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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1.  Gambaran Umum 

Dalam penulisan untuk Tugas Akhir ini, penulis bersama dengan tim akan 

membuat dan menjelaskan sebuah proyek film animasi yang berjudul Break Zone. 

Break Zone merupakan sebuah film animasi hybrid dengan gaya gambar anime 

yang bergenre science fiction, dimana film ini merupakan film animasi 2D dengan 

campuran aplikasi media 3D yang berperan dalam pembuatan environment serta 

objek disekitarnya. 

 Dalam proyek ini, penulis berperan sebagai 3D environment modeller. 

Penulis bertugas dalam merancang konsep dan membuat modeling 3D dari 

environment yang akan digunakan dalam animasi. 3D environment modeller 

merancang dan membuat environment yang sulit bila dikerjakan secara manual 

sehingga menghemat waktu pengerjaan animasi. Penulis bersama dengan digital 

painting artist berdiskusi untuk menentukan warna yang tepat untuk environment 

yang dibuat.  

Terdapat langkah-langkah penting yang ada dalam proses pembuatan 3D 

environment modeling, yang dikelompokan ke dalam tiga tahapan, yaitu tahap 

praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. Di bawah ini merupakan diagram 

proses pembuatan 3D environment untuk animasi 2D Break Zone. 
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Gambar 3.1. Bagan Proses Perancangan Environment 3D 

 

3.1.1.  Metode Tugas Akhir  

Banyak sekali metode penelitian yang dapat dilakukan dalam merancang dan 

membuat sebuah karya. Penulis sebagai seorang 3D environment modeller melalui 

berbagai tahapan pencarian ide dan penelitian dalam membentuk environment 

dalam animasi Break Zone. Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah 

metode studi existing dan wawancara. Dengan melakukan penelitian tersebut, 

maka penulis dapat membangun environment yang sesuai dan menggambarkan 

film Break Zone. 
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3.1.2.  Sinopsis 

Film ini bercerita mengenai kehidupan sekolah tahun 2030 dengan teknologi yang 

canggih, dimana terdapat turnamen Break Zone antar sekolah. Break Zone 

merupakan sebuah game dunia virtual, yang menggunakan teknologi yang tinggi, 

yang dikembangkan oleh pihak sekolah masa depan sebagai sarana hiburan dan 

olahraga siswa. Dalam Break Zone terdapat battle system dimana setiap pemain 

diproyeksikan secara virtual ke dalam berbagai macam zona bertarung sehingga 

tidak terkena damage sesungguhnya dan dilengkapi dengan senjata virtual yang 

sesuai dengan kemampuan atletik mereka. 

Turnamen  Break Zone inilah yang diikuti oleh Len, siswa baru di Cloud 

Academy bersama denga tiga orang rekannya dalam turnamen musim panas 2030. 

Len yang awalnya tidak mendapat pengakuan dari rekannya akhirnya berhasil 

memperoleh kepercayaan dari mereka setelah diuji kemampuannya oleh salah satu 

anggota tim tersebut. Len dan rekannya akhirnya berhasil memenangkan 

turnamen tersebut dengan perjuangan yang keras. 

Proses pembuatan environment 3D dalam animasi 2D Break Zone terdiri 

dari tiga tahapan yakni praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. Sebelum 

memasuki tahapan kerja, penulis bersama dengan sutradara, 2D digital painting 

artist, dan VFX artist saling berdiskusi dalam membagi tugas dan membuat 

environment yang cocok dan sesuai untuk film Break Zone. 
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3.2. Praproduksi 

Praproduksi merupakan tahap persiapan awal sebelum melangkah ke proses 

produksi. Tahap ini ada untuk mempermudah jalannya proses produksi dengan 

mempersiapkan dan merencanakan secara matang konsep dari environment yang 

akan diproduksi. Tahap ini terdiri dari tiga langkah, yakni penyusunan konsep,  

wawancara, dan pembuatan sketsa. 

3.2.1.  Penyusunan Konsep 

Penulis melakukan studi literatur dari beberapa sumber yang berhubungan dengan 

pembuatan environment serta melakukan brainstorming dan studi existing 

terhadap film-film yang merepresentasikan konsep environment yang ingin 

dibentuk oleh penulis.  

 3.2.1.1.   Brainstorming 

Hal pertama yang dilakukan untuk membangun sebuah konsep adalah 

dengan melakukan brainstorming. Pada tahap ini yang dilakukan adalah 

menyeleksi dan mencari ciri khas seperti yang ada di dalam sebuah 

environment berdasarkan cerita yang ada dengan memperhatikan hal-hal 

yang mempengaruhi pembentukan sebuah environment, dan 

menuangkannya ke dalam sebuah mind map yang menjadi gambaran dasar 

dari konsep yang akan dibuat. 
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Gambar 3.2. Mind Map 

 

1.) Genre 

Genre atau tema yang diangkat dalam sebuah cerita menjadi acuan utama 

dalam pembuatan environment sebuah film. Genre yang ada dalam film 

animasi Break Zone adalah science fiction, oleh karena itu hal-hal yang 

harus ada dan ditampilkan dalam environment yang akan penulis buat, 

haruslah mengandung ciri khas dari film bergenre science fiction.  

Hal-hal tersebut adalah adanya teknologi canggih pada aplikasi 

environment yang ada dan bentuk atau teknologi yang futuristik atau tidak 

ada pada masa sekarang. Seperti meja yang memiliki hologram 

touchscreen yang dapat digunakan untuk mengakses data. Tipe bangunan 
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science fiction merupakan tipe bangunan yang futurisitk . Pada genre ini 

desain bangunannya terlihat high-tech dan berupa bangunan-bangunan 

yang tinggi dengan bentuk yang unik. Biasanya bangunan-bangunannya di 

dominasi dengan warna putih dan abu-abu. dengan penggunaan material 

kaca dan besi atau logam lainnya yang kuat namun ringan. 

2.) Waktu 

Dalam menentukan setting pada film, kita harus memastikan waktu yang 

sesuai dengan cerita film tersebut. Break Zone mengambil periode waktu 

2030, di masa depan, sehingga dalam membuat environment harus 

diperhatikan seperti apakah teknologi atau bentuk-bentuk bangunan dan 

properti yang menonjol dalam lingkup masa itu. Sehingga kita harus dapat 

membayangkan, apa yang akan ada di masa depan nanti, keadaan yang 

mencerminkan futuristik itu seperti apa.  

Karena waktunya adalah di masa depan, tentunya teknologi yang 

ada sudah maju, bentuk-bentuk bangunan sudah lebih futuristik, yaitu 

bangunan dengan bentuk yang unik atau tidak biasa. Banyak terdapat 

mesin atau teknologi baru yang tidak ada pada saat sekarang ini. 

3.) Tempat 

Tempat terjadinya cerita juga sangat penting dalam pembuatan konsep. 

Break Zone mengambil lokasi tempat di lingkungan sekolah. Sehingga 

elemen environment yang penulis buat tidak boleh melenceng dari sekolah. 

Dalam hal ini penulis membuat kawasan lingkungan sekolah yang 

futuristik dengan bentuk-bentuk gedungnya yang beraneka ragam. Tetapi 
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meskipun bentuk-bentuk gedungnya sudah berbeda dari bangunan sekolah 

pada umumnya, namun tetap terlihat sebagai kawasan sekolah. Sehingga 

bagi yang melihat dapat langsung mengetahui bahwa kawasan tersebut 

adalah kawasan lingkungan sekolahan bukan kawasan industri.  

4.) Karakter 

Hal terakhir yang harus diperhatikan adalah penyesuaian antara karakter 

dengan environment itu sendiri. Apakah karakter yang ada sesuai dengan 

environment yang ingin kita buat. Apakah environment tersebut memberi 

kesan personaliti atau kesukaan karakter. Dalam hal ini, environment yang 

penulis buat untuk film Break Zone diperuntukkan untuk manusia, siswa-

siswa SMA. Oleh karena itu, penulis harus dapat membuat environment 

yang dari tinggi maupun ukuran nya sesuai dengan besar manusia normal 

dan bentuknya pun diperuntukkan untuk manusia.  

Environment yang dibuat harus sesuai dengan fisio dan sosio 

karakter Break Zone. Karena environment yang dibuat adalah untuk para 

siswa sekolah, maka environment yang dibuat memiliki ciri khas dari 

sekolah. Suasana yang tercipta juga harus sesuai, misalnya dilihat dari 

seragam sekolahnya, seragam siswa Cloud Academy dalam film Break 

Zone tergolong elit dan formal. Oleh karena itu, environment sekolah yang 

diciptakan juga harus sesuai dengan seragam tersebut, yaitu lingkungan 

sekolah yang megah, bersih, dan teratur. Jika seragamnya lusuh atau 

siswa-siswanya berandalan, tentunya environment sekolah yang tercipta 

adalah bangunan yang tua dan kotor. 
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 Dengan memperhatikan poin-poin penting di atas dan 

menjadikannya sebagai patokan dasar, maka terciptalah konsep dasar 

environment yang akan penulis buat. 

1.) Gedung Sekolah 

Merupakan environment utama dalam Break Zone, dimana lingkungan 

sekolah menjadi lokasi dimana cerita terjadi. Bangunan – bangunan dalam 

lingkup sekolah ini termasuk bangunan futuristik karena memiliki  bentuk 

dan tatanan yang unik dan berbeda. Bangunan ini tersusun atas kaca dan 

besi dengan warna dominan abu-abu, putih, dan biru.  

Penulis terinspirasi dari kawasan kampus Tokyo University, untuk 

membuat kawasan sekolah dengan gedung-gedung yang terpisah yang 

dihubungkan dengan taman dan jalanan yang memiliki tata letak yang 

menarik.  

 

Gambar 3.3. Tokyo University 
(http://www.teu.ac.jp/english/eng_common/images/img_campus-e_h01.jpg) 
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Berikut merupakan sketsa awal penulis pada saat memikirkan 

konsep yang akan dibuat untuk menjadi gambaran awal bagi penulis 

sekolah seperti apa yang ingin dibuat. 

 

Gambar 3.4. Sketsa Awal Sekolah 

 

Kawasan sekolah ini merupakan sekolah mewah dan formal 

dimana siswa yang hadir dalam sekolah ini bukan siswa biasa, sehingga 

unsur megah dan bersih harus ditampilkan. Bangunan-bangunan sekolah 

ini membentuk menjadi satu kawasan lingkungan sekolah yang besar dan 

megah. Sekolah ini simetris di bagian depan, dan di bagian belakangnya 

terdapat bangunan-bangunan yang lebih unik bentuknya. Konsep simetris 

ini dimaksudkan untuk memberikan kesan teratur dan formal. Namun agar 

tidak terkesan kaku dan membosankan, maka dihadirkan pula bentuk-

bentuk bangunan yang lebih unik untuk mengimbanginya. Bentuk yang 

simetris sangat penting karena jika semua bangunannya berbeda-beda 

bentuknya maka akan terlihat berantakan dan tidak harmonis. 
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Peletakan gedung-gedung tersebut menjadi sebuah kawasan 

sekolah juga tidak sembarangan. Bangunan utama diletakan tepat ditengah 

kawasan, berhadapan langsung dengan pintu masuk gerbang. Bangunan 

bagian depan di samping merupakan bangunan kegiatan belajar dan 

mengajar. Dan bangunan pada bagian belakang merupakan bangunan 

tambahan pendukung aktifitas sekolah.  

Denah kawasan sekolah ini dibuat simetris atau seimbang kiri dan 

kanannya. Filosofi yang ingin dituju penulis adalah adanya keseimbangan 

yang hadir dalam kawasan tersebut. Seperti otak kiri dan otak kanan, 

keduanya seimbang dan saling melengkapi satu sama lain. Adanya 

keseimbangan dalam kegiatan sekolah, selain kegiatan belajar juga 

diimbangi dengan kegiatan hiburan dan olah raga. Keseimbangan bagai 

otak kiri dan otak kanan ini akan menciptakan suasana yang harmonis. 

Dengan peletakan yang simetris maka kawasan ini akan terlihat teratur dan 

tertata rapi. 

2.) Ruang Kelas 

Ruang kelas yang diharapkan adalah sebuah ruangan yang cukup luas, 

yang didalamnya terdapat banyak meja dan kursi yang tertata rapi. 

Terdapat jendela besar agar suasana dalam kelas lebih nyaman, tidak 

terlalu kaku dan sesak. Tidak lupa ditambahkan lampu-lampu untuk 

penerangan agar suasana kelas selalu cerah, tidak muram. Selain itu 

terdapat unsur-unsur pendukung yang menggambarkan suasana ruangan 

kelas, seperti papan tulis, papan mading, dan loker. Penulis terinspirasi 
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dari ruang kelas pada sekolah-sekolah di Jepang yang memiliki meja dan 

kursi kayu. 

 

Gambar 3.5. Ruang Kelas Jepang 
(http://www.theantiroom.com/wp-content/uploads/2011/05/classroom.jpg) 

 

Suasana kelas yang ingin ditampilkan adalah suasana kelas yang 

rapi dan teratur, dengan pencahayaan yang cukup, dimana kegiatan belajar 

dan mengajar berjalan dengan tenang dan harmonis. Secara garis besar, 

ruangan kelas yang dibuat merupakan ruang kelas biasa seperti pada film-

film anime lain, dengan bentuk perabot pendukung yang normal. Namun 

yang ditonjolkan dan yang mencerminkan sebagai ruang kelas di masa 

depan adalah aplikasi teknologi canggih yang berada di dalamnya dan 

beberapa fitur alat elektronik yang mendukung proses pembelajaran dalam 

kelas.  
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3.) Ruang Break Zone 

Merupakan sebuah ruangan tertutup yang megah, yang berisi peralatan 

berteknologi canggih, seperti mesin-mesin dan alat kontrol kendali yang 

diperlukan untuk dapat masuk ke dalam dunia virtual Break Zone. 

Ruangan tertata rapi dan bersih, dan terdapat objek-objek pendukung yang 

membuat ruangan tersebut memiliki kesan high-tech, megah, dingin, dan 

kaku.  Penulis terinspirasi dari mesin-mesin yang ada pada film Avatar, 

yang menurut penulis dapat dijadikan referensi dalam pembuatan mesin-

mesin untuk film Break Zone. 

 

Gambar 3.6. Ruangan dalam Avatar 
(http://assets.thecreatorsproject.com/blog_article_images/images/000/031/264/avatar_mi

ndcontrol1_slide_slide.jpg?1341502813) 

 

Tiap orang akan masuk ke dalam sebuah mesin yang berfungsi 

mensimulasikan tubuh pemain tersebut ke dalam dunia virtual. Disertai 

dengan peralatan lain yang berfungsi untuk  memantau keadaan tubuh 

orang tersebut dan mengatur dunia virtual yang dimasuki. 
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4.) Battlefield 

Merupakan arena pertarungan virtual dalam permainan simulasi virtual 

Break Zone dimana pemain dapat memilih dan menentukan lokasi yang 

diinginkan untuk bertarung. Dalam battlefield pemain dapat bertarung 

sepenuhnya menggunakan berbagai macam senjata yang sesuai dengan 

kemampuan masing-masing tanpa menerima damage yang sesungguhnya. 

 Arena battlefield berupa virtual dan imaginary, yang berarti arena 

bertarung tersebut dapat berbentuk apa saja, tempat-tempat yang 

sebenarnya tidak ada di dunia nyata sesuai dengan keinginan para siswa 

tersebut. Tempat macam apapun dapat direalisasikan ke dalam dunia 

virtual Break Zone. 

 Battlefield berupa sebuah arena yang luas batasannya sehingga 

para siswa dapat bertarung,  berpindah-pindah tempat, serta menghindar 

dari serangan musuh-musuhnya  dengan bebas dan lega. Penulis 

terinspirasi untuk membuat sebuah arena battlefield yang berupa 

reruntuhan kuno dari kuil suku mayan. Menurut penulis arena ini cocok 

dijadikan arena pertarungan utama karena unik dan memberikan kesan 

yang berbeda. Selain itu reruntuhannya dapat digunakan untuk halang 

rintang dalam arena tersebut. Dengan teknologi yang canggih maka arena 

apapun dapat diwujudkan.  
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Gambar 3.7. Kuil Mayan 
(http://www.mayantempleenergies.com/images/kabah/Kabah-Mayan-Palace-of-the-

Masks-back-MF-01-EXP0.jpg) 

 

Berikut merupakan sketsa awal battlefield yang penulis buat 

berdasarkan referensi gambar kuil Mayan. 

 
Gambar 3.8. Sketsa Awal Battlefield 
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3.2.1.2.   Studi Existing 

Metode penelitian lain yang dipakai oleh penulis adalah metode studi 

existing, dimana penulis melakukan berbagai macam pengumpulan data 

terhadap sumber-sumber yang menurut penulis sesuai dengan konsep yang 

ingin penulis buat. Studi existing yang dilakukan bersumber dari film 

animasi yang telah ada ataupun kondisi pada dunia nyata. Sumber – 

sumber tersebut menjadi referensi dalam melihat aspek visual yang ingin 

ditunjukkan. 

1.) Guilty Crown 

Guilty Crown adalah animasi bergenre science-fiction yang menceritakan 

keadaan di waktu tahun 2039, dimana teknologi sudah berkembang sangat 

pesat. Selain dari bentuk bangunan yang unik dan futuristik, banyak sekali 

ditampilkan teknologi-teknologi sebagai sarana media visualisasi digital, 

seperti hologram-hologram dan tampilan grafis lainnya. Hanya dengan 

sebuah perangkat kecil, orang-orang dalam film ini dapat melakukan 

berbagai macam hal, terdapat berbagai macam informasi yang dapat 

diakses. 
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Gambar 3.9. Teknologi Sebagai Media Visualisasi Digital 
 (Production I.G,  Guilty Crown, 2011) 

 

Dari gambar screenshoot film Guilty Crown di atas, kita dapat 

melihat bagaimana aplikasi teknologi digambarkan dengan hologram yang 

dapat diakses dengan touchscreen dan menyimpan berbagai macam 

informasi. Teknologi ini yang nantinya akan diaplikasikan pada 

environment yang akan penulis buat untuk memberikan kesan futuristik 

dan teknologi yang maju, yang merupakan ciri khas pada film bergenre 

science fiction. 

         

Gambar 3.10. Gedung-gedung Futuristik 
 (Production I.G,  Guilty Crown, 2011) 
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Gambar di atas merupakan gambar gedung-gedung futuristik yang 

memiliki struktur yang unik dan berbeda dibandingkan dengan gedung-

gedung biasa. Film ini mengambil latar belakang waktu tahun 2039, 

dimana digambarkan suasana yang ada pada masa depan. Dalam film ini 

diperlihatkan dengan bentuk bangunannya yang futuristik untuk 

menunjang isi cerita yang mengambil waktu di masa depan.  

 

 

Gambar 3.11. Ruang Kelas 
 (Production I.G,  Guilty Crown, 2011) 

 

 

Berikut merupakan gambar ruangan kelas yang ada pada film ini. 

Dapat dilihat bahwa ruangan kelas yang ditampilkan dalam film Guilty 

Crown yang mengambil tempat di masa depan ini tergolong ruangan kelas 

biasa, tanpa unsur-unsur teknologi dan futuristik. Gambar ini menunjukkan 

bahwa dalam film ini tetap ditekankan pada properti dan ruang yang 

normal, namun kesan science-fiction dan futuristik nya tampil pada 

teknologi yang dimiliki semua murid dalam gambar. Sehingga meskipun 
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kelas tersebut terlihat biasa saja, tetapi tetap dapat terlihat kesan science-

fiction nya dari teknologi yang muncul dalam adegan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Tampilan Mesin Guilty Crown 
(Production I.G,  Guilty Crown, 2011) 

 

 

Dalam film Guilty Crown, diceritakan bahwa terdapat teknologi 

yang membuat manusia dapat mengendalikan robot dengan masuk ke 

dalam suatu mesin dan mesin-mesin yang membantu memantau keadaan 

robot dan penggunanya. Teknologi yang belum ada ini diceritakan sebagai 

salah satu teknologi yang ada di masa depan. 

 

 

Gambar 3.13. Arena Pertarungan 
(Production I.G,  Guilty Crown, 2011) 
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Gambar di atas merupakan gambar dari lokasi yang menjadi arena 

pertempuran. Dapat dilihat bahwa arena pertarungan tersebut rusak-rusak 

dan terdapat banyak puing-puing reruntuhan di sekitarnya akibat baku 

hantam yang terjadi. Sekitarnya berantakan dan kumuh. 

2.) King Of Thorn 

Film ini menceritakan mengenai munculnya sebuah wabah penyakit yang 

tidak ditemukan obatnya yang merajarela menghabisi populasi penduduk 

di dunia. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibuatlah mesin-mesin 

berteknologi canggih yang berfungsi untuk mebekukan manusia selama 

ratusan tahun untuk kemudian dikembalikan lagi seperti semula pada 

jaman yang berbeda dengan harapan sudah ditemukannya obat dari wabah 

penyakit tersebut. Film ini merupakan film science fiction yang mengambil 

tempat di masa depan. 

 

Gambar 3.14. Gedung-gedung King Of Thorn 
 (Sunrise,  King Of Thorn, 2010) 

Gambar di atas merupakan gedung-gedung yang ada dalam film 

ini. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa salah satu ciri yang cukup 

sering terlihat dari environment film yang bergenre science fiction adalah 
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bangunan-bangunan yang futuristik. Yang dimaksud dengan bangunan 

futuristik itu sendiri adalah bangunan-bangunan yang tinggi dan 

didominasi dengan penggunaan kaca. 

 

Gambar 3.15. Tampilan Mesin King Of Thorn 
(Sunrise,  King Of Thorn, 2010) 

Gambar di atas adalah gambar mesin-mesin yang dapat membuat 

seseorang dibekukan dan tertidur selama ratusan tahun yang kemudian 

akan dibangkitkan kembali. Dari gambar tersebut dapat dilihat tipikal-

tipikal mesin-mesin berteknologi canggih yang sekiranya akan muncul di 

masa depan. Dengan bentuk yang unik dan banyaknya monitor serta 

tampilan visual efek yang mendukung maka kesan high-tech dan science 

fiction sangat terasa.  
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Gambar 3.16. Tampilan Monitor pada Ruangan Kuno 
(Sunrise,  King Of Thorn, 2010) 

Dari gambar ini dapat dilihat bahwa, dalam membuat sebuah 

rancangan environment film bergenre science-fiction tidaklah terpaku pada 

ruangan yang futuristik. Ruangan dapat saja terlihat normal atau tua, tetapi 

unsur futuristik yang mendukungnya tetap diperlihatkan melalui 

pengaplikasian teknologi canggih pada benda-benda yang hadir dalam 

ruangan tersebut. Dalam film ini benda tersebut berupa tampilan layar 

monitor touchscreen dan layar lebar di belakang. 

 

Gambar 3.17. Ruang Kelas Bergaya Kuno 
(Sunrise,  King Of Thorn, 2010) 

Meskipun teknologi sudah maju, namun bangunan-bangunan dalam 

film ini tetap dipertahankan sebagai bangunan kuno. Salah satunya terlihat 

dari tampilan ruang kelas. Dari screenshoot di atas dapat dilihat kondisi 
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ruangan kelasnya yang tidak futuristik, hanya terdiri dari kursi-kursi dan 

meja kayu sederhana. Jadi dalam sebuah film science fiction tidak melulu 

harus terlihat high-tech dan futuristik, banyak unsur lain yang dapat 

mendukung suasana cerita sebuah film. 

 

 

Gambar 3.18. Ruangan yang Menjadi Arena Pertarungan  
(Sunrise,  King Of Thorn, 2010) 

Gambar di atas merupakan gambaran ruangan yang menjadi arena 

pertarungan. Area tersebut cukup luas untuk dimasuki banyak orang dan 

memiliki ruang pergerakan yang luas dan fleksibel. Terdapat runtuhan 

sulur-sulur berduri disekitar lantai dikarenakan adanya baku hantam yang 

terjadi dalam ruangan tersebut. 

3.2.2.   Wawancara 

Metode lain yang digunakan penulis dalam pembuatan environment ini adalah 

dengan wawancara. Penulis memberikan dua alternatif gambar dan melakukan 

wawancara kepada 20 orang sumber, baik orang yang memiliki pengetahuan 

mengenai desain maupun orang awam. 
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Dengan melakukan wawancara, maka penulis dapat memastikan bahwa 

karya yang penulis buat sudah sesuai dengan kebutuhan dan konsep dari film 

animasi Break Zone itu sendiri. Selain itu, dengan wawancara maka penulis 

mendapatkan masukan baru dari ke 20 orang sumber tersebut, yang kemudian 

dapat penulis pilih dan pertimbangkan kembali untuk melakukan revisi pada 

environment yang sudah penulis buat. Sehingga hasil environment yang sudah 

direvisi menjadi lebih sesuai dan menggambarkan isi dari cerita yang ingin 

disampaikan dari film tersebut. 

Sumber yang penulis pilih adalah 10 orang mahasiswa UMN dari jurusan 

seni dan desain, baik itu animasi maupun desain grafis, serta 10 orang mahasiswa 

UMN lainnya dari jurusan ilmu komunikasi dan akuntansi. Penulis sengaja 

memilih sumber yang tidak memiliki pengetahuan dasar desain karena penulis 

ingin memastikan bahwa orang yang tidak memiliki pengetahuan desain pun 

dapat merasakan dan mengerti bahwa environment yang penulis buat sudah sesuai 

dengan cerita yang ada. Gambar untuk wawancara dapat dilihat dalam lampiran. 

Berikut merupakan hasil dari wawancara yang penulis lakukan terhadap 20 

orang mahasiswa UMN; 

1.) Gedung Sekolah 

 Bentuknya sudah bagus dan unik sesuai dengan tema science fiction 

tetapi lebih baik dibuat lebih banyak lagi gedungnya. 

 Gunakan elemen kaca yang dominan pada gedung-gedung tersebut. 

 Tambahkan halaman dan pepohonan serta lampu-lampu 
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 Buat jalanan yang menghubungkan yang lebih menggambarkan seperti 

tata kota. 

2.) Ruang Kelas 

 Secara keseluruhan ruang kelasnya sudah terlihat futuristik dengan 

teknologi hologram yang dihadirkan dan peta di belakang ruangan 

 Warna papan mading yang hijau kurang sesuai dengan tema science 

fiction dan kurang memperlihatkan bahwa papan tersebut adalah barang 

elektronik yang dapat menghasilkan hologram 

 Temboknya terlalu biasa, lebih baik kalau dibuat seperti besi  

 Perlu ditambahkan mesin hologram juga di meja seperti papan mading di 

belakang 

3.) Ruang Break Zone 

 Sudah baik dan benar-benar terlihat science fiction dengan berbagai 

macam  monitor-monitor dan tombol-tombol yang ada pada mejanya. 

Tempat  tidur mesin nya juga sudah terlihat berteknologi canggih.  

 Diberi tambahan monitor-monitor pada dinding ruangan agar terlihat 

lebih ramai  

 Kursinya dirubah agar lebih terlihat futuristik 

4.) Battlefield 

 Diberikan garis kotak-kotak sebagai grid agar terlihat seperti virtual 

 Diberi kamera yang melayang-layang di sekitar battlefield 

 Proporsi tembok, pillar, dan pagoda kurang sesuai 
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 Tembok reruntuhannya masih terlihat seperti papan, lebih baik diberi 

ketebalan 

3.2.3.   Pembuatan Sketsa 

Setelah melakukan penyusunan konsep untuk environment yang akan penulis buat 

dalam bentuk 3D, penulis melanjutkan proses praproduksi menuju pembuatan 

sketsa. Tahap ini terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap pembuatan sketsa kasar 

dan tahap pembuatan model sheet. 

 3.2.3.1.   Sketsa Kasar 

Pada tahapan ini, penulis mencoba membuat sketsa-sketsa kasar 

berdasarkan studi existing dan pencarian referensi yang telah penulis 

lakukan yang dianggap sesuai dan menggambarkan environment dalam 

cerita. Berikut merupakan sketsa-sketsa kasar pertama yang penulis buat. 

 

Gambar 3.19. Sketsa Kasar Sekolah 
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Gambar 3.20. Sketsa Kasar Ruang Kelas 
 

 

Gambar 3.21. Sketsa Kasar Ruang Break Zone 
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Gambar 3.22. Sketsa Kasar Battlefield 

 

 

 
Gambar 3.23. Sketsa Kasar Denah Sekolah 

 

3.2.3.2.   Modelsheet 

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan sebelum melakukan pembuatan 

model sebuah objek 3D adalah membuat modelsheet. Modelsheet berfungsi 

untuk membantu mempermudah dalam pembuatan model objek 3D yang 

lebih rumit. Sedangkan untuk kedetailan objek dilakukan pada saat proses 
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modeling. Dalam tahap ini penulis membuat modelsheet gedung-gedung 

yang berada dalam kawasan sekolah. Untuk environment lainnya penulis 

tidak membuat modelsheet nya karena tidak rumit dan dirasa tidak perlu. 

 

 

 
 

Gambar 3.24. Modelsheet Bangunan Kelas Tengah Tampak Depan, Samping, dan Atas 

 

 

 
 

Gambar 3.25. Modelsheet Gedung Olahraga Tampak Samping, Depan, dan Atas 
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Gambar 3.26. Modelsheet Gedung Kelas Depan Tampak Depan, Samping, dan Atas 

 

 

 
Gambar 3.27. Modelsheet Gedung Utama Tampak Depan, Samping, dan Atas 

 

 
Gambar 3.28. Modelsheet Gedung Security Tampak Depan, Samping, dan Atas 
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Gambar 3.29. Modelsheet Gedung Break Zone Tampak Depan, Samping, dan Atas 

 

 

Dari bangunan-bangunan di atas, maka disusunlah denah kawasan sekolah 

seperti yang telah dijelaskan dalam konsep, yang nantinya akan direalisasikan 

lewat 3D modeling. 

 
 

Gambar 3.30. Denah Bangunan Kawasan Sekolah “Cloud Academy” 
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Gambar 3.31. Legenda Denah Bangunan “Cloud Academy” 

 

3.3.  Produksi 

Tahap produksi adalah tahap inti dalam proses pembuatan 3D environment, 

karena dalam tahap inilah konsep dari environment yang sudah dibuat mulai 

dibentuk.Tahap ini terdiri dari : 

4.3.1.   Modeling 

Modeling merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap produksi 

pembuatan sebuah environment 3D. Dalam Tugas Akhir ini, penulis 

menggunakan software 3ds Max 2011 yang dibantu dengan sketsa kasar dan 

model sheet yang sebelumnya telah dibuat pada proses praproduksi untuk 

mengerjakan modeling. 

Terdapat berbagai macam teknik dalam modeling, tetapi dalam Tugas 

Akhir ini, penulis secara umum menggunakan teknik box modeling dan spline 

modeling karena kedua teknik tersebut dinilai paling cocok untuk membuat model 

objek 3D yang berupa ruangan dan properti sekitarnya. Selain itu, teknik box 
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modeling dan spline modeling adalah teknik yang paling sering digunakan dan 

dikuasai penulis sehingga mampu membuat proses pengerjaan menjadi lebih 

cepat. 

 

Gambar 3.32. Hasil Modeling Gedung Sekolah Awal 

 

 

Gambar 3.33. Hasil Modeling Ruang Kelas Awal 
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Gambar 3.34. Hasil Modeling Ruang Break Zone Awal 

 

 

Gambar 3.35. Hasil Modeling Battlefield Awal 

 

Gambar di atas merupakan gambar modeling awal yang penulis kerjakan 

pertama kali. Setelah melalui berbagai macam proses, penulis membuat beberapa 

perubahan dan revisi pada modeling di atas, sehingga terciptalah modeling 

environment sebagai berikut; 
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Gambar 3.36. Hasil Modeling Kawasan Sekolah  

 

 

Gambar 3.37. Hasil Modeling Ruang Kelas  
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Gambar 3.38. Hasil Modeling Ruang Break Zone  

 

 

Gambar 3.39. Hasil Modeling Battlefield  

3.3.2.  Texturing 

Proses texturing juga merupakan langkah penting dalam pembuatan environment 

3D karena proses ini berperan untuk menampilkan hasil render yang baik dan 

memiliki tekstur yang sesuai. Proses pengeditan tekstur dilakukan di aplikasi 

Adobe Photoshop dan selanjutnya diaplikasikan pada model 3D dalam software 
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3ds Max. Penulis hanya mentekstur battlefield, karena model yang membutuhkam 

efek bump atau tonjolan-tonjolan pada permukaannya hanyalah arena pertarungan 

saja. Selain itu pada environment battlefield akan ada penggunaan animasi 

kamera, sehingga menggunakan texturing agar proses pengerjaan lebih cepat dan 

efisien.  

Sedangkan pada environment lain penulis hanya mengubah warna 

materialnya saja, tetapi penulis menggunakan blinn shader untuk material tersebut 

karena dengan blinn maka dapat menghasilkan renderan dengan highlight yang 

lebih halus dan bundar yang cocok untuk environment pada film animasi ini. Pada 

model 3D battlefield, di aplikasikan dua jenis tekstur, yaitu diffuse map dan bump 

map untuk memberikan kesan tonjolan. Berikut adalah gambar tekstur yang 

dipakai dalam texturing environment battlefield; 

 

 

Gambar 3.40. Diffuse Map 
(3D Total Textures) 
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Gambar 3.41. Bump Map 
(3D Total Textures) 

 

 

Tekstur-tekstur yang penulis gunakan di atas, merupakan tekstur yang 

sudah ada dan disebar secara gratis dan dapat dipergunakan untuk umum yang 

kemudian penulis edit kembali dengan menggunakan photoshop sehingga layak 

dipakai. Berikut adalah hasil dari penggunaan tekstur-tekstur di atas pada 

modeling battlefield yang sudah dibuat; 

 

Gambar 3.42. Hasil Texturing  
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3.3.3.   Lighting 

Setelah selesai ditekstur, maka tahap selanjutnya adalah memberikan lampu pada 

environment yang telah siap. Penentuan lighting ini diperuntukkan untuk 

menentukan jenis cahaya dan lampu apa yang ada dan sesuai pada suatu 

environment, dari mana arah masuk dan jatuhnya cahaya tersebut, dan bagaimana 

bayangan yang ditimbulkan dari penyusunan lighting yang dilakukan. Untuk 

lighting dan bayangannya, penulis membuatnya sebagai gambaran bagi digital 

painting artist dan dapat berubah seiring dengan proses pewarnaan sampai pada 

tahap compositing. 

 

Gambar 3.43. Hasil Lighting Ruang Kelas 

 Ruang kelas memakai target light yang disorot dari kiri atas untuk 

memberikan kesan cahaya matahari yang masuk lewat jendela pada waktu pagi 

hari, serta bayangan yang jatuh ke dalam ruangan yang ditimbulkan target light. 
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Gambar 3.44. Hasil Lighting Sekolah 

 

 

Gambar 3.45. Hasil Lighting Battlefield 
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Gambar 3.46. Hasil Lighting Ruang Break Zone 

 

Sedangkan untuk environment sekolah, ruang Break Zone, dan battlefield, 

penulis menggunakan daylight yang disorot dari atas. Untuk sekolah dan 

battlefield, penulis menggunakan daylight karena kedua environment tersebut 

merupakan environment outdoor sehingga penggunaan daylight dirasa cocok dan 

memenuhi keinginan penulis. Sedangkan alasan memberikan daylight pada ruang 

Break Zone yang merupakan environment interior adalah karena penerangan yang 

diinginkan untuk ruang tersebut adalah yang terang dan penggunaan daylight 

dapat memberikan penerangan tersebut dan mudah untuk digunakan, serta 

menghasilkan hasil render yang baik. 
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3.3.4.   Rendering 

Setelah posisi lampu dan arah jatuhnya cahaya serta jenis bayangan yang 

diinginkan sudah terwujud, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah proses 

rendering dari hasil tahap-tahap produksi di atas. Hasil rendering berbeda-beda 

tergantung jenis render dan lighting yang dipilih penulis yang disesuaikan untuk 

kebutuhan produksi. Untuk ruang kelas, penulis merender dengan v-ray, 

sedangkan untuk environment lainnya penulis merender dengan mentalray. 

 

 

Gambar 3.47. Hasil Rendering V-ray Ruang Kelas 

 

 

Gambar 3.48. Hasil Rendering Mentalray Kawasan Sekolah 
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Gambar 3.49. Hasil Rendering Mentalray Battlefield 

 

 

Gambar 3.50. Hasil Rendering Mentalray Ruang Break Zone 

 

3.3.5.   Coloring 

Pada pembahasan ini penulis tidak menentukan warna yang harus dipakai dalam 

pewarnaan background, namun penulis berdiskusi dengan digital painting artist 
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untuk memilih warna yang akan dipakai agar sesuai dengan tema dan maksud 

yang ingin disampaikan. Karena bagaimanapun juga dalam merancang suatu 

environment tentu tidak lepas dari warna-warna yang ada di sekitarnya. Sehingga 

meskipun pemilihan warna bukan merupakan tugas dari penulis, penulis tidak 

lepas tangan,  dan tetap memberikan saran warna yang ingin ditampilkan dalam 

environment tersebut untuk menjadi gambaran bagi digital painting artist. 

 

Gambar 3.51. Saran Warna  Kawasan  Sekolah 

 

 

Gambar 3.52. Saran Warna Ruang Kelas 
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Gambar 3.53. Saran Warna  Ruang Break Zone 

 

3.4.  Pascaproduksi 

Tahap pascaproduksi merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan 

environment. Yaitu bagaimana environment yang sudah jadi diberikan aplikasi 

special efek untuk memberikan gambaran teknologi futuristik yang ada pada 

environment yang penulis rancang. Pada tahap ini yang dilakukan adalah 

mengaplikasikan sentuhan terakhir dari environment yang sudah diwarna oleh 

digital painting artist, yang kemudian dilanjutkan oleh compositor atau VFX 

artist.  

3.4.1.   Aplikasi Compositing 

Pada tahap ini, penulis tidak langsung membuat sendiri aplikasi visual efek yang 

ada pada gambar. Namun penulis berdiskusi dengan VFX artist dalam 
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menentukan peletakan efek grafis yang ada di dalam suatu environment beserta 

dengan fungsi yang ada dalam efek-efek grafis tersebut untuk memberikan kesan 

science fiction dari teknologi futuristik yang hadir pada environment tesrsebut. 

 

Gambar 3.54. Aplikasi Compositing “Cloud Academy” 

 Pada kawasan sekolah, penulis merancang agar logo dan nama sekolah 

terbuat dari hologram yang melayang dan berputar di atas bangunan sekolah, 

sehingga meskipun sedikit, tetap ada unsur teknologi pada sekolah ini. 

 

Gambar 3.55. Aplikasi Compositing Ruang Kelas 

 Untuk ruangan kelas, aplikasi compositing terlihat pada mesin di tiap meja 

yang dapat mengeluarkan hologram, serta pada papan tulis di bagian dan belakang 
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kelas yang merupakan papan tulis elektrik yang dapat mengeluarkan gambar dan 

informasi secara digital. Selain itu terdapat peta digital pada bagian belakang 

kelas. 

 

Gambar 3.56. Aplikasi Compositing Ruang Break Zone 

 Dalam ruang Break Zone, aplikasi visual efek ini terdapat pada monitor-

monitor yang ada pada mesin-mesin dalam ruangan ini. Sedangkan dalam arena 

battlefield, terlihat dari grid kotak-kotak dan efek cahaya yang ada di dalamnya. 

 

Gambar 3.57. Aplikasi Compositing Battlefield 
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