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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Gambaran Umum 

Proyek tugas akhir ini akan berbentuk sebuah motion comic berjudul "Dakotah" 

yang menceritakan kehidupan anak-anak suku Sioux yang bernama Dakotah dan 

Ojinjintka. Dalam tugas akhir ini, penulis berperan dalam pemberian animasi, 

pembuatan cerita, storyboard, mendesain dan menggambar karakter. Namun, 

pembahasan tugas akhir ini berpusat pada desain karakter Dakotah dan Ojinjintka 

dan pengaplikasian budaya suku Sioux pada pakaian yang mereka kenakan. 

Berikut adalah kriteria desain karakter menurut motion comic Dakotah. 

Tabel 3.1. Kriteria Desain Karakter 

Narasi Cerita Kebutuhan Desain Karakter 

Setting:Suku Sioux, berlangsung sekitar 
            tahun 1800-an. 

Karakter dengan desain pakaian suku 
Sioux dengan penggunaan warna yang 
mencerminkan kebudayaan Native 
American. 

Environment mengusung kebudayaan 
suku Sioux. 

Karakter yang mencerminkan 
kebudayaan Sioux dari model rambut 
dan pakaian. 

Tujuan untuk melestarikan budaya 
Sioux mengingat adanya pengambilan 
anak-anak suku Sioux secara paksa 
yang mengakibatkan keberadaan suku 
berkurang secara drastis. 

Karakter anak-anak suku Sioux yang 
berinteraksi satu sama lain dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Suku Sioux ada menjalin hubungan 
dengan bangsa Eropa dan Amerika . 

Karakter utama yang memiliki darah 
campuran bangsa Eropa didesain  
menggunakan pakaian yang 
menggabungkan  kedua kebudayaan. 

Tema cerita  mengenai kehidupan 
sehari-hari anak-anak suku Sioux, tidak 
terlalu serius dan ringan untuk dibaca. 

Karakter anak-anak yang dibuat dengan 
menggunakan warna-warna khas suku 
yang relatif lebih cerah. 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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3.1.1. Sinopsis 

Dakotah adalah seorang anak yang ceria dan senang bermain. Dia sangat ingin 

ikut berburu dengan ayahnya tetapi pagi itu Dakotah terlambat bangun. Dia pun 

segera berlari keluar dan mendapati ayahnya sudah pergi berburu. Saat itu ia 

melihat Ojinjintka sedang berada di luar tenda dan memutuskan untuk 

mengajaknya bermain. Ojinjintka menolak ajakan tersebut, akhirnya Dakotah 

mulai berusaha menarik perhatian dengan mengejek Ojinjintka. Akhirnya karena 

kesal dia pun mulai mengejar Dakotah. Saat berlari mendadak Dakotah menabrak 

sesuatu yang ternyata adalah seekor bison. Bison itu terlihat marah dan mereka 

pun kabur berusaha menyelamatkan diri. Namun, saat berlari gelang Ojinjintka 

terlepas, gelang tersebut sangat penting baginya sehingga dia pun berhenti dan 

berusaha mengambil gelang itu. Bison semakin mendekat dan siap menyerang, 

melihat hal ini Dakotah langsung berusaha melindungi Ojinjintka. Untungnya 

ayah Dakotah datang tepat waktu dan membunuh bison itu. Setelah itu mereka 

mencari gelang Ojinjintka dan pulang ke rumah. 

 

3.2. Konsep Karakter Dakotah 

Penampilan Dakotah terinspirasi dari suku Lakota Sioux tahun 1800-an. Nama 

Dakotah sendiri menurut warpaths2peacepipes.com memiliki arti teman/sekutu. 

Nama itu diberikan dengan harapan Dakotah dapat menjadi anak yang memiliki 

banyak teman dan dicintai banyak orang. 

 Penampilan karakter Dakotah ini terinspirasi dari banyak manga dan 

animasi. Upa merupakan karakter yang berasal dari salah satu suku Native 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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American dalam animasi dan komik Dragon Ball. Upa merupakan seorang anak 

laki-laki kepala suku native. Ciri khas Upa adalah model rambutnya yang dibelah 

tengah kemudian dikepang menjadi satu. Upa memakai vest, breechcloth, legging, 

bulu elang, dan moccasins selayaknya anggota suku native lainnya. 

 

Gambar 3.1. Upa dalam Animasi Dragon Ball 

(http://vignette2.wikia.nocookie.net/dragonball/images/7/76/UpaLandOfKorin.png) 

 Penulis juga memakai referensi karakter dari film Dances With Wolfes 

(1990) bernama John Dunbar seorang tentara Amerika yang bertemu dengan suku 

Lakota Sioux. Dalam cerita karakter ini memakai berbagai macam pakaian seperti 

neck scarf, baju lengan panjang, dan vest. Pada akhir cerita dia memakai baju 

berumbai, breechcloth dan legging khas suku Sioux dengan tambahan vest yang 

biasa dia kenakan.   

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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Gambar 3.2. Syal Leher dan Baju Lengan Panjang 

(Dance With Wolves,1990) 

 Penulis juga menggunakan referensi dari portrait Three Bears, seorang 

pemimpin suku Kiyuksa yang merupakan salah satu suku dari Oglala Sioux.  Pada 

gambar dibawah Three Bears tidak mengenakan pakaian tradisional suku Lakota 

Sioux. Dia terlihat mengenakan pakaian layaknya orang kulit putih dengan model 

rambut suku native dan memakai hiasan kepala bulu elang.  

 

Gambar 3.3. Three Bears from Oglala Sioux 

(http//www.firstpeople.us/native-american/photographs/Three-Bears-aka-Mato-Yamni-Oglala-

Lakota-1877.jpg) 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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  Selain itu karakter Taka Kamitani dari komik Gakuen Babysitters juga 

menjadi sumber inspirasi desain sisi psikologi Dakotah. Taka Kamitani 

merupakan seorang anak laki-laki yang ceria dan suka berbicara. Ibunya adalah 

seorang guru di sebuah sekolah menengah dan ketika ibunya bekerja maka dia 

akan dititipkan di tempat penitipan anak yang ada di sekolah ibunya. Dia 

berteman baik dengan semua anak-anak di tempat penitipan anak dan dan senang 

bermain pahlawan-pahlawanan bersama mereka. Taka adalah anak bungsu dan 

terkadang menunjukan sikap egois ketika permintaannya tidak dikabulkan oleh 

kakaknya. 

 

Gambar 3.4. Taka Kamitani dan Kakaknya 

(http://vignette3.wikia.nocookie.net/gakuenbabysitters/images/c/cf/Cover3.jpg) 

1. Fisiologi 

Dakotah adalah seorang anak laki-laki suku Sioux berusia 8 tahun yang 

memiliki tinggi 131cm dan berat badan 25 kg. Dia memiliki rambut 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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berwarna cokelat dari kakeknya yang berdarah Eropa. Dakotah memiliki 

kulit sawo matang, mata berwarna cokelat tua, rambut yang tebal dan 

panjang. Rambutnya ini dikepang menjadi 2 bagian dan diikat 

menggunakan tali dari kulit hewan layaknya kebanyakan suku Sioux. Dia 

memakai anting yang terbuat dari dentalium shells dan memakai pakaian 

khas suku Native American dengan perpaduan budaya Eropa. Baju yang 

dikenakan terdiri dari baju lengan panjang, breechcloth, legging, 

moccasins dan vest yang dibuat dari kulit rusa. Pada lengan pakaian 

Dakotah digulung sampai setengah lengan untuk memudahkan karena dia 

sangat akif dan suka bergerak dalam kesehariannya. Pada bagian vest 

dihiasi manik-manik yang berbentuk geometri dengan simbol mountain 

range.  

2. Sosiologi 

Dakotah adalah seorang anak laki-laki suku Sioux. Ayahnya merupakan 

salah satu pemburu yang tangguh dan cukup disegani hal ini dapat dilihat 

dari banyaknya bulu elang di hiasan kepalanya, ibunya merupakan seorang 

ibu rumah tangga biasa tetapi tidak terlalu terlampil dalam mendekorasi 

pakaian. Dakotah merupakan anak tunggal dan memiliki hubungan yang 

baik dengan kedua orang tuanya. Di mata anggota suku lain Dakotah 

merupakan anak yang aktif, ceria, suka bermain. Mereka memiliki 

hubungan yang akrab layaknya dengan keluarga sendiri. Dakotah tidak 

terlalu memiliki banyak teman seumuran karena adanya serangan wabah 

small pox yang menyerang sukunya 1 tahun lalu. 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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3. Psikologi 

Sebagai anak tunggal dalam keluarga, Dakotah sangat dimanjakan orang 

tuanya. Karena itu secara tidak sadar ia menjadi pribadi yang sedikit egois. 

Dia tidak suka jika seseorang mengacuhkan dirinya dan akan berusaha 

menarik perhatian orang disekitarnya. Walaupun begitu sebenarnya 

Dakotah adalah anak yang berhati baik dan peduli terhadap orang di 

sekitarnya. Saat wabah penyakit menyerang, banyak penduduk suku yang 

kehilangan anggota keluarga mereka. Dakotah selalu berusaha menghibur 

dan menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri. Hal ini 

menyebabkan dia dicintai banyak orang dan sudah dianggap seperti 

keluarga sendiri oleh penduduk lain. Dakotah memiliki kepribadian yang 

ceria, optimis, tidak bisa diam dan suka berlarian. Dakotah juga sangat 

bangga pada ayahnya dan bercita-cita ngin menjadi seperti ayahnya kelak. 

 

3.3. Konsep Karakter Ojinjintka 

Penampilan karakter ini terinspirasi dari suku Lakota Sioux tahun 1800-an. Nama 

Ojinjintka menurut warpaths2peacepipes.com memiliki arti bunga mawar. Nama 

ini diberikan oleh orang tua Ojinjintka dengan harapan anaknya akan menjadi 

anak yang cantik seperti bunga mawar. Selain itu seiring perkembangan karakter 

nama ini juga sesuai dengan kepribadian karakter yang tertutup, mudah marah dan 

tersinggung, layaknya mawar cantik tetapi memiliki duri. 

 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 



 

 
 

48 

 Penampilan karakter Ojinjintka terinspirasi dari beberapa manga dan 

animasi. Tiger Lily adalah seorang putri Native American dari film Peterpan. 

Karakter yang memiliki rambut hitam pekat ini memiliki kebiasaan mengangkat 

kepalanya yang kadang membuatnya terlihat seperti sombong. Namun, 

sebenernya hal itu mungkin dilakukan untuk menunjukan bahwa dirinya adalah 

anak yang pemberani dan membanggakan daripada hanya dimanjakan orang tua. 

Karakter ini memiliki model rambut panjang yang diikat dua dan memakai baju 

berumbai khas kaum perempuan suku native, hiasan kepala serta bulu elang. 

 

Gambar 3.5. Tiger Lily  

(https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/10/0c/0a/100c0a6d835b6a75104b7ece5f5cb431.jpg) 

 Selain itu penulis juga mengambil referensi dari film Dancing With Wolf  

(1990) yang bercerita mengenai suku Lakota Sioux. Dari sisi psikologis karakter 

wanita suku Sioux yang kehilangan suaminya, setelah itu kepribadiannya menjadi 

lebih tertutup dan sebagai tanda duka dia memotong rambut nya menjadi pendek. 

Pakaian yang digunakan para wanita disana kebanyakan adalah two skin dress dan 

three skin dress yang dihias dengan dekorasi seperti manik-manik, duri landak, 

silver hair plates, dan dentallium shells.  

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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Gambar 3.6. Woman Wearing Three Skin Dress 
(Dance With Wolves,1990) 

 

Gambar 3.7. Sioux Woman Wearing Three Skin Dress with Silver Hair Plates 
(Dance With Wolves,1990) 

1. Fisiologi 

Ojinjintka adalah anak perempuan suku Sioux berusia 7 tahun yang 

memiliki mata berwarna cokelat tua. Dia memiliki tinggi 128 cm dan berat 

24 kg. Ojinjintka memiliki kulit berwarna sawo matang dan rambut 

pendek bergelombang berwarna hitam khas suku Native American. Dia 

memotong rambutnya sebagai bentuk duka saat kematian kakaknya 

dengan poni yang dibiarkan memanjang menutupi sebagian matanya. 

Ojinjintka memakai pakaian yang terbuat dari dua kulit rusa yang dijahit 

menjadi satu dan diberikan tambahan satu kulit yang membentuk semacam 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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jubah. Pakaian yang dikenakannya merupakan penggabungan antara 

twoskin dress dan threeskin dress yang populer pada tahun 1800-an. 

Ojinjintka mengenakan anting gigi rusa yang melambangkan longetivity 

dan pada bagian jubah dan lengannya dihias dengan duri landak dan manik 

manik yang menggambarkan simbol thunderbird track dan day and night. 

Selain itu dia juga memakai legging, moccasins, dan gelang dari manik 

manik yang dibuat bersama kakaknya dulu. 

2. Sosiologi 

Ojinjintka merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Hubungan kakak 

beradik ini sangatlah baik. Namun, kakaknya meninggal karena wabah 

small pox 2 tahun yang lalu. Karena hal ini Ojinjintka menjadi pribadi 

yang lebih tertutup dan pendiam. Dia juga memotong rambutnya sebagai 

bentuk duka atas kematian kakaknya. Orang tuanya merupakan keturunan 

asli suku Sioux. Ayahnya merupakan seorang pemburu dan ibunya adalah 

seorang ibu rumah tangga biasa. Setelah kepergian kakaknya, kedua orang 

tuanya menjadi lebih protektif dan memberi perhatian lebih kepada 

Ojinjintka. Anggota suku lain mengenal Ojinjintka sebagai anak yang 

pendiam dan anti-sosial. Setelah datangnya wabah small pox, Ojinjintka 

kehilangan banyak teman termasuk kakaknya perempuannya. 

3. Psikologi 

Ojinjintka merupakan seorang yang introvert, dia sangat menyayangi 

kakaknya. Namun semua itu berubah setelah kematian kakaknya. 

Ojinjintka berusaha menjadi orang yang mandiri, lebih berani, dan bisa 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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diandalkan orang tuanya. Terkadang dia terlihat sepeti orang yang dingin 

dan sombong tetapi sebenarnya dia orang yang baik. Dia sangat menjaga 

gelang kenangan terakhir dari kakaknya. Dalam kesehariannya dia lebih 

memilih untuk membantu orang tuanya dibandingkan bermain dengan 

teman-temannya. 

  

3.4. Implementasi Karakter 

Proses selanjutnya adalah pembuatan beberapa sketsa untuk mendapatkan visual 

karakter yang sesuai dan diinginkan. Pertama penulis mencari referensi pakaian 

suku Lakota Sioux dan menentukan gaya gambar yang akan dipakai. Penulis dan 

anggota kelompok memutuskan untuk memakai gaya simple deformed character. 

Pada gaya gambar ini karakter memiliki badan yang kecil dengan kepala yang 

besar dan memakai rasio head to body 1:2,5. Selanjutnya dimulailah tahap 

pemilihan pakaian pada karakter. 

 

Gambar 3.8. Sketsa Awal Karakter Dakotah 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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 Pada gambar 3.8. menampilkan sketsa pertama karakter Dakotah. Dalam 

desain pertama ini penulis ingin menekankan kesan khas suku Sioux dari model 

rambut, pakaian dan aksesoris yang digunakan. Namun berdasarkan pertimbangan 

anggota tim, sketsa karakter ini terlalu biasa dan kurang mendukung latar 

belakang karakter Dakotah. Untuk membuat karakter lebih menggambarkan latar 

belakang keluarganya yang memiliki campuran darah Eropa, maka penulis 

mengubah desain pakaiannya dan juga merubah model rambutnya.  

 

Gambar 3.9. Sketsa Kedua Karakter Dakotah 

 Sketsa karakter kedua Dakotah yang dibuat penulis menurut kesepakatan 

anggota tim telah sesuai dengan latar belakangnya. Selanjutnya pada gambar 3.9. 

penulis membuat sketsa untuk menentukan wajah karakter. Setelah berdiskusi 

maka gambar nomor 1 (kiri) menjadi pilihan karena lebih sesuai dengan 

kepribadian karakter.  

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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 Kemudian penulis berdiskusi dengan pembimbing dan mendapat saran 

untuk membuat sketsa alternatif pada pakaian Dakotah untuk musim dingin. Hal 

ini dilakukan mengingat adanya perbedaan pakaian seiring pergantian musim. 

 

 Gambar 3.10. Sketsa Karakter Dakotah Musim Dingin 

 Pada gambar 3.10. karakter Dakotah memakai jubah yang terbuat dari 

kulit bison saat musim dingin. Sedangkan moccasins yang digunakan pada bagian 

dalamnya masih terdapat bulu bison berbeda dengan mocassin yang dipakai 

musim panas. Setelah berdiskusi dengan anggota tim, penulis memutuskan untuk 

memakai desain pada gambar 3.9. mengingat kegiatan berburu bison yang ada 

didalam cerita biasanya dilakukan pada musim panas. Akan tetapi proporsi 

gambar tubuh karakter kurang baik dan pakaian tersebut dianggap kurang 

mencerminkan kepribadian karakter, sehingga penulis membuat beberapa  desain 

pakaian musim panas dengan pembetulan proporsi tubuh karakter. 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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Gambar 3.11. Sketsa-Sketsa Karakter Dakotah Musim Panas 

 Pada gambar 3.11. penulis membuat sketsa-sketsa pakaian musim panas, 

dari ke empat pakaian tersebut akhirnya penulis dan rekan tim memilih pakaian 

musim panas yang paling kanan. Pakaian ini merupakan revisi desain pakaian 

pada gambar 3.9. dengan perubahan proporsi badan karakter dan juga perubahan 

pada lengan baju agar lebih mencerminkan kepribadian Dakotah yang aktif dan 

suka bermain. 

 

Gambar 3.12. Desain Final Dakotah Musim Panas 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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 Proses dalam mendesain karakter Ojinjintka dimulai dengan pencarian 

referensi pakaian anak perempuan suku Lakota Sioux dan menentukan gaya 

gambar yang akan dipakai. Penulis dan anggota kelompok memutuskan untuk 

memakai gaya simple deformed character. Pada gaya gambar ini karakter 

memiliki badan yang kecil dengan kepala yang besar. 

 

Gambar 3.13. Sketsa Awal Karakter Ojinjintka 

 Pada gambar 3.13. menunjukan sketsa karakter Ojinjintka yang dibuat 

pertama kali. Namun berdasarkan pertimbangan kelompok, gambar sketsa ini 

kurang mendukung cerita masa lalu Ojinjintka. Sehingga penulis merevisi model 

rambut dan pakaian yang dikenakan karakter. 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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Gambar 3.14. Sketsa Kedua Ojinjintka Musim Panas Dan Musim Dingin  

 Sketsa kedua karakter Ojinjintka ini menurut kelompok sudah mendukung 

latar belakang karakter tetapi masih kurang mencerminkan kepribadian karakter. 

Pada gambar 3.14. menunjukan sketsa Ojinintka pada musim panas dan musim 

dingin, penulis dan anggota kelompok akhirnya memakai sketsa musim panas 

(kiri) karena mendukung kegiatan berburu yang ada dalam cerita. 

 

Gambar 3.15. Sketsa-Sketsa Pakaian Musim Panas Ojinjintka 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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 Pada gambar 3.15. penulis membuat beberapa opsi pakaian musim panas 

Ojinjintka Dari ketiga gambar diatas tim penulis memilih desain nomor 2 karena 

dianggap lebih sesuai dengan kepribadian karakter. 

 

Gambar 3.16. Sketsa Ketiga Ojinjintka Revisi Musim Panas  

 Pada sketsa diatas Ojinjintka mengenakan pakaian musim panas yang 

direvisi untuk mencerminkan kepribadiannya yang introvert. Dalam desain ini 

penulis mengubah kembali model pakaian dan juga poni karakter Ojinjintka 

menjadi lebih tertutup. 

 

3.5. Model sheet 

Setelah membuat konsep dan desain tahap selanjutnya adalah pembuatan model 

sheet untuk memberi penggambaran mengenai pakaian, fitur wajah, postur tubuh 

dan elemen karakter lainnya. 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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Gambar 3.17. Model Sheet Dakotah 

 

Gambar 3.18. Model Sheet Ojinjintka 

 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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3.6. Ekspresi Muka Karakter 

Selanjutnya dibuatlah expression sheet untuk menunjukan jenis ekspresi wajah 

karakter sesuai dengan kepribadian karakter.  Dakotah adalah seorang anak yang 

baik, tetapi sedikit egois. Ekspresi muka kesehariannya terlihat polos, saat senang 

Dakotah tersenyum lebar dengan mulut terbuka karena kepribadiannya yang 

periang. Dakotah jarang marah kecuali jika ada yang membuatnya kesal atau 

mengabaikan dirinya. Sebagai anak tunggal Dakotah sedikit egois dan manja 

sehingga jika keinginannya tidak dipenuhi dia akan merengek dan menangis. 

Ekspresi wajahnya cukup beragam dan sedikit dilebih-lebihkan.  

 

Gambar 3.19. Expression Sheet Dakotah 

 Di lain sisi Ojinjintka adalah anak yang lebih suka menyendiri terkadang 

dia terlihat sombong tetapi sebenarnya dia anak yang baik. Saat senang dia akan 

tersenyum lebar tetapi giginya tidak terlihat untuk mencerminkan kepribadiannya 

yang introvert. Ekspresi wajah Ojinjintka juga beragam dan saat marah dia 

memiliki ekspresi yang lebih galak dari Dakotah. 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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Gambar 3.20. Expression Sheet Ojinjintka 

3.7. Pewarnaan 

Tahap selanjutnya adalah pewarnaan, penulis menggunakan warna-warna yang 

biasa digunakan pada tahun 1800-an oleh suku Lakota Sioux.  

 
 Gambar 3.21. Model Sheet Dakotah Warna 

Perancangan Karakter..., Katherine Eliza, FSD UMN, 2015 
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Gambar 3.22. Model Sheet Ojinjintka Warna 

 

3.8. Gesture Karakter 

Gesture adalah bentuk komunikasi non verbal yang menyampaikan pesan tertentu. 

Tiap karakter pastinya memiiki gesture yang berbeda satu sama lain sesuai dengan 

kepribadiannya masing-masing. Dakotah adalah karakter yang aktif dan suka 

bergerak kesana kemari. Dakotah membawa busur dan anak panah sebagai senjata 

yang digunakan dalam permainan berburu. Pada bagian kiri gambar 3.23. adalah 

gesture Dakotah saat menaiki kuda.  Yang terakhir pada gambar kanan adalah saat 

Dakotah bermain berburu dengan teman-temannya. 
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Gambar 3.23. Gesture Karakter Dakotah 

 Di sisi lain Ojinjintka adalah anak yang pendiam dan tertutup. Pada 

gambar 3.24. sebelah kiri menggambarkan Ojinjintka sedang memegang boneka  

yang biasa dimiliki anak perempuan suku Sioux. Pada gambar sebelah kanan 

menggambarkan ekspresi Ojinjintka ketika menahan marah saat ada anak-anak 

yang mengusili atau menggangunya. 

 

Gambar 3.24. Gesture Karakter Ojinjintka 
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3.9. Perbandingan Tinggi 

Untuk menentukan ukuran karakter yang didesain, penulis membandingkan tinggi 

karakter satu sama lain. 

 
Gambar 3.25. Perbandingan Tinggi Kedua Karakter Utama dan Bison 

 

3.10. Pakaian Anggota Suku  

Selain Dakotah dan Ojinjintka dalam kemah mereka terdapat anak-anak suku lain. 

Pakaian kedua karakter ini berbeda dari anggota suku lain karena sudah di 

modifikasi dan mendapat pengaruh dari latar belakang cerita karakter. 
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Gambar 3.26. Perbandingan Pakaian Karakter Utama dan Anak Suku  

 

 Anak laki-laki suku yang lain memakai pakaian buckskin shirt dengan 

tambahan vest yang berasal dari pakaian transisi awal dengan hiasan manik-manik 

gambar tepee. Sedangkan Dakotah memakai vest yang sudah mengikuti norma 

Eropa dengan point pada bagian bawah, syal leher dan juga kemeja kain yang 

digulung pada bagian lengan. 

 Pakaian Ojinjintka dengan anak perempuan suku tidak terlalu berbeda. 

Mereka memakai pakaian threeskin dress hanya saja pakaian Ojinjintka 

ditambahkan lengan dan  memiliki hiasan yang berbeda.  
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