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BAB III 

METODOLOGI TUGAS AKHIR 

3.1  Gambaran Umum Tugas Akhir 

Tugas akhir mengenai perancangan puppet figure karakter Edmund dan Mike 

dalam storyline Conserver, yang merupakan suatu karya stop-motion, dan 

membahas mengenai bagaimana mendesain puppet figure si karakter utama, yakni 

Edmund yang sesuai dengan storyline Conserver. 

Metode yang penulis pakai untuk perancangan puppet figure Edmund 

dalam storyline Conserver adalah secara kualitatif. Metode ini Penulis pilih 

karena Tugas Akhir dilakukan lebih banyak dengan menggunakan data-data yang 

diperoleh dari hasil studi yang menggunakan telaah literatur berupa buku 

mengenai desain karakter, buku mengenai modelling puppet figure, video tutorial 

dari Nick Hilligoss dan Stop Motion Magazine sebagai referensi produksi, serta 

gambar-gambar yang penulis peroleh dari internet sebagai referensi untuk 

perancangan puppet figure dalam storyline Conserver. 

Dalam pembuatan desain puppet figure Edmund dan Mike ini, penulis 

menggunakan beberapa referensi, diantaranya referensi dari video tutorial 

armature series buatan Nick Hilligoss dan Stop Motion Magazine, beberapa tokoh 

dari film stop motion seperti Paranorman dan Coraline, jenis desain karakter dari 

buku Creating Character with Personality karya Tom Bancroft, serta character 

chart dari storyline Conserver. 

Referensi produksi dari video tutorial buatan Nick Hilligoss dan Stop 

Motion Magazine, penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan

79 
 

Perancangan Puppet..., Cindy Leonita Widjaja, FSD UMN, 2013



puppet figure untuk suatu proyek stop-motion. Karakter-karakter yang terdapat 

pada film stop motion seperti Paranorman dan Coraline, penulis gunakan untuk 

mengetahui bagaimana style puppet figure pada film stop motion yang ditujukan 

untuk anak usia 8-12 tahun.  

Jenis karakter pada buku Creating Character with Personality karya Tom 

Bancroft, penulis gunakan untuk mengetahui jenis-jenis desain karakter yang ada, 

sehingga penulis dapat memutuskan bagaimana desain karakter yang tepat untuk 

digunakan pada storyline film stop motion Conserver.  

Sedangkan character chart dari storyline Conserver buatan penulis sendiri 

pun digunakan untuk menentukan deskripsi yang tepat dari puppet figure yang 

dibuat untuk film stop motion Conserver. Berikut digambarkan bagan yang 

menjelaskan workflow penulis dalam pengerjaan Tugas Akhir. 
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3.2  Praproduksi 

Berdasarkan bagan di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat tiga proses pengerjaan yang 

penulis lakukan pada tahap praproduksi. Proses pengerjaan tersebut adalah: 

3.2.1 Pembuatan Storyline Conserver 

Dikarenakan terlalu panjangnya storyline yang penulis buat, maka demikian dipaparkan 

sinopsis dari Conserver. Sedangkan untuk storyline yang lebih lengkapnya akan penulis 

cantumkan pada Lampiran A. 

Ketika akhirnya ada empat orang anak yang diwariskan benda-benda 

pusaka oleh kakeknya masing-masing. Keempat anak tersebut bernama Edmund, 

Mike, Abigail, dan Sara. Edmund diberi peneropong, Mike diberi kompas, 

Abigail diberi buku petunjuk, dan Sara diberi bolpoin. Seketika itu juga mereka 

akhirnya dikejutkan dengan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan jagad raya. 

Sedangkan Sara akhirnya berkhianat dikarenakan kelimpahan materi di suatu 

planet dengan kelimpahan kekayaan alam. 

Namun, pada akhirnya Sara pun tersadar bahwa apa yang dia lakukan 

sebelumnya merupakan suatu kesalahan dan akhirnya ia pun kembali bergabung 

dengan adik sepupunya dan teman-temannya, dan mereka semua ini disebut 

sebagai Conserver.  

3.2.2 Character Design 

Berdasarkan batasan masalah yang sudah penulis kemukakan di Bab I, maka 

karakter yang penulis buat pun hanya dua karakter utamanya saja dari storyline 

Conserver. Karakter tersebut adalah Edmund dan Mike. Karakter-karakter 
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tersebut pun nantinya akan dikaji dari sisi fisik, sifat, dan kostumnya. Demikian 

penjelasan lebih jelasnya. 

3.2.2.1 Edmund 

1.) Fisiologi 

Berkulit putih, berambut pirang, bermata biru, dan mempunyai tinggi badan 

150 cm. Penulis memilih Edmund dengan ciri berkulit putih, berambut 

pirang, dan bermata biru karena karakter Edmund pada storyline Conserver 

merupakan orang dari ras kaukasoid.  

Karakter Edmund ini merupakan karakter dengan kategori realistic 

karena bentuk tubuhnya yang seperti manusia dan bersifat realis, hanya 

saja beberapa bagian dari tubuhnya dikarikaturkan. Bagian tubuh dari 

Edmund yang tidak realis itu terdapat pada bagian wajahnya, yakni bagian 

hidung dan mata dari Edmund, serta bagian perut dan tangan dari Edmund. 

Edmund ini mempunyai ciri khas kostum, yakni berbaju biru, 

bercelana panjang, berjaket cokelat, bersepatu boots cokelat, dan selalu 

membawa teropong warisannya serta tas backpack berwarna biru. Berikut 

digambarkan bagaimana character design dari Edmund. 
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Gambar 3.1 Character Design Edmund Beserta Property 
 

 

Gambar 3.2 Character Design Edmund dari Angle Samping 
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2.) Psikologi 

Edmund adalah seorang anak yang berjiwa pemimpin dan pintar. Sifatnya 

yang berjiwa pemimpin itu dapat dilihat dari keberadaannya sebagai 

pemimpin dalam kelompok astronomi dan kelompok pergaulannya. 

Sedangkan kalau sisi pintarnya dapat dilihat dari kemampuannya dalam 

kelompok pecinta astronomi. Edmund pun suka mengadakan penelitian, 

khususnya dalam bidang astronomi. 

3.) Sosiologi 

Edmund merupakan anak dari kelas sosial menengah ke atas. Hal ini dapat 

tercermin dari tempat ia bersekolah yang merupakan sekolah science 

bertaraf internasional. Kelas sosialnya dapat tercermin pula dari kegiatan 

hobinya dalam bidang astronomi yang membutuhkan peralatan yang cukup 

mahal. Kelas sosialnya juga dapat terlihat dari segi kostumnya. 

3.2.2.2 Mike 

1.) Fisiologi 

Berkulit cokelat, berambut cokelat keriting, bermata hijau, dan mempunyai 

tinggi badan 160 cm. Penulis memilih Mike dengan ciri berkulit cokelat, 

berambut cokelat, dan bermata hijau karena karakter Mike pada storyline 

Conserver merupakan orang dari ras negroid. 

Mike mempunyai ciri khas kostum, yakni berbaju hijau, bercelana ¾ 

hitam, memakai bretel hitam, berjaket cokelat-hijau, bersepatu boots 

cokelat, dan selalu membawa kompas warisannya serta slingbag berwarna 

cokelat. Berikut digambarkan bagaimana character design dari Mike. 
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Gambar 3.3 Character Design Mike Beserta Property 
 

 

Gambar 3.4 Character Design Mike dari Angle Samping 
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2.) Psikologi 

Mike adalah seorang anak yang pintar, namun memiliki kekurangan, yakni 

agak lambat dalam bertindak. Sisi pintarnya dapat dilihat dari 

kemampuannya dalam kelompok pecinta astronomi. Mike juga suka 

mengadakan penelitian, khususnya dalam bidang astronomi. Sedangkan 

sifatnya yang lambat dalam bertindak itu kurang lebih dikarenakan 

tubuhnya yang lebih gemuk dan lebih tinggi dari Edmund. Mike juga 

merupakan seorang anak yang tidak percaya diri sehingga ia agak sulit 

dalam berkomunikasi. 

3.) Sosiologi 

Mike merupakan anak dari kelas sosial menengah ke atas. Hal ini dapat 

tercermin dari tempat ia bersekolah yang merupakan sekolah science 

bertaraf internasional. Begitu juga dengan kegiatan hobinya yang lebih 

banyak dalam bidang astronomi, dimana membutuhkan peralatan yang 

cukup mahal. Hal ini menunjukkan bahwa karakter Mike merupakan anak 

dari kelas sosial menengah ke atas. Kelas sosial pun dapat terlihat dari segi 

kostumnya. 

 

3.2.3 Pembuatan Character Chart 

Dalam character design, penulis menggunakan referensi desain yang diambil dari 

film Paranorman dan Coraline. Dari film Paranorman, karakter yang penulis 

jadikan referensi adalah karakter Norman Babcock, sedangkan dari film Coraline, 

karakter yang penulis jadikan referensi adalah karakter Wyborne “Wybie” Lovat. 
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.                        

Gambar 3.5 Perbandingan Referensi dengan Character Design dari Edmund 
 

                             

Gambar 3.6 Perbandingan Referensi dengan Character Design dari Mike 
 

Setelah sebelumnya penulis membuat character design kasar dari karakter 

Edmund dan Mike, maka selanjutnya penulis harus membuat character chart dari 

karakter-karakter tersebut. Character chart inilah yang nantinya akan menjadi 

acuan dalam proses produksi puppet figure karakter Edmund dan Mike. Demikian 

character chart tersebut. 
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Gambar 3.7 Character Chart Edmund dan Mike 
 

3.3  Produksi 

Demikian dijelaskan proses pengerjaan yang dilewati pada tahap produksi. 

3.3.1 Pembuatan Armature 

Armature yang nantinya akan penulis gunakan dalam pembuatan puppet figure 

Edmund adalah armature kawat. Armature ini digunakan biasanya untuk produksi 

kecil, berbudget rendah, dan untuk kelas semi-profesional. 

Penulis sendiri memilih untuk menggunakan armature kawat karena 

harganya yang murah dan cara pembuatannya yang mudah. Namun, tidak berarti 

bahwa armature kawat ini merupakan armature yang tidak baik untuk digunakan. 

Seorang ahli seperti Hilligoss saja sering kali menggunakan armature kawat untuk 

beberapa karya stop motion-nya.  
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Tetapi memang tidak dapat dipungkiri, bahwa metal armature adalah 

armature yang terbaik yang dapat digunakan untuk puppet figure. Namun, dengan 

keterbatasan alat, biaya, dan pengalaman, maka penulis pun memilih untuk 

menggunakan armature kawat.  

Untuk membuat armature kawat diperlukan beberapa bahan, di antaranya 

kawat dengan ketebalan sedang untuk bagian keseluruhan, kawat dengan 

ketebalan tipis untuk bagian jari-jari, balok kayu, glue gun, power glue, dan epoxy 

putty. Sedangkan untuk peralatannya dibutuhkan bor, palu, gergaji dan tang. 

Pembuatan armature kawat untuk bagian kepala dan tubuh armature 

dibedakan pembuatannya, sehingga nantinya akan mempermudah pada proses 

detailing. Demikian dijelaskan proses yang dilalui saat pembuatan armature 

bagian tubuh. 

1.) Mengukur kawat-kawat yang akan dijadikan armature agar sesuai dengan 

kriteria dari character design Edmund. Yang dimaksudkan di sini adalah 

pengukuran tinggi armature kawat nantinya harus sesuai dengan character 

design Edmund. 

2.) Memilin kawat-kawat tersebut dengan menggunakan bor, sehingga nantinya 

kawat tersebut akan menjadi lebih rapi dan lebih kokoh. 

3.) Membentuk kawat-kawat tersebut menjadi menyerupai bentuk tubuh dari 

puppet figure, sehingga mempunyai bagian-bagian tubuh mulai dari tangan, 

kaki, pinggang, dada, dan kepala. 
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4.) Untuk memperkuat antara bagian atas tubuh armature dengan bagian bawah 

tubuh armature, maka penulis memberikan epoxy putty di tengah kedua 

bagian tersebut, sehingga terbentuklah bagian pinggang dari armature. 

5.) Menyambungkan balok kayu yang nantinya akan menjadi center atau 

penghubung atas semua bagian tubuh dari armature. Balok kayu ini dapat 

dipermisalkan sebagai dada dari armature. Sebelumnya, terlebih dahulu balok 

kayu tersebut dilubangi, sehingga kawat-kawat dari bagian tubuh armature 

lainnya dapat tersambung ke bagian dada armature tersebut. Untuk 

menyambungkan semua bagian tubuh tersebut cukup digunakan power glue 

dan untuk beberapa bagian menggunakan glue gun. 

6.) Untuk bagian jari-jari dari armature, maka digunakan kawat-kawat dengan 

ketebelan tipis yang kemudian dipilin agar menjadi lebih kokoh. 

7.) Antara bagian jari-jari tangan dan lengan pembuatannya dibedakan. Maka, 

ketika jari-jari tangan sudah selesai pembuatannya, akan disambungkan 

dengan lengan armature dengan menggunakan epoxy putty. 

8.) Terakhir adalah dengan memberikan epoxy putty pada bagian tangan dan kaki 

armature, sehingga tangan nampak mempunyai lengan bagian atas dan 

lengan bagian bawah, begitu juga dengan kaki, jadi terlihat mempunyai 

bagian paha dan betis. Selain itu, epoxy putty ini pun berfungsi untuk 

memperkokoh kawat. 
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Gambar 3.8 Armature Bagian Tubuh yang Sudah Jadi 
 

Sedangkan untuk bagian kepala dari puppet figure demikian penjelasan 

proses pengerjaannya. 

1.) Membentuk balok kayu menjadi lebih rounded sehingga bentuknya hampir 

sama dengan bentuk struktur tengkorak bagi puppet figure. 

2.) Membuat lubang-lubang yang diperlukan untuk memasukkan kawat bagi 

struktur hidung dan rahang, serta membuat cekungan tempat mata. 

3.) Membentuk kawat-kawat armature yang diperlukan untuk bagian hidung dan 

rahang dan penempatannya pun harus disesuaikan. 

4.) Melapisi balok kayu dan kawat-kawat armature tersebut dengan epoxy putty, 

sebagai pemberi volume dan penguat. 

5.) Melapisi balok kayu dengan foam tipis sehingga dapat membuat detail yang 

diperlukan pada wajah. 
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Gambar 3.9 Armature Bagian Kepala yang Sudah Jadi 
 

 

Gambar 3.10 Armature Secara Keseluruhan yang Sudah Jadi 
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3.3.2 Pelapisan Armature dengan Foam 

Sama halnya dengan pembuatan armature yang antara bagian kepala dengan 

tubuhnya dipisah pembuatannya, maka pelapisan foam terhadap armature pun 

dipisah per bagiannya. 

Terdapat dua jenis foam yang dibutuhkan dalam proses ini, yakni foam 

yang mempunyai ketebalan kira-kira 2 cm dan foam tipis yang menyerupai kain. 

Bahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah lem perekat antara armature 

dengan foam. Ada dua jenis lem yang penulis gunakan, yakni aica aibon dan 

power glue. Sedangkan untuk alat, yang digunakan hanya gunting. 

Demikian dijelaskan langkah-langkah pelapisan armature dengan foam 

pada bagian tubuh armature. 

1.) Bagian tubuh armature secara keseluruhan ditutupi oleh foam yang 

mempunyai ketebalan 2 cm. Cukup dengan menggunting-gunting foam 

tersebut dengan bentuk kubus, kemudian menempelkannya ke armature 

dengan lem aica aibon yang dicampur dengan power glue. 

2.) Setelah semua bagian tubuh telah tertutupi oleh foam, maka saatnya untuk 

membentuk visualisasi daging tersebut dengan gunting, sehingga mempunyai 

shape yang indah. 

3.) Jika shape yang indah sudah tercipta, namun keadaan permukaan shape 

tersebut masih kurang rapi, maka permukaannya dapat dirapikan dengan foam 

tipis. Dengan begitu permukaan foam menjadi rata dan rapi. 
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Gambar 3.11 Armature Bagian Tubuh yang Sudah Dilapisi oleh Foam 
  

Untuk bagian kepala, digunakan foam tipis yang seperti kain saja, karena 

foam tersebut sudah cukup untuk memenuhi volume muka. Foam ini nantinya 

akan menutupi semua bagian dari armature kepala. 

Foam tipis direkatkan ke armature dengan menggunakan campuran lem 

aica aibon dan super glue. Dibentuk juga dengan menggunakan gunting. Pada 

dasarnya apa yang dilakukan terhadap armature bagian kepala dengan bagian 

tubuh itu sama. 
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Gambar 3.12 Armature Bagian Kepala yang Sudah Dilapisi oleh Foam 
 

 

Gambar 3.13 Keseluruhan Armature yang Telah Dilapisi Foam (Tampak Depan) 
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Gambar 3.14 Keseluruhan Armature yang Telah Dilapisi Foam (Tampak Samping) 
 

3.3.3 Pelumuran Latex 

Bagian tubuh dan kepala armature melewati proses pelumuran latex dengan cara 

yang sama, yakni dengan menguaskan latex secara merata pada permukaan 

armature yang sudah berbalut foam. 

Bahan-bahan yang digunakan pada proses ini adalah latex, air, bedak dan 

cat acrylic warna merah, kuning, putih. Sedangkan alat-alat yang digunakan 

adalah kuas. 

Untuk lebih jelasnya, demikian tahapan yang dilakukan pada proses ini: 

1.) Mengaduk latex, ammonia, air, dan cat acrylic warna merah, kuning, putih 

menjadi satu, sehingga nantinya cairan latex tersebut menjadi berwarna 

kecoklatan seperti warna kulit manusia pada umumnya. 
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2.) Menguaskan cairan latex pada armature yang sudah berbalut foam sebanyak 

dua belas layer hingga permukaannya nampak halus. Namun perlu diingat 

bahwa sebelum menambah setiap layer, maka latex harus ditunggu hingga 

mengering terlebih dahulu. 

3.) Memberikan detail, seperti otot atau tonjolan tulang dengan menggunakan 

latex. 

4.) Memberi bedak pada permukaan latex yang sudah kering sehingga terlihat 

lebih matte. 

 

Gambar 3.15 Bagian Tubuh Puppet Figure yang Telah Selesai Dilumuri Latex 
(Tampak Depan) 
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Gambar 3.16 Bagian Tubuh Puppet Figure yang Telah Selesai Dilumuri Latex 
(Tampak Samping) 

   

 

 Gambar 3.17 Bagian Kepala Puppet Figure yang Telah Selesai Dilumuri Latex 
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3.3.4 Pemberian Bola Mata 

Proses pemberian bola mata dilakukan setelah seluruh bagian kepala sudah 

terlumuri oleh latex. Bahan-bahan yang digunakan antara lain, mutiara berwarna 

putih, cat acrylic warna putih, biru, dan hijau, cat varnish khusus acrylic, busa 

tipis, lem aica aibon, serta latex. Sedangkan alatnya antara lain, tusuk gigi dan 

kuas. 

Demikian dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada saat pemberian 

bola mata. 

1.) Mutiara putih dicat putih dengan cat acrylic, yang kemudian diberi pewarna 

pada bagian tengah mutiara dan dipermisalkan sebagai pupil mata. 

2.) Bola mata yang sudah siap kemudian dimasukkan ke dalam rongga mata 

yang berupa cekungan, yang telah disiapkan pada bagian kepala. 

3.) Pada bagian cekungan tersebut kemudian ditambahkan busa tipis sehingga 

dapat menahan bola mata tersebut. 

4.) Busa tipis pun kembali dilumuri oleh latex sehingga membaur dengan bagian 

kepala puppet figure tersebut. 
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Gambar 3.18 Mutiara yang Sudah Selesai Dicat agar Menyerupai Pupil Mata 
 

                  

Gambar 3.19 Puppet Figure Edmund 
yang Sudah Diberi Mata 

Gambar 3.20 Puppet Figure Mike yang 
Sudah Diberi Mata 
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3.3.5 Pemberian Detail Warna 

Bahan-bahan yang digunakan pada proses pemberian detail warna adalah cat 

acrylic warna putih, kuning, dan merah. Sedangkan alat yang digunakan adalah 

kuas. 

Untuk proses pemberian detail warna ini pada dasarnya masih 

menggunakan bahan-bahan yang sama seperti proses pelumuran latex. Detail 

warna yang penulis maksud adalah detail warna yang terdapat pada pipi, mulut, 

gigi, dan kulit dari puppet figure yang sesuai dengan ciri khasnya. 

Untuk bagian pipi dari puppet figure dibutuhkan latex, air, dan cat acrylic 

warna merah dan putih. Cairan latex yang sudah diaduk hingga berwarna merah 

muda tersebut kemudian dikuaskan tipis-tipis ke permukaan pipi pada puppet 

figure. Bagian tubuh dari puppet figure pun melalui proses yang sama dengan 

bagian pipi tersebut. 

Sedangkan untuk bagian mulut dan gigi hanya membutuhkan acrylic 

warna merah dan putih dengan air. Kedua bahan tersebut diaduk menjadi satu, 

kemudian dikuaskan secara merata ke bagian-bagian tersebut. 
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Gambar 3.21 Puppet Figure Edmund 
yang Sudah Diberi Detail Warna 

Gambar 3.22 Puppet Figure Mike yang 
Sudah Diberi Detail Warna 

 

3.3.6 Pemberian Alis Mata 

Bahan yang digunakan pada proses ini adalah kawat tipis, busa tipis, lem aica 

aibon, glue gun, dan benang wol. Sedangkan alat yang digunakan adalah tang, 

paku, palu, dan gunting. 

Pada proses ini tahapan kerja yang penulis lakukan adalah memilin dua 

buah kawat tipis sehingga menjadi kuat, kemudian membuat lubang tepat di atas 

mata dari puppet figure dengan menggunakan paku dan palu yang dilakukan 

dengan perlahan agar tidak merusak. Kemudian kawat yang sudah dipilin tersebut 

kembali dipilin dengan benang wol agar menyerupai alis mata. Setelah proses 

tersebut, alis pun dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat di atas mata 

tersebut dan dilem dengan menggunakan glue gun. 
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3.3.7 Pembuatan Kostum Untuk Puppet Figure 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kostum untuk puppet figure 

antara lain adalah berbagai jenis kain, seperti kain oskar berwarna coklat yang 

menyerupai bahan kulit, kain kaos berwarna biru dan hijau, dan kain hitam dan 

jeans, velcro tidak lupa juga diperlukan benang dengan berbagai macam warna 

yang diperlukan. Sedangkan alat-alat yang digunakan adalah alat-alat jahit biasa, 

seperti jarum dan pengukur kain. Namun, ada beberapa kostum yang dijahit 

dengan menggunakan mesin jahit agar lebih efisien dan rapi pengerjaannya. 

Demikian dijelaskan tahapan kerja yang penulis lakukan pada proses ini. 

1.) Memotong pola pakaian yang sesuai dengan model. 

2.) Menjahit sisinya menjadi satu. 

3.) Merekatkan velcro pada beberapa bagian, sehingga nantinya akan 

mempermudah pada proses pembukaan dan pemakaian pakaian pada puppet 

figure. 

4.) Memasang kancing pada jaket. 

5.) Membuat jahitan fancy untuk bagian kaos. 
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Gambar 3.23 Puppet Figure Beserta Kostumnya (Tampak Depan) 
   

 

Gambar 3.24 Puppet Figure Beserta Kostumnya (Tampak Samping) 
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Gambar 3.25 Puppet Figure Beserta Kostumnya (Tampak Belakang) 
 

3.3.8 Pemberian Rambut 

Bahan-bahan yang digunakan pada proses pemberian rambut untuk puppet figure 

adalah rambut, cat pewarna rambut pirang dan cokelat. Sedangkan alat yang 

digunakan adalah jarum untuk menekan rambut ke dalam puppet figure. 

Yang dilakukan pada proses ini adalah rambut pertama-tama dicat sesuai 

dengan desain karakter yang sudah dibuat. Dengan demikian terdapat dua warna 

rambut, yakni pirang untuk Edmund dan cokelat untuk Mike. Setelah proses ini 

maka, rambut pun seperti dibagi dua bagian, yang kemudian bagian tengahnya 

dimasukkan atau ditusukkan ke kepala puppet figure dengan menggunakan jarum. 

Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga rambut dirasa cukup tebal. 
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Gambar 3.26 Edmund yang Telah Diberi 
Rambut 

Gambar 3.27 Mike yang Telah Diberi 
Rambut 

 

3.3.9 Pembuatan Set and Property untuk Puppet Figure 

Bahan-bahan yang dibutuhkan pada proses ini adalah karton 3 mm, kayu balsa 3 

mm, lem fox, kawat ketebalan sedang, glue gun, kulit kayu, sumpit bambu, cat 

kayu. Sedangkan alat yang digunakan adalah kuas. 

Pada pembuatan set, yang dibuat adalah set rumah panggung sederhana 

dari Rus Al Dar. Sedangkan property yang dibuat adalah backpack Edmund dan 

sling bag Mike. Pembuatan backpack dan sling bag dilakukan sama halnya seperti 

pembuatan kostum.  

Set dibuat dengan mempertimbangkan skala yang sama dengan puppet 

figure-nya, sehingga nantinya terlihat seimbang. Skala yang digunakan pada 

pembuatan puppet figure serta set and property-nya adalah 1:6. 
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Gambar 3.28 Set dari Puppet Figure 
(Angle Lurus) 

 

Gambar 3.29 Set dari Puppet Figure 
(Angle Atas) 

 

3.4 Pascaproduksi 

Satu-satunya kegiatan yang dilakukan pada proses pascaproduksi adalah 

compositing objek. Yang dimaksud dengan compositing di sini adalah menempat-

nempatkan objek yang sudah penulis buat ke layout yang sudah penulis desain. Di 

antaranya seperti penempatan objek-objek pada set serta penempatan property 

pada puppet figure. 
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