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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam pengerjaan proyek tugas akhir, penulis membuat sebuah animasi pendek 

2D dengan teknik limited animation berjudul “Sang Martir Tanah Jawa”.  

Animasi pendek “Sang Martir Tanah Jawa” merupakan sebuah bentuk animasi 

dari penggalan bait babad Diponegoro. Melalui babad Diponegoro serta biografi 

dan sejarah mengenai perjuangan sang Pangeran melawan penjajahan, penulis 

mendapatkan inspirasi untuk membuat animasi yang merupakan gambaran 

suasana dan kondisi kala terjadinya Perang Jawa dan masa pengasingan 

Diponegoro.  

Dalam penyusunan data laporan untuk animasi “Sang Martir Tanah Jawa” 

penulis menggunakan teknik kualitatif yaitu dengan metode pengamatan terhadap 

objek yang menjadi acuan perancangan karya, serta mengumpulkan artikel serta 

buku yang terkait dengan penelitian. Teknik tersebut diterapkan dengan 

peninjauan lokasi bersejarah yang berkaitan dengan Pangeran Diponegoro yaitu 

Museum Diponegoro di Jogjakarta, serta pengumpulan data sejarah tulisan dari 

buku-buku yang membahas mengenai pangeran Diponegoro. 
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3.1.1 Sinopsis 

 

“Sang Martir Tanah Jawa” merupakan sebuah film pendek berupa limited 

animation yang menjabarkan kisah mengenai Pangeran Diponegoro, sosok 

pahlawan nasional Indonesia. Kisah dalam animasi ini mengenai sang pangeran 

yang berjuang melawan penjajahan Belanda, penceritaan pasukan gerilya 

Pangeran Diponegoro, serta masa pengasingannya. Kisah yang dihadirkan dalam 

animasi merupakan cerita yang terinspirasi dari perjuangan sosok Pangeran 

Diponegoro sebagaimana tertulis pada buku biografi, buku sejarah serta Babad 

Diponegoro. 

 

3.1.2 Posisi Penulis 

 

Dalam proyek tugas akhir ini, penulis meneliti perancangan setting yang sesuai 

dengan latar sejarah dan lokasi sesungguhnya pada animasi 2D dengan teknik 

limited animation berjudul “Sang Martir Tanah Jawa”. Penulis juga menelusuri 

data teoritis penguat fakta sejarah dan landasan teori mengenai aspek animasi. 

Penulis juga merancang visual setting dari animasi mengenai perjuangan 

Diponegoro serta setting hutan dan gua dari animasi “Sang Martir Tanah Jawa” 

ini. 
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3.2. Tahapan Kerja 

Tahapan kerja yang penulis melakukan adalah melakukan pengumpulan data dan 

referensi terkait perancangan setting untuk animasi pendek 2D “Sang Martir 

Tanah Jawa”. Tahapan-tahapannya ialah sebagai berikut: 

 

1. Penulis membaca literatur mengenai Perang Jawa dan biografi sosok 

Pangeran Diponegoro serta perjuangannya melawan penjajahan dalam 

buku “Takdir”. Melalui kisahnya yang menunjukkan sikap patriotisme, 

pantang menyerah, dan sisi melankolis sang pangeran yang tertuang 

dalam babad Diponegoro, naskah karangannya. Hal tersebut 

menginspirasi penulis untuk membuat sebuah cerita yang menjadi 

representasi kondisi era Perang Jawa dan sisi Pangeran Diponegoro 

sendiri. Animasi tersebut pun dijadikan bentuk visual animasi dengan 

teknik limited animation sebagai penyajiannya. 

 

2. Penulis melakukan peninjauan ke Museum Diponegoro di Tegalrejo, 

Yogyakarta untuk mengumpulkan data-data kualitatif berupa foto 

senjata-senjata yang digunakan oleh prajurit Pangeran Diponegoro, 

benda bersejarah  sebagai referensi visual untuk properti, serta lukisan 

yang menggambarkan adegan serta sosok dari Pangeran Diponegoro.  

 

3. Kemudian, penulis menonton film mengenai perjuangan pahlawan 

nasional melawan penjajah Belanda. Di antaranya film mengenai 
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Diponegoro berjudul “Pahlawan Goa Selarong” sebagai panduan 

perancangan setting di setiap adegan cerita. Serta mencari film animasi 

dan karya gambar untuk pendukung gaya visual pada animasi. 

 

 

 

Gambar 3.1. Skematika Perancangan  

(dok. pribadi) 
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3.3 Konsep Setting Animasi “Sang Martir Tanah Jawa” 

Konsep dari animasi 2D “Sang Martir Tanah Jawa” yang memiliki setting lokasi 

di area Selarong, Bantul, Yogyakarta  menggunakan setting yang terfokus pada: 

 

1. Perancangan Setting Gua Selarong  

Gua Selarong adalah gua yang digunakan Pangeran Diponegoro dan 

pasukannya untuk melakukan gerilya dan mengatur siasat perang. Gua 

tersebut merupakan gua dengan jenis batuan cadas. Perancangan gua 

berasal dari referensi gua cadas di Indonesia sebagai acuan tekstur batuan 

dan interior gua, sedangkan untuk bentuk keseluruhan gua, penulis 

menggunakan bentuk gua Selarong yang tampak saat ini. Adanya 

pemisahan desain antara set interior dan eksterior adalah, karena scene dan 

adegan yang terdapat dalam cerita ber-setting di dalam gua. Bagian luar 

gua adalah untuk established setting cerita. 

 

2. Perancangan Setting Hutan Selarong 

Hutan Selarong merpakan hutan yang berada di dalam lingkup gua 

Selarong. Hutan tersebut merupakan hutan yang menjadi lokasi 

persembunyian Pangeran Diponegoro dan pasukannya selama melakukan 

gerilya. Perancangan hutan Selarong menggunakan referensi hutan dan 

tumbuhan yang umumnya terdapat pada hutan di Jawa. Hutan di Jawa 

merupakan hutan berjenis hutan musim dengan tumbuhan mayoritas 

pohon yang menggugurkan daunnya saat kemarau seperti halnya jati. 
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Penulis menggunakan referensi beberapa hutan di Jawa dan tidak terbatas 

di hutan Selarong saja, karena perancangan hutan dalam animasi baiknya 

memiliki perbedaan dengan keadaan hutan aslinya 

 

3. Perancangan Properti Senjata 

 

Properti merupakan bagian dari setting yang turut menunjang keselarasan 

alur. Penulis membuat sketsa rancangan senjata yang akan diterapkan 

dalam scene di animasi “Sang Martir Tanah Jawa”. Senjata tersebut 

menjadi simbolisasi tokoh yang menggunakannya. Contohnya senjata 

keris yang umum digunakan pasukan pria, dan senapan dari era 1800-an 

yang umumnya digunakan pasukan Belanda. 

 

4. Perancangan Visual dari Cerita dalam Animasi 

Setelah membaca literatur mengenai sejarah Perang Jawa dan biografi 

Diponegoro, penulis merangkumnya menjadi cerita untuk karya animasi 

“Sang Martir Tanah Jawa”. Penulis melakukan perancangan visual untuk 

memasukkan cerita ke dalam scene. Melalui narasi berupa voice over yang 

beriringan dengan wujud visual animasi, diharapkan dapat menceritakan 

penggalan kisah sejarah mengenai tokoh Pangeran Diponegoro, 

pasukannya, serta beberapa rangkuman kejadian sejarah yang dikemas 

dalam animasi singkat dengan teknik limited animation. 
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3.4 Acuan   

Selama proses desain dan perancangan latar lokasi, set dan properti penulis 

mengambil referensi dari beberapa sumber. Sumber untuk perancangan setting 

bisa dari mana saja. Di antaranya referensi dari literatur sejarah, dan karya film 

serta referensi gambar dengan beragam gaya. 

 

3.4.1  Film Pahlawan Goa Selarong (1972) oleh Lilik Sudjio 

 

Penulis mengambil referensi dari film yang mengangkat kisah Pangeran 

Diponegoro, yaitu Pahlawan Goa Selarong. Film klasik Indonesia ininproduksi 

tahun 1972. Film Pahlawan Goa Selarong menjadi gambaran mengenai visualisasi 

kisah sosok Diponegoro dan problematika di balik Perang Jawa. Setting lokasi dan 

alur yang ada di film ini menjadi acuan penulis dalam perancangan setting dan 

alur yang dilakukan di wilayah gua Selarong. 

Berdasarkan film yang dibintangi oleh Ratno Timoer tersebut, beberapa 

scene berlatar gua menjadi acuan bagi penulis untuk membuat adegan 

berkumpulnya Diponegoro dan pasukannya di dalam limited animation “Sang 

Martir Tanah Jawa”.  
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Tabel 3.1 Acuan Gua dari film “Pahlawan Goa Selarong” 

no  Adegan Deskripsi Singkat Visual 

 

1 

 

Diponegoro 

mengumpulkan 

pasukan 

perempuan di 

salah satu gua 

terpisah. Kini, gua 

pasukan 

perempuan disebut 

Gua Putri. 

 

Pada scene tersebut, 

menampakkan bagian 

dalam gua dan tinggi 

gua bila terdapat 

manusia di dalamnya 

serta menjadi acuan 

perancangan setting 

interior gua Selarong. 

  

 

 

 

 

 

 

2 

 

Pasukan 

Diponegoro 

menghadap Sentot 

Ali Basah, 

menyampaikan 

kabar datangnya 

Kiai Modjo ke Gua 

Selarong. 

 

Adegan yang terdapat 

di depan pintu gua. 

Menunjukkan bagian 

luar gua dan ukuran 

pintu masuk gua 

pasukan lelaki, kini 

disebut Gua Kakung. 

 

 

 

3 

 

Diponegoro dan 

para panglima 

menemui salah 

satu pasukan di 

depan gua 

Selarong. 

 

Adegan tersebut 

menunjukkan area 

luar gua Selarong. 

Menjadi acuan 

perancangan eksterior 

dari gua dengan 

tanaman disekeliling. 
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4 

 

Pasukan 

perempuan di 

depan Gua Putri. 

 

Adegan tersebut 

menunjukkan bagian 

depan gua dan tekstur 

batu cadas di pintu 

masuk gua. 

 

 

 

5 

 

Diponegoro dan 

pasukannya sedang 

berdiskusi di 

dalam Gua 

Kakung. 

 

Pada adegan berikut 

menggambarkan 

interior gua yang 

tidak terlalu luas dan 

gelap di senja hari. 

 

 

 

6 

 

 

Diponegoro dan 

pasukan 

berbincang di 

depan pintu gua. 

 

Menunjukkan adanya 

properti obor yang 

diletakkan di sekitar 

gua sebagai 

penerangan. 
 

 

7 

 

Pasukan Belanda 

menemukan Gua 

Selarong yang 

kosong. 

 

Tampak pintu masuk 

gua (Gua Kakung) 

yang lebih rinci. 

Orang akan 

menunduk ketika 

masuk gua. 
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3.4.2 Acuan Gua Berbatu Cadas 

 

Tabel 3.2 Acuan Gua Berbatu Cadas di Indonesia 

 

no 

 

Nama 

 

Deskripsi Singkat 

 

Visual 

 

1 

 

Gua 

Selarong, 

Yogyakarta 

 

Gua tempat gerilya 

Diponegoro dan 

pasukannya.  

 

 

 

2 

 

Gua 

Bangkang, 

Di Lombok 

Tengah, NTB 

 

Merupakan salah satu  

gua cadas yang terdapat  

di Indonesia. 

 

 

 

3  

 

Gua Liang 

Tewet, di 

Kutai Timur, 

Gua cadas dengan 

lukisan purbakala.  

Menjadi referensi 

interior untuk relief 
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Kalimantan 

Timur. 

batuan cadas. 

 

 

 

3.4.3 Acuan Hutan di Jawa 

Tabel 3.3 Hutan di Jawa  

No Nama Hutan dan Tanaman Visualisasi 

 

1 

 

Hutan Baturaden, Gunung 

Slamet. 

Adanya tumbuhan sejenis 

paku-pakuan di hutan 

tersebut menjadi tambahan 

referensi vegetasi pada 

hutan yang akan dirancang 

oleh penulis. 

Tumbuhan paku yang 

akan digunakan sebagai 

tambahan vegetasi pada 

scene hutan. 

- Paku-pakuan merupakan 
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tumbuhan yang dapat 

tumbuh di seluruh hutan di 

dunia, selama tempat itu 

lembab. 

 

 

2 

 

Hutan Selarong, tampak 

depan gapura wisata Gua 

Selarong. 

 

 

 

3 

 

Hutan di bagian dalam 

dari gua Selarong sebagai 

referensi . 

 

 

 

4 

 

Hutan Alas Purwo 

Sulur yang menjadi 

tanaman rambat hutan 

Alas Purwo dijadikan 

referensi untuk tambahan 

vegetasi pada scene hutan. 
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3.4.4    Observasi Properti Senjata  

 

Dalam perancangan setting, sebuah properti juga dibutuhkan untuk mendukung 

latar pada film dan animasi. Berdasarkan kebutuhan perancangan setting pada 

animasi, Penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan pergi ke 

Museum Diponegoro untuk mencari data pendukung sejarah serta sumber 

referensi untuk properti yang digunakan oleh prajurit perang serta Pangeran 

Diponegoro selama Perang Jawa. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Museum Diponegoro, penulis 

menggunakan referensi senjata yang terdapat di museum sebagai acuan desain 

properti senjata pada animasi “Sang Martir Tanah Jawa”. Senjata yang terdapat 

di dalam museum tersebut antara lain adalah tombak, pedang, perisai, senapan, 

aneka ragam keris, dan senjata kecil yang dibuat serupa tusuk konde. 

 

Gambar 3.2 Keris  

(dok Penulis) 
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Gambar 3.3 Keris dan selongsongnya 

(dok. Penulis) 

 

 

Gambar 3.4 Candrasa (senjata kecil serupa tusuk konde) 

(dok. Penulis) 
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Gambar 3.5 Senjata api tahun 1800-an 

(dok. Penulis) 

 

Pemilihan senjata sebagai properti pada animasi “Sang Martir Tanah 

Jawa” penulis batasi dengan keris, candrasa (senjata menyerupai tusuk konde), 

serta senjata api. Keris merupakan senjata yang umum digunakan oleh laki-laki, 

senjata kecil berupa tusuk konde merupakan senjata yang digunakan oleh pasukan 

wanita pada perang gerilya, sedangkan senjata api adalah senjata yang umum 

digunakan pasukan Belanda. 

 

3.4.5 Gaya Gambar 

 

Dalam perancangan gaya gambar untuk animasi 2D limited animation “Sang 

Martir Tanah Jawa”, penulis terinspirasi gaya sketsa oleh Henk Ngantung, 

seorang seniman Indonesia kelahiran Manado, 1921 silam. Gaya gambarnya yang 

berupa sketsa arang hitam putih menginspirasi penulis dalam pembuatan lineart 

pada tokoh dan latar animasi. 
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Henk Ngantung merupakan seorang seniman yang berkarya di era 

Revolusi Indonesia, serta mendokumentasikan peristiwa pra-proklamasi dan 

penentuan Revolusi Indonesia. Melalui karya Henk Ngantung yang dirangkum 

dalam buku “Sketsa-sketsa Henk Ngantung dari Masa ke Masa” yang dicetak 

pada tahun 1981, penulis mengobservasi gaya visual dan detail gambar yang 

terdapat pada karya ilustrasi. 

 

Tabel 3.4 Observasi Visual Karya Henk Ngantung 

no 

 

 

Judul Sketsa 

 

Gambar 

 

Observasi Karya 

 

1 

Rapat Umum di 

halaman Balai 

Agung, Jakarta 

 

 

Penggambaran setting 

antara bangunan dan 

manusia seusai 

proporsi. Garis lineart 

tegas dari arang 

dipadu tinta. 
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2 

Miss Kembang, 

Seorang wanita 

Laskar KRIS 

yang gugur di 

pertempuran 

Jawa Barat, 

1946  

Goresan tinta yang 

dipadu dengan teknik 

greyscale. 

Menghasilkan garis 

lineart yang tegas. 

 

3 

 

Teluk Manado 

dilihat dari 

Tinoor, 1937 

 

 

 

Ilustrasi mengenai 

pemandangan tersebut 

terbuat digambar 

dengan cat air. 

Menghasilkan gradasi 

yang lembut. 

Menginspirasi 

pembuatan setting 

pada scene 2 
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3 

 

Moh. Natsir, 

Menteri 

Penerangan RI, 

1946 

 

 

 

 

Bung Hatta dan 

Dr.Van Mook di 

Linggarjati 

 

 

 

 

Sketsa yang 

menggambarkan profil 

seseorang. Profil 

medium close up 

dibuat dengan garis 

lebih lembut dengan 

bayangan tipis. 

 

Sketsa dengan profil 

medium shot dengan 

garis tegas dan gradasi 

cukup tebal dengan 

goresan tinta. 

 

Pemilihan gaya gambar untuk lineart berdasarkan observasi terhadap 

karya Henk Ngantung ialah karena keunikan dan ketegasan garis pada setiap 

goresan karyanya. Juga latar belakang karya yang berhubungan dengan sejarah 

bangsa Indonesia. Karya Henk Ngantung yang mayoritas menggambarkan sejarah 

Indonesia serta alam dan kehidupan sehari-hari di Indonesia dirasa penulis dapat 

menjadi inspirasi yang membawa nuansa lokal Indonesia yang lebih kental. 
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3.4.6 Gaya Pewarnaan 

Sedangkan untuk gaya pewarnaan pada tokoh dan setting dalam animasi, penulis 

menerapkan gaya yang biasa digunakan pada animasi 2D produksi Studio Ghibli 

yang menggunakan pewarnaan dengan bayangan pada tokoh dengan satu warna 

setingkat lebih gelap dari warna dasar yang dipakai dan untuk background 

menggunakan teknik pewarnaan yang beragam. Gaya yang khas dari animasi 2D 

produksi Studio Ghibli dipilih penulis karena kekhasannya yang menunjukkan 

perbedaan pewarnaan antara tokoh dengan background dalam setting cerita. 

 

Tabel 3.5 Observasi Visual Pewarnaan Karya Studio Ghibli 

N

o 

 

Judul Film 

 

Gambar 

 

Observasi Karya 

 

 

1 

 

 

The Tale of 

Princess 

Kaguya, 

2013 

 

 

 

 

Pewarnaan yang tampak 

flat. Kesan bayangan pada 

gambar mencari warna satu 

hingga dua tingkat lebih 

gelap. 
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2 

 

 

 

Tonari no 

Totoro, 1988 

 

 

 

 

Dimensi pada pewarnaan 

scene hutan dibuat tampak 

alami dengan gradasi warna 

alam. 

 

3.5  Eksplorasi  

Eksplorasi dilakukan dengan menggunakan referensi yang didapat dari observasi 

terhadap film “Pahlawan Goa Selarong”, hutan di Jawa, serta gua Selarong dan 

beberapa jenis gua berbatu cadas.  

 

3.5.1 Gua Selarong 

 

Berdasarkan observasi terhadap film “Pahlawan Goa Selarong” serta acuan gua 

cadas, penulis menjadikan objek tersebut menjadi acuan. Dalam animasi “Sang 
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Martir Tanah Jawa”, gua dibagi menjadi menjadi dua bagian yaitu interior dan 

eksterior. 

 

 

1. Eksterior Gua Selarong 

Setelah melakukan observasi melalui film “Pahlawan Goa Selarong”, penulis 

mendapatkan inspirasi untuk merancang latar dan adegan yang sesuai dengan 

cerita. Dalam film tersebut, adegan penyusunan siasat dan persembunyian selama 

bergerilya tampak sesuai dan bisa dijadikan referensi visual. 

 

  

Gambar 3.6 Pasukan perempuan di depan gua Putri 

(Pahlawan Goa Selarong, 1972) 

 

Adegan diatas menjadi rujukan desain gua dan penggambaran detail 

batuan pada pintu masuk gua. Kemudian, terdapat juga adegan penyusunan siasat 

yang penulis gunakan sebagai acuan setting adegan dan suasana. 
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Kemudian, penulis mulai merancang desain gua dimulai dari tampak 

depan dari gua batu cadas tersebut. Bebatuan cadas yang membentuk gua 

Selarong berkarakter keras dan kasar. Gua Selarong memiliki pintu masuk yang 

tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Gua Selarong dalam animasi 

ditunjukkan dalam scene dengan mengambil dua sisi. Yaitu sisi dalam dan sisi 

luar dari gua. Untuk bagian luar, penulis mengambil referensi dari gua Selarong 

dan gua cadas.  

 

Gambar 3.7 Tampak depan gua Selarong 

(https://daerah.sindonews.com/read/1034322/189/gua-selarong-tempat-bersembunyi-pangeran-

diponegoro-1439891546)  
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Gambar 3.8 Sketsa eksplorasi eksterior gua 1 

(dok penulis) 

 

Gambar 3.9 Sketsa eksplorasi eksterior gua 2 

(dok penulis) 
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Gamabr 3.10 Sketsa eksplorasi eksterior gua 3 

(dok penulis) 

 

Setelah melakukan perancangan sketsa awal pada bentuk eksterior gua, 

kemudian penulis mulai merancang sketsa digital untuk eksterior dari gua 

Selarong. Dalam perancangan gambar untuk scene ber-setting gua, garis-garis 

relief alami dari gua batu cadas ditunjukkan oleh penulis sebagai penegas bentuk 

dari gua Selarong dalam film animasi “Sang Martir Tanah Jawa”. Perancangan 

latar gua dalam animasi “Sang Martir Tanah Jawa” digambarkan lebih lebar 

dengan memperbesar ukuran gua demi memberikan perbedaan rancangan antara 

ukuran gua sesungguhnya dengan hasil rancangan pada animasi “Sang Martir 

Tanah Jawa”. Menurut keterangan Diyono (2018) seorang tokoh masyarakat 

Tegalrejo yang menjaga dan mendalami kisah sejarah Diponegoro mengatakan 
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pintu masuk gua dan sisi dalam tampak membentuk sudut persegi sejak dahulu 

sebelum dibuka untuk tempat wisata daerah oleh Dinas Pariwisata Bantul.  

 

 

Gambar 3.11 Sketsa digital eksterior gua Selarong 

(dok penulis) 

 

2. Interior Gua Selarong 

Sisi dalam dari gua Selarong adalah setting untuk adegan berkumpulnya 

Pangeran Diponegoro dan pasukannya selama bergerilya dan mengatur 

strategi perang.  
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Gambar 3.12 Interior gua Selarong 

(https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/gua-selarong/) 

 

 

Gambar 3.13 Interior gua cadas Liang Lewet 

(http://denisugandi.com/2015/05/20/mengawet-di-liang-tewet/) 

 

Berdasarkan referensi terkait gua Selarong dan gua cadas, maka penulis 

melakukan perancangan awal berupa sketsa untuk interior gua Selarong. Interior 

gua Selarong yang dirancang akan menjadi latar lokasi dalam dua scene dalam 
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animasi “Sang Martir Tanah Jawa”. Berikut adalah beberapa alternatif sketsa 

untuk interior gua Selarong. 

 

 

Gambar 3.14 Sketsa eksplorasi interior gua 1 

(dok. Penulis) 

 

 

Gambar 3.15 Sketsa eksplorasi  interior gua 2 

(dok penulis) 
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Gambar 3.16 Sketsa eksplorasi  interior gua 3 

(dok penulis) 

 

Setelah melakukan eksplorasi untuk rancangan interior gua, maka penulis 

menggunakan sketsa eksplorasi interior gua 3 untuk adegan pada scene 2 yang 

menggambarkan lokasi ketika Diponegoro bermimpi mendapatkan ilham 

mengenai Ratu Adil. 

 

 

Gambar 3.17 Sketsa digital interior gua Selarong 1 

(dok penulis) 
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Gambar 3.18 Sketsa Diponegoro tidur dalam gua dan bermimpi mengenai ilham adanya 

Ratu Adil 

(dok penulis) 

 

Kemudian, sketsa selanjutnya adalah interior yang menggambarkan sisi 

gua yang lainnya yaitu lokasi di mana Pangeran Diponegoro dan pasukannya 

sedang berkumpul dan mengatur siasat dalam perang gerilya. Bentuk interior gua 

Selarong dalam scene 4.2 yang menunjukkan adegan persiapan perang, bagian 

dalam gua nampak bersudut dan berbentuk kotak. Penulis menggunakan referensi 

interior gua Selarong yang terlihat di era sekarang semenjak dibuka menjadi 

tempat wisata untuk menunjukkan ciri bahwa gua tersebut adalah gua Selarong. 
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Gambar 3.19 Sketsa digital interior gua Selarong 2 

(dok penulis) 

 

 

Gambar 3.20 Sketsa Diponegoro dan pasukan menyusun siasat dalam gua 

(dok penulis) 

 

Setelah merancang beberapa alternatif interior gua dengan referensi interior 

gua Selarong dan gua cadas, maka dipilihlah bentuk interior gua yang merupakan 

bagian dalam gua Selarong itu sendiri.  
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3.5.2 Hutan Selarong 

Hutan yang akan menjadi lokasi setting film animasi “Sang Martir Tanah Jawa” 

merupakan hutan yang terdapat di Jawa Tengah, lebih tepatnya di area gua 

Selarong. Hutan di Jawa Tengah memiliki karakteristik serupa dengan hutan yang 

ada di pulau Jawa, yaitu merupakan hutan musim. Hutan musim memiliki 

tumbuhan yang mayoritasnya adalah pohon jati. 

 

 

Gambar 3.21 Hutan jati  

(http://www.hijauku.com/2012/03/28/melestarikan-hutan-jati/) 
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Gambar 3.22 Sketsa eksplorasi hutan 1 

(dok penulis) 

 

 

Gambar 3.23 Sketsa eksplorasi hutan 2 

(dok penulis) 
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Gambar 3.24 Sketsa eksplorasi hutan 3 

(dok penulis) 

 

Selain eksplorasi mengenai rancangan hutan, penulis juga merancang sketsa untuk 

tanaman yang menjadi tambahan vegetasi hutan. Rancangan tumbuhan dilakukan 

untuk menambahkan elemen hutan dan memberikan kesan kedalaman pada hutan. 
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Gambar 3.25 Sketsa eksplorasi tanaman di hutan 3 

(dok penulis) 

Kemudian penulis melakukan perancangan dengan menggabungkan ide 

sketsa hutan dengan sulur dan hutan, dan tumbuhan paku dengan tanaman jati 

sebagai tanaman mayoritas di hutan di Jawa. Setelah membuat beberapa sketsa 

awal untuk desain setting hutan Selarong, penulis pun mencoba menerapkannya 

kedalam sketsa digital greyscale. 
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Gambar 3.26 Sketsa digital hutan greyscale 

(dok penulis) 

 

 

 

Gambar 3.27 Rancangan sulur pada scene hutan 

(dok penulis) 

Perancangan Setting Dalam..., Rifqa Athifah Iqnaputri, FSD UMN, 2018



52 

  

 

Gambar 3.28 Sulur dan tanaman paku dengan sudut depth of field 

(dok penulis) 

 

3.5.3 Observasi Properti  

 

Dalam animasi “Sang Martir Tanah Jawa”, terdapat senjata yang ada di scene 5 

yang menunjukkan peperangan. Senjata tersebut berupa senapan, keris, dan 

candrasa yang merupakan senjata kecil berbentuk mirip tusuk konde yang 

digunakan pasukan wanita saat berperang. Berdasarkan senjata yang terdapat di 

Museum Diponegoro, penulis melakukan perancangan senjata untuk diletakkan 

pada scene yang menggambarkan peperangan. 
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Gambar 3. 29 Sketsa greyscale eksplorasi candrasa 

(dok penulis) 

 

 

 

 

Gambar 3. 30 Sketsa eksplorasi senapan 

(dok penulis) 
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Gambar 3. 31 Sketsa eksplorasi keris, dan bambu runcing sebagai tambahan 

(dok penulis) 
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