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BAB III  

METODOLOGI DAN PERANCANGAN 

3.1. Gambaran Umum 

Tugas akhir yang dibuat berupa sebuah Game tiga Dimensi yang berjudul 

Guardian Of Bali Island yang memiliki genre 3D Platformer. Proyek ini di 

kerjakan oleh 3 orang yaitu penulis sebagai character design, Faiz Anwarudin 

sebagai level design, Esaam Hassan sebagai animator. 

Dalam proyek ini, tanggung jawab penulis adalah merancang karakter 

protagonis, antagonis, dan karakter npc. Karakter protagonis dan antagonis   akan 

menggunakan visualisasi dari barong dan rangda yaitu dengan  menggunakan 

unsur visual yang menjadi ciri khas barong dan rangda. Karakter Barong pada 

game ini bernama Ked dan Rangda bernama Kalika. 

 

3.1.1. Sinopsis 

Pada sebuah desa yang terdapat banyak anak kecil.  Setiap  sore anak – anak 

tersebut berkumpul dan bermain, namun setiap anak kecil harus berhenti bermain 

saat matahari terbenam karena warga desa percaya jika ada anak yang berkeliaran 

malam hari, anak tersebut akan diculik oleh Kalika yang bernama Kalika dan 

pasukan leaknya. Suatu hari beberapa anak kecil bermain hingga malam hari, 

salah satunya adalah Bayu. Saat sedang bermain anak – anak tersebut dihampiri 

seorang gadis, lalu gadis tersebut mengajak mereka jalan- jalan, setelah memasuki 

hutan gadis tersebut berubah menjadi Kalika. Lalu Bayu dan teman – temannya 

pun teriak ketakutan. 

Perancangan Karakterisasi Barong..., Suhandra, FSD UMN, 2018



43 

 

Melihat anak – anak tersebut dibawa oleh pasukan leak, Salah satu Warga 

pun langsung memukul gong yang digunakan untuk memanggil Ked. Munculah 

Ked dari kediamannya. Lalu saat tiba di desa, Ked segera berbicara kepada semua 

warga desa bahwa ia akan segera menemukan anak – anak yang hilang. Ked 

kemudian segera mencari anak – anak dari warga desa tersebut, ia menuju hutan 

untuk pencarian berikutnya. Namun, anak buah Kalika kembali menghadang. 

Selain harus melewati beberapa rintangan di hutan, Ked juga harus melawan atau 

melewati anak buah Kalika. 

Lalu Ked pun tiba di sarang Kalika yang berbentuk goa, setelah melewati 

rintangan terakhir di dalam sarang Kalika, Ked pun menemukan anak – anak yang 

diculik oleh Kalika. Setelah mengalahkan Kalika, Ked pun membawa anak – anak 

yang diculik kembali ke desa. 

 

3.1.2. Bagan Kerja 
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3.2. Konsep 

Konsep game “Guardian Of Bali” Island disusun secara bersama oleh seluruh 

anggota kelompok, baik dari segi cerita, karakter, environtment, animasi, dan 

sebagainya. Konsep utama dari game “Guardian of Bali Island” adalah sebuah 

game yang mengankat budaya bali yaitu barong & rangda. Guardian of bali 

island merupakan game bergenre 3D Platformer. 

Game “Guardian of Bali Island” berlatar di sebuah desa dimana terdapat 

anak bernama Bayu dan teman – temannya diculik oleh Kalika dan pasukan 

leaknya. Setelah menculik anak di desa, kalika memerintahkan pasukannya untuk 

menyerang desa. Warga desa yang dilindungi oleh mahluk barong yang bernama 

Ked. Warga pun memanggil Ked dengan memukul gong yang terdapat pada desa 

itu. Mendengar bunyi pukulan gong, Ked segera keluar dari tempat 

persembunyiannya dan segera menuju desa. Konsep karakter dalam game 

Guardian of bali island adalah tipe karakter stylized dan menggunakan character 

hierarchy simple.  

 

3.3. Praproduksi 

Praproduksi merupakan tahapan  awal perancangan karakter, dimulai dari 

perancangan character development, 3 dimensional karakter, dan sketsa.  
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3.3.1. Character Development 

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah menentukan interpersonal 

circumplex dan archetype dari setiap karakter. 

 

Setelah membuat interpersonal circumplex dari setiap karakter, penulis mencari 

referensi untuk merancang karater. 

 

1. Ked 

Ked merupakan hasi visualisasi dari Barong Ket. Ked adalah karakter protagonist 

yang melindungi sebuah desa, dan tinggal diatas gunung. Penulis menggunakan 

istilah antropomorfis dalam pembentukan karakter Ked. Oleh karena itu, penulis 

Gambar 3.2. Interpersonal Circumplex karakter. 
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mengambil referensi untuk karakter Ked yaitu game Yooka-Laylee dan game 

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sebagai referensi tambahan. 

Yooka-Laylee Merupakan game yang dikembangkan oleh Playtonic Games 

pada tahun 2015 dengan genre open world platformer. Game ini menggunakan 

bentuk karakter yang antropomorfisme, dan menggunakan visual karakter stylized. 

 

Game  Crash Bandicoot N. Sane Trilogy merupakan hasil remaster dari seri 

game crash bandicoot pada tahun 1990. Karakter ini menggunakan gaya visual 

stylized dan menerapkan konsep antropomorfisme pada karakternya. 

Gambar 3.3. Karakter dalam game Yooka-laylee menggunakan 

gaya visual Stylized 

(https://i.ytimg.com/vi/Oo4_EQG4J7A/maxresdefault.jpg) 
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a) Fisiologi 

Ked memiliki tinggi badan yang sama dengan manusia dewasa yaitu 178cm,  Ked 

merupakan mahluk Barong. Ked memiliki 4 gigi taring, juga memiliki kulit yang 

dilapisi oleh bulu, rambut yang panjang, dan memilki janggut sakti. Ked juga 

memiliki ekor yang menyerupai Naga dan singa. Ked mengenakan mahkota pada 

kepala, kuping, dan kalung. Ked memiliki kuku yang digunakan sebagai senjata. 

Untuk membuat Bentuk tubuh Ked, penulis menggunakan karakter Yooka 

dari game Yooka Laylee sebagai referensi anatomi tubuh Ked. Alasan penulis 

menggunakan referensi karakter Yooka adalah terdapat beberapa kesamaan yaitu 

karakter Yooka merupakan bentuk Antropomorfis dari hewan bunglon, dimana 

ciri khas hewan bunglon pada karakter Yooka ditunjukan pada bagian anatomi 

wajah, warna, dan bentuk ekor dari Yooka. 

 

 

 

Gambar 3.4. Bentuk Karakter Crash bandicoot yang menggunakan 

Gaya visual stylized. 

(https://pbs.twimg.com/media/C4l90ZPW8AAWHL7.jpg) 
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penulis juga menggunakan karakter crash bandicoot sebagai referensi bentuk 

tubuh dari karakter Ked. di mana masih terdapat kesamaan yaitu karakter Crash 

merupakan bentuk antropomorfis dari hewan Bandicoot. Ciri khas hewan 

bandicoot pada crash ditunjukan pada bagian bentuk hidung yang memanjang dan 

kupingnya. 

 

 

Gambar 3.5. Bentuk Karakter Yooka merupakan bentuk 

Antropomorfis dari hewan bunglon. 

(https://goo.gl/mXJLsZ & https://goo.gl/JEoxE6) 

Gambar 3.6. Bentuk Karakter Crash bandicoot merupakan 

antropomorfime dari hewan bandicoot. 

(https://goo.gl/nSJVpX) 
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Kedua referensi di atas memiliki anatomi tubuh dengan kepala yang lebih 

besar. Bentuk tubuh Ked juga penulis referensikan dari bentuk tubuh Yooka dan 

Crash, yang memiliki bentuk kepala lebih besar dan merupakan bentuk 

antropomorfik dari hewan. 

Penulis menggunakan Bagian karakter Koru sebagai referensi tambahan untuk 

merancang badan Ked karena Karakter Koru memiliki bagian kaki yang tinggi 

dan stylized. Koru memiliki tubuh yang tinggi, namun tidak memilki kepala yang 

besar. 

Gambar 3.8. Karakter Koru dari Game The Last Tinker. 

(https://goo.gl/gXgVdz) 

Gambar 3.7. Karakter Crash Bandicoot. 

(https://goo.gl/syocUu) 
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Penulis menggunakan tapel (topeng) Barong Ket sebagai referensi bentuk 

wajah Ked. Penulis memilih referensi tersebut agar terdapat unsur Barong Ket 

pada karakter Ked. 

 

Berdasarkan 3 Dimensional karakter Ked yang mempunyai sifat baik dan 

ramah, Penulis merancang karakter Ked dengan bentuk wajah dasar bulat. Selain 

bentuk wajah yang bulat, Ked memiliki mata dan hidung yang besar, maka dari 

itu penulis menggunakan referensi tambahan karakter Mario Bros sebagai 

referensi bentuk stylized wajah Ked. 

Gambar 3.10. Bentuk Wajah Mario Bros. 

(https://goo.gl/n5acqx) 

 

Gambar 3.9. Tapel Barong Ket. 

(https://goo.gl/TtuvRx) 
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Ked adalah Barong yang merupakan campuran dari hewan singa, beruang, 

sapi, dan naga, maka dari itu ked memiliki rambut yang panjang seperti singa. 

Ked akan mengenakan mahkota di kepalanya. Penulis menggunakan karakter 

Sonic sebagai referensi rambut Ked karena bentuk rambut sonic mempunyai 

bentuk stylized dan dapat menjadi acuan penulis dalam proses modelling rambut 

ked. 

Kemudian, Ked juga memiliki ekor yang menyerupai naga dan singa, penulis 

menggabungkan ekor naga dan singa berdasarkan pada Barong Ket. Penulis 

menggunakan ekor pada karakter Spyro dan Simba sebagai referensi ekor Ked. 

Gambar 3.11. Bentuk Rambut Sonic yang memanjang kebelakang. 

(https://goo.gl/4iWVuX) 

Gambar 3.12. Bentuk Ekor dari Karakter Spyro. 

(https://goo.gl/nkjhHx) 
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Untuk bagian tangan dan kaki penulis menggunakan karakter Simba sebagai 

referensi dari jari pada bagian tangan dan kaki dari Ked. Penulis memilih jari pada 

karakter Simba karena Barong Ket merupakan bentuk campuran dari hewan singa. 

Untuk membuat bentuk jari yang stylized penulis memilih jari karakter dari 

Simba.  

Ked merupakan sosok raja hutan, simbol tersebut ditunjukan dari mahkota 

yang dikenakan oleh Ked. Penulis menggunakan mahkota pada Barong Ket 

sebagai sebagai referensi dari mahkota yang dikenakan Ked. Ked juga memiliki 

janggut dan terdapat 1 pasang gigi taring yang mengarah ke atas lalu 1 pasang gigi 

taring yang mengarah ke bawah, penulis menggunakan tapel barong ket sebagai 

referensi janggut dan gigi. 

Gambar 3.13. Bentuk Kuku dari Karakter Simba. 

(https://goo.gl/H3RvWw) 
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Selanjutnya penulis mengadaptasi pakaian celana penari barong yang bermotif 

garis – garis dan berwarna merah, putih, hitam yang menjadi ciri khas dari Barong 

Ket sebagai bagian dari bulu kaki Ked untuk menunjukan unsur Barong Ket pada 

karakter Ked 

b) Sosiologi 

Ked merupakan mahluk pelindung yang  memiliki ras barong,  dan tinggal di 

hutan pegunungan. Ked ditugaskan oleh dewa siwa untuk melindungi sebuah 

desa, yang di serang oleh Leak atau rangda di sebuah desa. Ked memiliki saudara  

Gambar 3.14 Bagian Kepala atau Tapel Barong Ket. 

(https://goo.gl/6AE1HW) 

Gambar 3.15. Bagian Celana Penari Barong Ket. 

(https://goo.gl/rXBxwt) 
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jauh yang  juga ditugaskan oleh dewa siwa untuk melindungi desa lain pada pulau 

dewata.  Walaupun ked memiliki gigi taring dan berwajah merah namun warga 

desa tidak pernah takut kepada ked karena kebaikan yang telah dilakukan oleh 

ked. Ia tinggal di sebuah gua, di dalam gunung. 

 

c) Psikologis 

Ked merupakan karakter yang ramah, baik, dan bersahabat. Ia juga suka 

menyambut pendatang baru yang ingin tinggal di desa. Ked menyukai kedamaian 

dan senang melihat kebahagiaan seseorang. 

 

2. Kalika 

Kalika merupakan  visualisasi dari Rangda. Kalika juga merupakan karakter 

antagonis dalam game , yang akan mencuri anak kecil untuk dimakan , agar 

menambah umur  Kalika. Penulis merancang karakter Kalika memiliki gaya 

visual yang menyeramkan sehingga berlawanan dengan karakter Ked yang terlihat 

Tidak Berbahaya. 

a) Fisiologi 

Kalika memiliki tinggi badan 200 cm, Tubuhnya yang tinggi sering membuat 

orang lari ketakutan. Kalika juga dapat mengeluarkan  api dari mulutnya.  Untuk 

membuat Bentuk tubuh Kalika, penulis menggunakan karakter Zuggtmoy dari 

game Dungeons & Dragons sebagai referensi anatomi tubuh Kalika. 
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Untuk menunjukan Kesan seorang penyihir jahat. Penulis menggunakan referensi 

pakaian dari Old Hag Evil Queen dari film Snow White sebagai referensi sketsa 

alternatif bentuk tubuh karakter Kalika. Karakter Old Hag Evil Queen merupakan 

seorang penyihir, hal tersebut mirip dengan 3 dimensional Kalika yaitu seorang 

penguasa ilmu hitam. 

Gambar 3.16. Karakter Zuggtmoy. 

(http://media.wizards.com/2015/images/dnd/articles/23_Zuggtmoy1.j

pg) 

Gambar 3.17. Karakter Old Hag Evil Queen. 

(https://goo.gl/sHzixz) 
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Medusa merupakan karakter yang memiliki sifat penghancur, dengan cara 

mengubah musuhnya mencaju batu. Penulis memilih wajah pada karakter medusa 

sebagai referensi wajah kalika. Untuk membuat karakter jahat penulis 

menggunakan wajah dari salah satu game yang memiliki ekspresi jahat. Sifat jahat 

Medusa terlihat pada bentuk wajah Medusa yang memiliki shape segitiga. 

Selain jahat, kalika merupakan seorang ratu. Untuk mendapatkan kesan 

wajah ratu yang jahat, penulis juga menggunakan wajah karakter maleficent 

sebagai referensi  tambahan. Wajah maleficent juga memiliki shape segitiga pada 

setiap bagian, maleficent juga memiliki pupil mata yang berbentuk titik. 

Gambar 3.18. Bentuk Wajah Medusa. 

(https://goo.gl/Ndf86S) 

Gambar 3.19. Bentuk wajah maleficent. 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/Malefica.jpg) 
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Untuk menunjukan unsur Rangda pada Kalika, penulis juga menambahkan 

tapel Rangda Kalika sebagai referensi warna kulit Kalika. 

Kalika memiliki kuku yang panjang, penulis menggunakan karakter Ursa 

dalam game Dota 2 sebagai referensi kuku Kalika. Ursa memiliki nama asli yaitu 

Ulfsaar. Ulfsaar sendiri merupakan sosok paling ganas di dalam suku Ursine. Hal 

tersebut memiliki kesamaan dengan 3 Dimensional karakter Kalika. Ulfsaar 

memiliki kuku yang tajam dan sangat berbahaya ditambah lagi terdapat bercak 

darah pada ujung kuku Ulfsaar, hal tersebut menunjukan kesan kuku tersebut 

semakin terlihat berbahaya. 

Gambar 3.20. Tapel Rangda Kalika. 

(https://goo.gl/uF8y4p) 

Gambar 3.21. Karakter Ursa yang memilki kuku dan taring 

yang panjang. 

(https://goo.gl/ifWppi) 
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Penulis menggunakan mahkota pada tapel (topeng) dan badong (ornamen pada 

leher) Rangda sebagai referensi mahkota Kalika. Mahkota yang Kalika kenakan 

menandakan derajatnya sebagai penguasa para leak. 

 

Untuk bagian gigi, penulis menggunakan Gigi pada karakter Ursa dari game Dota 

2 sebagai referensi gigi pada Kalika. Untuk menekan kesan seorang ratu yang 

menyeramkan namun juga memiliki sisi elegan, penulis memilih referensi gigi 

pada karakter Ursa. 

Gambar 3.22. Tapel Rangda 

(https://goo.gl/D2MKyV) 

Gambar 3.23. Gigi  pada karakter Ursa 

(https://goo.gl/yq4bmk) 
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Kalika mengenakan gaun yang bercorak garis – garis dengan pola warna 

putih, merah, hitam, dan merah lagi. Penulis menggunakan kostum yang 

dikenakan rangda sebagai referensi untuk menunjukan ciri khas Rangda Kalika 

yang memiliki motif garis pada tubuhnya.  

Penulis memilih karakter Kerrigan pada game Starcraft sebagai referensi bentuk 

rambut kalika yang mengarah kebelakang. Kerrigan memilki bentuk rambut 

memanjang kebelakang dan berbentuk stylized. Penulis memilih karakter Kerrigan 

sebagai referensi dalam proses modelling. 

Gambar 3.24. Kostum Rangda. 

(https://goo.gl/HFhV3W) 
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b) Sosiologi 

Kalika tinggal pada sebuah gua yang sangat angker, disana ia tinggal dengan 

pasukan leaknya. Warga desa akan memukul gong untuk memanggil ked, jika 

Kalika menggangu desa. Setiap orang yang di tangkap oleh Kalika akan di ancam 

dengan kematian atau menjadi leak pengikut Kalika.  Pada siang hari  Kalika akan 

berkeliling desa unuk mencari korban, lalu membawanya keluar desa seperti 

hutan agar warga desa yang lain tidak dapat mendengar teriakan orang yang 

melihat wujud asli Kalika sehingga warga desa tidak memanggil Ked. Kalika 

sering mengincar anak – anak sebagai targetnya karena dengan memakan anak -  

anak umur Kalika akan bertambah dan menambahkan kesaktiannya. 

 

c) Psikologi 

Kalika merupakan karakter yang haus akan kekuasan dan keserakahan, Kalika 

haus akan keabadaian, maka dari itu Kalika harus selalu memakan anak – anak 

Gambar 3.25. Bentuk Rambut Karakter Kerrigan. 

(https://goo.gl/pWdoH4) 
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agar menambahkan umurnya. Setiap dikalahkan oleh Ked, Kalika selalu berjanji 

akan membalasnya. Kalika merupakan karakter yang serakah, dipenuhi akan 

amarah. Dendam dan amarah  Kalika digammbarkan dengan kekuatan api Kalika. 

Sifat dari Kalika berupakan sifat yang bertolak belakang dengan  Ked. Kalika 

memiliki tujuan untuk menguasai dunia dengan cara  memakan anak kecil agar 

kekuatannya bertambah, dan menindas umat manusia. 

 

3.3.2. Sketsa 

Dalam pembuatan sketsa karakter, penulis melakukan eksperimen dengan 

membuat 3 alternatif sketsa karakter menggunakan basic shape. Penulis 

bereksperimen menggunakan referensi yang sudah di kumpulkan. 

1. Ked  

Penulis memulai membuat desain karakter  Ked berdasarkan referensi yang sudah 

di kumpulkan agar sketsa karakter Ked  mendekati  referensi. Penulis juga 

menggunakan basic shape Persegi dan lingkaran karena dapat memberikan kesan 

kuat dan bersahabat. 

 

 

 

Perancangan Karakterisasi Barong..., Suhandra, FSD UMN, 2018



62 

 

 

 

Selanjutnya penulis mengembangkan basic shape dari Sketsa Ked 2. 

 

 

Gambar 3.27. Proses Sketsa Ked 2 

 

Gambar 3.26. Proses Sketsa Ked 1 
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Selanjutnya Penulis menggambarkan bagian tubuh karakter menggunakan 

referensi yang sudah di kumpulkan. 

Gambar 3.28. Proses Sketsa Ked 3 

 

Gambar 3.29. proses sketsa alternatif Ked 1 
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Gambar 3.30. proses sketsa alternatif Ked 2 

 

Gambar 3.31. proses sketsa alternatif Ked 3 
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Penulis menyederhanakan bentuk mahkota barong ket untuk diaplikasikan 

ke karakter Ked. Berikut progres menyederhanakan bentuk mahkota barong Ket. 

 

 

 

 

Gambar 3.32. Sketsa Mahkota Kepala 

Gambar 3.33. Sketsa Mahkota Kepala 

Gambar 3.34. Sketsa Mahkota Badan 
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Setelah menyelesaikan sketsa alternatif, kemudian penulis merundingkan 

dengan kelompok, karakter nomor berapa yang cocok dan menggambarkan 

Barong. Karena pilihan yang berbeda dari setiap individu, penulis memutuskan 

untuk menggabungkan ketiga sketsa alternatif. 

 

Selajutnya Penulis Menggabungkan ketiga Alternatif skestsa karakter Ked. 

Penggabungan dilakukan dengan cara mengambil bagian – bagian dari setiap 

karakter pada sketsa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35. Eksplorasi Sketsa Ked 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 
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Pada bagian kepala Ked, penulis menggabungkan ketiga sketsa dimana 

sketsa nomor 1 memiliki bentuk dasar kotak, sketsa ke 2 dan 3  memiliki bentuk 

dasar lingkaran. Pada bagian hidung penulis menggunakan sketsa nomor 2 dan 3. 

Penulis menambahkan gigi yang keluar kearah bawah. Untuk bagian mata penulis 

menggunakan sketsa nomor 2 sebagai bentuk mata Ked dan sketsa nomor 1 

sebagai pupil. Untuk bagian jenggot, penulis menggunakan sketsa nomor 1. 

Untuk bagian badan penulis menggunakan sketsa Ked nomor 3 sebagai 

bentuk badannya. Selanjutnya untuk bagian tangan penulis menggabungkan 

bagian sketsa nomor 1 sebagai lengan dan sketsa nomor 3 sebagai bagian lengan. 

Pada bagian kaki penulis menggabungkan motif celana dengan kaki sketsa nomor 

2. Selanjutnya penulis menggabungkan bagian ekor sketsa 1  dan bagian ujung 

ekor sketsa nomor 2. 

Gambar 3.36. Penggabungan Sketsa Alternatif Ked 
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2. Kalika 

Penulis memulai membuat desain karakter  Kalika berdasarkan referensi yang 

sudah di kumpulkan agar sketsa karakter Kalika  mendekati  referensi. Penulis 

juga menggunakan basic shape Segitiga dan Persegi karena dapat memberikan 

kesan kuat, jahat dan berbahaya. 

Gambar 3.37. Bentuk Dasar Sketsa Alternatif Kalika 1 

 

Gambar 3.38. Bentuk Dasar Sketsa Alternatif Kalika 2 
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Pada sketsa alternatif 1 penulis menggunakan bentuk tubuh segitiga yang 

digabungkan dengan persegi agar terlihat seperti penyihir, namun pada sketsa 

alternatif 2 penuli menambahkan lagi segitiga agar tubuh kalika terlihat elegan. 

Selanjutnya Penulis menggambarkan bagian tubuh kalika menggunakan referensi 

yang sudah di kumpulkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.39. Progres Sketsa Kalika 1 
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Penulis melakukan proses simplifikasi bentuk mahkota Rangda yang akan 

diaplikasikan ke karakter Kalika. Berikut progres simplifikasi bentuk mahkota 

kalika. 

 

 

 

 

Gambar 3.40. Progres Sketsa Kalika 2 

Gambar 3.42. Sketsa Mahkota Badan 

Gambar 3.41. Sketsa Mahkota Kepala 

Perancangan Karakterisasi Barong..., Suhandra, FSD UMN, 2018



71 

 

Setelah menyelesaikan sketsa alternatif, kemudian penulis merundingkan 

dengan kelompok, karakter nomor berapa yang cocok dan menggambarkan 

Rangda. Penulis dan kelompok sepakat untuk menggunakan sketsa alternatif 

nomor 1 sebagai karakter antagonis. 

 

3.4. Produksi 

Pada tahap ini penulis akan melakukan modelling karakter dengan teknik high 

Poly modelling dari model sheet. Model Sheet 

 

 

 

 

(1) 

 

(2) 

 
Gambar 3.43. Sketsa Alternatif Kalika 
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Penulis Juga merancang perbandingan tinggi antara karakter Kalika, Ked, Leak, 

dan Anak Kecil. 

 

 

Gambar 3.44. Character Sheet Ked 

Gambar 3.45. Character Sheet Kalika 
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3.4.1. Character Modelling 

Pada tahap ini, penulis membuat model karakter Ked Kalika masing – masing 

sebuah model  high poly, lalu melalui proses retopology sehingga menghasilkan 

model low poly. Modelling dilakukan menggunakan metode sculpting terlebih 

dahulu untuk mendapatkan model karakter high poly, selanjutnya baru dilakukan 

proses retopology. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.46. Perbandingan tinggi anak kecil, Ked, Kalika, 

dan Leak 
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1. Ked 

Proses modelling dilakukan dengan menggunakan basic sphere  untuk bagian 

kepala. 

 

Selanjutnya dilakukan proses sculpting hingga menjadi siluet bentuk kepala dari 

Ked.  

Gambar 3.47. Bentuk Dasar Kepala Ked 

Gambar 3.48. Proses Sculpting Kepala Ked 
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Pada bagian badan penulis menggunakan bentuk dasar lingkaran yang 

ditarik membentuk persegi. Sedangkan untuk membentuk bagian kaki, tangan, 

dan ekor, penulis menggunakan bentuk dasar  cylinder 

  

Untuk Menunjukan Kesan Berbulu, penulis menarik beberapa bagian mesh 

dan di haluskan sehingga membentuk seperti bulu. Cara tersebut juga dilakukan 

Gambar 3.49. Bentuk kepala Ked 

Gambar 3.50. Bentuk Dasar Tubuh Ked 
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dalam membuat bagian rambut, bulu pada pergelangan kaki, bulu pada 

pergelangan tangan, dan jenggot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian Penulis  menambahkan kuku dan gigi taring yang keluar pada 

bagian atas mulut dan bagian bawah mulut. Gigi dan kuku ked dibuat dengan base 

mesh  sphere kemudian di bentuk hingga membentuk taring dan kuku. 

Gambar 3.51. Bulu pada Tubuh Ked 

Gambar 3.52. Bentuk Gigi dan Kuku Ked 
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Penulis menambahkan 5 mahkota pada tubuh Ked. yang terdiri dari 3 

mahkota kepala, mahkota samping, dan mahkota pada bagian dada. Setelah 

membuat mesh dasar, penulis melakukan sculpting pada bagian mahkota. 

 

Selanjutnya penulis menambahkan permatapada bagian mahkota Ked 

didasari oleh Barong Ket yang memiliki permata yang digantikan dengan kaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.53. Bentuk Mahkota pada tubuh Ked 

Gambar 3.54. Permata pada mahkota Ked 
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Setelah proses modelling selesai, penulis meng-export bagian tubuh ked 

secara terpisah untuk dilakukan proses retopology. Berikut merupakan tampilan 

dari model high poly Ked. 

 

2. Kalika 

Proses modelling dimulai pada bagian kepala terlebih dahulu, bentuk kepala 

dibuat  dengan menggunakan basic sphere  yang akan ditarik dan di potong untuk 

mendapatkan bentuk kepala kalika.  

Gambar 3.56. Basic Sphere Kepala Kalika 

Gambar 3.55. Model High Poly Ked 
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Pada bagian badan penulis menggunakan bentuk dasar tabung yang ditarik 

membentuk bagian badan dan rok. Sedangkan untuk membentuk bagian tangan  

dan jari, penulis menggunakan bentuk dasar  cylinder, yang akan di merge lalu 

dilanjutkan ke proses sculpting. Pada bagian jari penulis menarik bagian ujung 

cylinder sehingga membentuk kuku, selanjutnya penulis melakukan sculpting 

hanya pada 1 bagian jari, setelah proses sculpting selesai, selanjutnya penulis 

menduplikasi jari yang sudah memiliki kuku. 

 

Gambar 3.57. Bentuk Dasar kepala Kalika 

Gambar 3.58. Hasil sculpting kepala Kalika 
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Setelah proses sculpting pada bagian tangan dan badan selesai, penulis 

melanjutkan proses sculpting pada bagian gigi rangda. 

 

 

 

Gambar 3.60. Hasil sculpting tubuh Kalika 

Gambar 3.59. Bentuk dasar Badan Kalika 

Perancangan Karakterisasi Barong..., Suhandra, FSD UMN, 2018



81 

 

 

Selanjutnya penulis menbuat bagian rambut, dimulai dengan sphere yang lalu 

ditarik lalu dilakukan sculpting. 

Selanjutnya penulis menambahkan mahkota bagian kepala dan badan, 

dimulai dengan menggunakan tool zmodeller kemudian dilakukan proses 

sculpting. 

 

Gambar 3.62. Hasil sculpting Bagian Rambut 

Gambar 3.61. Hasil sculpting gigi, mata dan lidah Kalika 
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Berikut merupakan tampilan dari model high poly Kalika tampak Depan dan 

belakang.  

 

3.4.2. Character Retopology 

Proses retopology pada karakter dilakukan dengan menyusun kembali bentuk poly 

menjadi lebih sedikit, mengingat jumlah poly pada model Ked  sebanyak 9 juta 

polygon dan Kalika sebanyak 15 juta polygon, dimana model tersebut belum dapat 

Gambar 3.63. Hasil sculpting Mahkota 

Gambar 3.64. Model High Poly Kalika 
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dimasukan kedalam game engine. Maka dari itu penulis meminimalisir jumlah 

polygon pada model high poly ked dan Kalika. 

 

1. Ked  

Proses retopology pada ked dimulai pada bagian kepala,. Penulis memperhatikan 

bagian mata dan mulut, karena ked akan  dapat berkedip pada saat animating.  

Penulis memperbanyak  bagian polygon mata dan mulut. Proses tersebut juga 

dilakukan pada tubuh ked yang akan beranimasi seperti rambut, tangan, ekor, dan 

kaki. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.65. Hasil Retopologi Kepala Ked 
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2. Kalika 

Proses retopology sama seperti proses retopology pada ked. Proses retopology 

karakter kalika dimulai pada bagian kepala,. Penulis memperhatikan bagian mata 

dan mulut, karena bagian tersebut akan dapat beranimasi. 

Gambar 3.66. Hasil Retopologi Karakter Ked 

Gambar 3.67. Hasil Retopologi Kepala Kalika 
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3.4.3. Texturing 

Dalam tahap ini, penulis membuat color scheme pada setiap karakter terlebih 

dahulu. Setelah membuat color scheme dari setiap karakter. Karakter ked sendiri 

memiliki warna merah pada bagian wajahnya berdasarkan tapel Barong Ket yang 

berwarna merah. Untuk membedakan warna merah Ked dengan Kalika, penulis 

menggunakan warna merah yang lebih cerah pada karakter Ked.  

 

1. Ked 

Berdasarkan teori dari Tillman (2011) Warna merah yang lebih cerah 

dapat memberikan kesan kepercayaan diri, keberanian. Warna putih pada bagian 

tubuh Ked juga penulis rancang agar memberikan kesan polos dan suci.  

 

 

 

Gambar 3.68. Warna merah pada Ked 
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Ked merupakan sosok raja hutan, simbol tersebut terlihat pada karakter Ked 

yang mengenakan mahkota.Warna kuning Pada bagian mahkota Ked untuk 

memberikan kesan  kebijaksanaan, kebahagiaan, dan kepintaran. 

 

 

 

Gambar 3.70. Warna Kuning pada Ked 

 

Gambar 3.69. Warna putih pada Ked 
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2. Kalika 

Kalika merupakan musuh utama dari karakter Ked. Maka dari itu penulis 

merancang kalika dengan warna yang bertolak belakang dengan Ked, dengan 

memilih warna dengan pencampuran Shade. Berdasarkan teori dari Tillman 

(2011) Warna merah yang lebih gelap dapat memberikan kesan perang, bahaya, 

kekuatan, passion, keinginan, kemarahan. 

 

Kalika memiliki warna mahkota yang lebih gelap dari Ked agar dapat 

memberikkan kesan kecemburuan, berdasarkan sifat 3 Dimensional Kalika yaitu 

rasa haus akan kekuasaan. 

 

 

 

Gambar 3.71. Warna merah pada Kalika 
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 Untuk Pakaian Kalika Penulis menggunakan motif garis yang menjadi ciri 

khas dari Rangda. Penulis menambahkan tone warna ungu untuk menunjukan 

kesan kesan kekuatan, kemewahan, mistik, royalty, sihir, ambisi. 

 

  

Gambar 3.72. Warna kuning pada Kalika 

 

Gambar 3.73. Warna ungu pada Kalika 
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Sebelum melanjutkan ke proses 3D texturing, penulis membuat color 

scheme karakter Ked dan Kalika. Berikut tampilan color scheme dari karakter 

Kalika dan Ked. 

 

Penulis melanjutkan ke proses Unwarp dari model low poly hasil progres 

retopology, selanjutnya penulis melakukan baking pada setiap bagian tubuh 

karakter untuk mendapatkan normal map, setelah itu penulis melakukan texturing 

pada aplikasi 3D Coat.  

Gambar 3.74. Color scheme Ked dan Kalika 

 

Gambar 3.75. Proses Texturing Ked 
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Gambar 3.77. Color dan Normal Map Ked 

 

Gambar 3.76. Proses Texturing Kalika 

 

Perancangan Karakterisasi Barong..., Suhandra, FSD UMN, 2018



91 

 

 

3.5. Pascaproduksi 

Setelah proses produksi penulis memasukan semua texture kedalam aplikasi 

render dan melakukan render karakter. Pada tahap ini penulis juga 

mendokumentasikan hasil kerja penulis selama tahap produksi dan preproduksi. 

Gambar 3.78. Color dan Normal Map Kalika 

 

Gambar 3.79. Hasil Render Ked 
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Gambar 3.80. Hasil Render Kalika 

Perancangan Karakterisasi Barong..., Suhandra, FSD UMN, 2018




