA_PRX-

Fg/s1600/DSCF0019.JPG) 

 

 

2.3.4. Ganesh 

Ganesha merupakan anak lelaki dari dewa Siwa, yang mempunyai wujud 

manusia berkepala gajah. Ganesha sendiri menjadi lambang dari kepintaran 

dan juga kemakmuran dan kekayaan harta manusiawi.  (Devdut 2006) 

 Tortora (2012) bercerita mengenai Ganesha bahwa selain menjadi 

lambang kepintaran, ganesha juga disebut sebagai dewa penghilang 

rintangan. Suatu sosok dewa yang mengingatkan kembali kepada umat 

manusia untuk mencari kekuatan dari dalam diri tidak hanya dari luar saja, 
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dikarenakan manusia mempunyai kekuatan dalam diri yang besar hanya 

tidak disadari saja. 

 Perwujudan Ganesha sendiri lumayan banyak ragamnya akan tetapi yang 

paling umum mempunyai 4 lengan yang masing - masing mempunyai 

aksesoris yang menjadi simbolisasi masing - masing. Terkadang juga 

ditamplikan sedang memainkan alat musik yakni seruling ataupun juga 

didampingi oleh seekor tikus yang merupakan simbolisasi juga.  Tikus 

sendiri dalam patung Ganesha melambangkan pencapaian spiritual akan 

mencapainya pengenalan atas diri sendiri. 

 

Gambar 2.45 Simbol - Simbol pada Ganesha 

(http://www.lotussculpture.com/blog/sacred-symbols-lord-ganesh-statue/) 
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 Tidak hanya aksesoris saja yang menjadi simbol tetapi bentuk dari muka 

dan badan Ganesha pun mensimbolisasikan sesuatu dibaliknya. Untuk 

belalai Ganesha jika belalai Ganesha menghadap ke kiri, patung tersebut 

melambangkan berkah kenikmatan, kekayaan dan sukses. Jika belalai 

Ganesha mengarah ke arah kanan, patung tersebut melambangkan berkah 

dalam bentu moksha atau pembebasan dari harta atau napsu duniawi.  

 Gading dari Ganesha pun terlihat retak dan itu menceritakan bahwa gading 

tersebut digunakan untuk menulis cerita Mahabarata. Hal itu sendiri menjadi 

simbol pengorbanan dan kekuatan. Selain itu keempat tangan dari Ganesha 

masing - masing memegang aksesoris yang mensimbolkan sesuatu, tangan 

pertama memegang kapak yang mensimbolkan bahwa manusia harus 

memotong hubungan pada hal - hal yang duniawi, tali yang melambangkan 

menarik umatnya menuju tujuannya, suatu cawan yang melambangkan 

Ganesha yang ters menyedot ilmu spiritual maupun tidak dan tangan yang 

memberikan berkah kepada manusia. 
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Gambar 2.46 Patung Ganesha 

(https://id.pinterest.com/pin/475692779365979927/?lp=true/)  Patung  

 

Ganesha banyak sekali ditemukan di semua belahan dunia dikarenakan 

pengaruhnya dari agama Hindu, sehingga segala lokasi yang mempunyai 

penganut budaya Hindu pasti menemukan patung dewa Ganesha. Salah satu 

patung Ganesha terawal ditemukan di kamboja dan menyerupai gajah yang 

berwujud manusia. Patung - patung awal yang ditemukan semuanya mempunyai 

hanya 2 tangan dan tidak memilik aksesoris sama sekali yang digunakan pada 

wajah. 
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Gambar 2.47 Patung Awal Ganesha 

(http://www.ubudhigh.com/features/bali/ganesha_hindu_elephant_god_bali_indon

esia)  

  Ubud High (2017) menceritakan bahwa perwujudan wajah patung 

tersebut juga sudah terlihat sangat gajah lengkap dengan belalai, gading, dan 

kuping gajah. Belalai dari Ganesha pun terlihat sudah mengarah ke tangan sebelah 

kanan yang menjadi simbolisasi menghirup ilmu terus menerus. Posisi duduk juga 

menjadi posisi yang lebih banyak ditemukan pada awal - awal ditemukannya 

patung Ganesha. Patung Ganesha pun terlihat mempunyai warna yang lebih cerah 

dan lebih halus teksturnya dibandingkan patung lainnya pada umumnya. 

 Setelah datangnya agama Hindu ke Indonesia pada tahun 70 sebelum 

masehi dan patung Ganesha pun sudah banyak ditemukan di Indonesia terutama 

di Bali yang merasakan dampak agama Hindu terbesar. Salah satu patung 

Ganesha yang tertua terletak pada Candi Prambanan di Yogyakarta. Pada saat ini 

patung Ganesha terlihat sudah menggunakan aksesoris yang jauh lebih banyak 

dari sebelumnya, yakni seperti mahkota, tempat duduk dan perhiasan.  
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Gambar 2.48 Patung Ganesha Candi Prambanan 

(https://www.columbuslost.com/Temples/Elephant-God-Ganesha-presence-

throughout-Worldwide/info)  

 Patung Ganesha terbesar di Indonesia dapat di temukan di bali pada pantai 

Pelinggih pada pulau Menjangan. Di tempat ini patung Ganesha bertangan empat 

dan mempunyai aksesoris yang sangat banyak untuk melambangkan posisi 

Ganesha debagai dewa pada budaya Hindu. Simbolisasi dari 4 tangan Ganesha 

juga terlihat pada patung ini yakni mempunyai tangan yang menggenggam kapak, 

tali, cawan, dan berkah. Ini merupakan perwujudan patung Ganesha yang paling 

banyak ditemukan di Bali pada tempat suci ataupun pada tempat pengrajin patung 

di Bali. 
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Gambar 2.49 Patung Ganesha Pulau Menjangan 

(https://www.columbuslost.com/Temples/Elephant-God-Ganesha-presence-

throughout-Worldwide/info)  

 

 Pengrajing patung di Bali juga banyak membuat patung Ganesha, dan 

memang mirip sekali dengan yang ada pada pulau Menjangan. Patung tersebut 

mempunyai 4 tangan yang masing - masing memegang aksesoris yang berbeda, 

menggunakan perhiasan, sedang dalam pose duduk dan mempunyai belalai yang 

mengarah ke kanan untuk menghisap ilmu dari cawannya. 
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Gambar 2.50 Patung Ganesha Pengrajin Patung Bali 

(https://www.columbuslost.com/Temples/Elephant-God-Ganesha-presence-

throughout-Worldwide/info)  

 

 Dari awal ditemukannya patung Ganesha dan sesuai dengan mitologi 

Ganesha berwujud sebagai manusia berkepala gajah yang mempunyai segala 

aksesoris yang gajah punya yakni seperti belalai, gading, telinga gajah dan bentuk 

wajah dari gajah. Tangan dari Ganesha mempunyai perubahan dari yang hanya 2 

serta memegang cawan menjadi bertangan 4 yang masing - masing memegang 

aksesoris yang menjadi simbolisasi masing - masing. Patung - patung baru 

Ganesha pun menggunakan aksesoris yang lebih banyak untuk melambangkan 

tahtanya debagai dewa. Warna dari patung sendiri secara mayoritas hanyalah 

warna dari batu itu sendiri walau batu itu sendiri sudah mempunyai warna abu - 

abu yang cerah. Akan tetapi ada beberapa varian patung yang di cat. 
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Gambar 2.51 Patung Ganesha bewarna 

(https://www.columbuslost.com/Temples/Elephant-God-Ganesha-presence-

throughout-Worldwide/info)  
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2.3.5. Aksesoris dan Perhiasan Bali 

.  

Gambar 2.52 Perhiasan Bali 

(https://gpswisataindonesia.wordpress.com/2015/10/05/perhiasan-tradisional-

bali/)  

 

Menurut Siregar dan Husni (2000) perhiasan ataupun aksesoris yang digunakan 

pun terlihat sangat banyak ukiran, hal tersebut dikarenakan kepercayaan tradisi 

Bali dimana mereka sangat tidak menyukai adanya tempat kosong. Mereka 

percaya jika tempat tersebut dibiarkan kosong roh jahat bisa masuk kedalamnya. 

Terutama jika aksesoris tersebut digunakan untuk kebutuhan manusia dikarenakan 

ilmu hitam yang kuat di Bali. Jadi kerumitan tersebut masuk ke dalam desain 

pakaian tradisional dan bahkan ke dalam arsitektur Bali dimana tembok tidak 

akan dibiarkan kosong begitu saja. 
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Gambar 2.53 Baju Adat Bali 

(http://recallthegreen.com/blog/post/pesona-perhiasan-adat-bali-yang-

rupawan?source=pesona-perhiasan-adat-bali-yang-rupawan) 

 

Gambar 2.54 Tembok Candi Bali 
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(https://www.google.co.id/search?rlz=1C1ASUC_enID656ID656&biw=1920&bi

h=925&tbm=isch&sa=1&ei=1h6VWtaiNIbvvASQzbaADg&q=tembok+bali+can

di&oq=tembok+bali+candi&gs_l=psy-

ab.3...2867.3554.0.3770.6.6.0.0.0.0.93.453.6.6.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.1.80...0j0i30k1j0i5i30k1j0i8i30k1.0.lrq9EE17h7Y#imgrc=YgDW41z0mdF

wxM:) 

 

 Penggunaan bunga juga sangat sering dilihat dalam bagaimana cara warga 

Bali berpakaian. Bunga tersebut melambangkan Tri Murti yakni (Brahma, Wisnu 

dan Siwa). Bunga tersebut dapat berupa dari cempak, kamboja, ataupun sandat. 

Sedangkan jika dilihat dari warna, emas tetap melambangkan tahta yang tinggi. 

dan dalam pakaian serta aksesoris terutama yang mempunyai unsur agama warna - 

warna yang ada pada dewa - dewa juga digunakan yakni merah garuda, ataupun 

warna dari alam sekitarnya yakni kuning kamboja. 

 

Gambar 2.55 Motif Kain Pelong 

(http://dhindavirani.blogspot.co.id/2015/06/v-behaviorurldefaultvmlo_7.html) 
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 Divianta (2016) menceritakan bahwa kain yang sering digunakan dalam 

pakaian Bali disebut juga dengan kain pelong. Kain ini melambangkan sisi baik 

dan sisi jahat yang ada pada dunia, dikarenakan hal tersebut kain tersebut 

empunyai motif kotak - kotak bewarna hitam dan putih. Karena makna dari kain 

tersebut motif ini dgunakan pada aksesoris pakaian keagamaan di Bali. Selain 

menjadi motif kain, motif ini juga dapat ditemukan pada Patung, pohon, payung 

dan umbul - umbul. pada patung atau pohon biasanya kain pelong diikatkan. 

Selain simbol kebaikkan dan kejahatan,.kain pelong juga melambangkan 

keseimbangan antara alam, kanan kiri, dan atas bawah. Variasi warna kain pelong 

juga terdapat warna merah sebagai pengganti warna hitam ataupun sebagai 

tambahan warna ketiga menggantikan warna abu- abu. 
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