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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam tugas akhir ini, penulis bersama rekan satu tim akan membuat dan 

menjelaskan  sebuah  proyek film animasi 3D yang berjudul Daddy’s Girl. Film 

Daddy’s Girl ini merupakan sebuah film animasi 3D dengan gaya stylized dan 

genre dari film animasi ini yaitu drama. Film ini merupakan sebuah film yang 

dibuat dengan menggunakan software-software media 3D baik dalam proses 

pembuatan model karakter hingga pembuatan environment beserta objek-objek 

yang ada disekitarnya.  

Dalam proyek ini, penulis berperan sebagai 3D Environment Modeller. 3D 

Environment Modeller bertugas sebagai orang yang merancang konsep dan 

membuat model 3D dari environment yang akan digunakan dalam film animasi 

nantinnya. Bersama dengan rekan satu tim, penulis berdiskusi mengenai 

environment yang akan digunakan untuk filmnya nanti hingga mencapai 

kesepakatan. 

Dalam proses pengerjaanmnya, terdapat Tahapan langkah-langkah yang 

harus dilalui penulis sebagai 3D environment modeler. Langkah-langkah tersebut 

yaitu praproduksi dan produksi. 

3.2. Sinopsis 

Film animasi Daddy’s Girl ini bercerita mengenai sebuah keluarga yang terdiri 

dari seorang ayah yang bernama John dan anak perempuannya yang bernama 
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Marry. Keluarga ini berada di sebuah daerah perumahan di zaman sekarang yang 

sudah terkesan cukup modern. Sang ayah sangat menyayangi putrinya. Hubungan 

ayah dan anak itu sangat dekat hingga  anak perempuannya mulai beranjak 

dewasa dan memiliki seorang kekasih pertamanya. 

John merupakan seorang ayah yang dulunya merupakan seorang pegulat 

yang cukup terkenal pada masanya dan Mary merupakan anak perempuan yang 

yang dibesarkannya. Ibu Mary meninggal saat Mary masih kecil. Karena John 

tidak menyukai hubungan putrinya ini, John terus berusaha untuk mengawasi 

hubungan mereka. Pada suatu waktu John tersadar akan sesuatu yang mengubah 

pandangannya dan menerima hubungan pacaran anaknya tersebut. 

3.3. Konsep Film Animasi Daddy’s Girl 

Dalam menentukan konsep film animasinya, penulis dan rekan satu tim 

memutuskan jenis latar cerita yang akan digunakan untuk film animasinya nanti. 

Dalam proses diskusi, penulis bersama rekan satu tim memutuskan untuk 

menggunakan setting latar bergaya western khususnya pada negara Amerika 

Serikat di kota New York kedalam film animasi 3D Daddy’s Girl yang akan kami 

buat. Penulis dan rekan satu tim melakukan diskusi yang mendukung dalam 

pembuatan environment, yaitu : 

1. Penentuan Jalan Cerita 

Dalam hal ini, penulis mulai memahami dan menganalisis jalan ceritanya 

dari apa yang telah didiskusikan oleh rekan satu tim. Setelah melakukan 

analisa, penulis membedahnya menjadi tiga yang pertama yaitu 
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menganalisa setting genre untuk membantu dalam menentukan jenis 

properti yang akan dibuat nantinya, kedua yaitu menganalisa arah gerak 

untuk mendapatkan gambaran alur jalan animasi karakter pada semua 

scene, hal ini membantu penulis untuk menentukan properti apa saja yang 

dibutuhkan dan yang tidak, dan yang terakhir yaitu penulis menganalisa 

setting latar untuk menyusun properti-properti yang telah dibuat agar tidak 

mengganggu jalan animasi dan sudut pandang kameranya. 

2. Latar Cerita 

Dengan memahami latar cerita yang ada dan sudah disepakati oleh rekan 

satu team, penulis menjadi lebih terbantu dalam menetukan desain properti 

yang akan ada dalam ceritanya itu sendiri. 

3.4. Konsep Environment 

1. Wrestling Ring 

Merupakan lokasi awal dari film animasi Daddy’s girl yang dimana 

digunakan sebagai kisah awal dari karakter ayah. Dalam lokasi ini, ring 

didesain sesuai dengan yang digunakan pada umunya yang ada pada acara 

WWE namun tidak didesain semegah ring WWE yang megah namun dibuat 

lebih sederhana karena dibuat untuk pada tahun 80-an. Ring  ini pun 

ukurannya disesuaikan dengan ukuran standard internasional, yaitu 20x20 

kaki (609,6 cm x 609,6 cm) pada luas ring, 5 kaki (152,4 cm) pada tiang 

talinya dan 4,5 kaki (137,16 cm) dari permukaan tanah. 
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2. House 

Dalam film animasi ini, environtment rumah merupakan lokasi yang paling 

banyak terjadi sebuah adegan-adegan di dalamnya. Bentuk rumahnya dalam 

film ini yaitu bentuk rumah yang ada pada zaman sekarang ini yang berada 

pada negara Amerika khususnya kota New York. Arsitektur rumah disana 

pada umunya memiliki bentuk simple namun masih memiliki kesan balance. 

Pada bagian interiornya juga pada umumnya memiliki desain properti yang 

berbentuk dengan kesan kotak-kotak atau kaku dan berkesan berat tanpa 

ornamen-ornamen yang rumit. Bentuk rumah seperti ini dikarenakan sebagian 

besar penduduk disana merupakan penduduk yang menghabiskan sekitar 80% 

dari kegiatannya dihabiskan diluar rumah, jadi mereka tidak akan membuat 

desain rumah yang penuh ornamen yang rumit atau sebagainya. 

3. Taman 

Lokasi ini merupakan lokasi dimana adegan-adegan akhir terjadi, lokasi ini 

akan dibuat dengan kesan tempat taman yang berada ditengah kota pada kota 

New York. Pada film ini, lokasi tidak dibuat modelnya tidak secara 

keseluruhan, tetapi hanya bagian yang dibutuhkannya saja. Pada bagian 

pembuatan pohon dan semak-semak, penulis membuatnya dengan 

mengutamakan kesan visual-nya dibandingkan detail agar tidak terlalu 

memberatkan komputer dan proses rendering. 
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3.6. Metode Tugas Akhir 

Dalam tugas akhir ini, penulis sebagai 3D Environment Modeler melalui 

bebertapa tahap pencarian ide dan penelitian dalam membuat environment untuk 

animasi Daddy’s girl. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode 

brainstorming, dan existing. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, 

maka penulis dapat membuat environment yang sesuai dengan film animasi 3D 

Daddy’s Girl. 

3.6.1. Brainstorming 

Sebelum memulai perancangan, penulis melakukan brainstorming untuk 

membantu dalam menentukan konsep. Dalam proses ini, penulis menentukan 

waktu, lokasi, dan karakter. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan desain 

environment yang akan dibuat untuk animasi Daddy’s Girl. 

1. Waktu 

Dalam membuat desain environment, perlu untuk menentukan setting 

waktu yang akan digunakan untuk film animasinya. Dalam film 

animasi Daddy’s Girl ini, penulis dan rekan satu tim memutuskan 

untuk menggunakan setting latar zaman sekarang ini yang sudah 

cukup modern. Dengan mengetehui setting waktunya, penulis 

merancang environment yang sesuai dan menggunakan refrensi-

refrensi yang menggambarkan setting environment pada zaman 

sekarang. Dalam membuat environment-nya itu sendiri juga dilakukan 

pencarian refrensi yang sesuai dari bentuk arsitekturnya, properti, 
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komposisi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan waktu 

sekarang ini. Karena waktunya yaitu zaman sekarang ini, maka benda-

benda yang ada pun standard yang ada pada zaman sekarang ini yaitu 

dimana tidak terlalu berteknologi tinggi seperti yang ada pada film 

Sci-Fi pada umumnya.  

2. Lokasi 

Desain environment yang dibuat oleh untuk film animasi perlu juga 

untuk menggambarkan setting tempat dimana lokasi kejadian dalam 

film animasinya. Menentukan lokasi dalam merancang environment 

tidak hanya membantu 3D Environment Modeler dalam menentukan 

dan  membuat rancangan environment-nya, tetapi juga membantu 

orang-orang yang akan menonton filmnya nanti untuk lebih 

memahami cerita yang dibuat.  

Dalam film animasi 3D Daddy’s Girl ini. Penulis membuat 

perancangan environment dengan setting tempat bergaya barat. Lokasi 

yang digunakan yaitu di negara Amerika Serikat terutama pada kota 

New York, sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati oleh 

penulis dan rekan satu tim sebelumnnya. 

3. Karakter 

Sebelum membuat rancangan environment, mengetahui karakter-

karakter yang ada dalam film animasinya juga cukup diperlukan. Hal 
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ini membantu penulis dalam menentukan desain dan para penonton 

untuk memahami cerita dari film animasinya.  

Penulis bersama rekan satu tim telah mendiskusikan latar belakang 

dari karakter yang ada dalam film animasinya dan penulis pun 

menetukan desain environment yang juga dapat menjelaskan latar 

belakang dari tokoh-tokoh yang ada dalam film animasi Daddy’s Girl. 

Dalam film animasi Daddy’s Girl ini, Environment rumah yang 

dibuat disesuaikan dengan peran tokoh dalam ceritanya itu sendiri. 

Penulis membuat desain environtment rumah yang dihuni untuk 

keluarga yang standard pada umumnya yang dimana terdiri dari 

sepasang suami-istri dan seorang anak. Dalam film animasi Daddy’s 

Girl diceritakan bahwa keluarga ini sudah hanya terdiri dari seorang 

ayah yang bernama John dan seorang anak perempuannya yang masih 

remaja bernama Mary. Karakter John ini sendiri dulunya adalah 

seorang pegulat yang sangat berjaya pada masanya namun setelah 

berhenti penjadi pegulat dan memnikah, ia membeli sebuah rumah 

pada kawasan suburb dan berkerja sebagai pemilik sekaligus 

pengelolah sebuah restoran hamburger. John merupakan sosok yang 

sangat menyayangi keluarganya. Dengan tokoh John yang seperti itu, 

maka penulis membuat desain interior yang banyak disisipi dengan 

foto-foto keluarganya dan juga piala-piala yang ia dapatkan saat ia 

menjadi pegulat yang Berjaya saat itu. Lalu karakter Mary ini adalah 

seorng anak yang dulunya sangat dekat dengan ayahnya, ia juga sangat 
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menyayangi ayahnya itu. Namun saat sudah menginjak remaja, Mary 

pun jadi agak menjauh dari ayahnya dan sudah memiliki seorang 

kekasih. Mary sendiri memiliki sikap yang agak tomboy namun ia 

juga masih memiliki sikap yang pada umunya dimiliki oleh 

perempuan remaja pada umunya. 

3.6.2. Exixting 

Penulis juga melakukan metode existing untuk membantu penulis memberikan 

sedikit gambaran mengenai environment yang akan dibuat desainya. Penulis 

melakukan analisa mengenai environment yang digunakan didalamnya dari film-

film dan game yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah 

disepakati bersama dan sudah dispesifikasikan dalam brainstorming. Film-film 

dan game yang digunakan penulis tidak hanya film animasi, namun juga dari film 

live action yang dianggap penulis mendekati maksud penulis mengenai desain 

environment untuk film animasinya. 

Film-film yang digunakan penulis untuk metode existing yaitu 

Frankenweenie dan American Reunion dan game yang digunakan penulis yaitu 

GTA IV : The Lost and Damned. 

1. Frankeweenie. 

Film ini merupakan film animasi stop motion untuk keluarga yang 

disutradarai oleh Tim Burton yang filmnya telah di putar di bioskop-

bioskop tahun 2012. Film ini merupakan hasil remake oleh Tim Burton 

dari film pendeknya sendiri dengan judul yang sama pada tahun 1984. 
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Film ini merupakan film animasi bergenre komedi dan horor yang dibuat 

dengan grafik hitam dan putih. 

Film ini berkisah tentang pembuat film muda dan ilmuwan Victor 

Frankenstein tinggal di kota yang tenang bersama orang tuanya  Edward 

dan Susan Frankenstein dan anjing kesayangannya, Sparky. Kecerdasan 

Victor diakui oleh teman-teman sekelasnya di sekolah. Tetangga 

sebelahnya yang muram, Elsa Van Helsing. Yang nakal , Igor yang di 

panggil Edgar. Yang obesitas dan mudah ditipu Bob. Yang overconfident, 

Toshiaki. Dan seorang gadis eksentrik namun dijuluki gadis yang aneh, 

Nassor. Victor jarang berkomunikasi dengan mereka karena hubungannya 

dengan anjingnya yang sangat akrab. Prihatin dengan  sosialitas anaknya, 

ayah Victor mendorong dia untuk membuat prestasi diluar sains. Dalam 

pertandingan baseball-nya, Victor membuat home run di pertandingan 

pertama, tapi Sparky mengejar bolanya dan ditabrak oleh sebuah mobil 

kemudian Sparky mati. 

Dalam film ini, environtment yang di gunakan memberikan kesan 

daerah perumahan yang duhuni oleh orang-orang kelas menengah di 

negara Amerika. Bentuk rumah yang ada di dalamnya tidak terlalu besar 

dan tidak terlalu kecil. Ciri dasar dari rumah khas Amerika terutama pada 

kota New York terlihat jelas dalam film ini dari bentuknya tampak 

balance dan tidak banyak ornamen-ornamen di dalamnya. 
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Gambar 3.2 Perumahan di Film Frankenweenie 
(Disney, Frankenweenie, 2012) 

Pada bagian property didalamnya juga tidak banyak bentuk-bentuk 

yang terkesan  banyak lengkungan, rata-rata berbentuk kotak yang 

terkesan berat dan kaku. Property-properti seperti ini juga sudah ada 

hampir di seluruh penjuru rumah. 

 

Gambar 3.3 Ruang Keluarga dan Dapur di Rumah Keluarga Victor 

(Disney, Frankenweenie, 2012) 
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2.  American Reunion. 

 

Gambar 3.4 American Reunion 

(http://a1.mzstatic.com/us/r30/Video/v4/89/18/5a/89185aa0-c93d-4acb-220a-

344343fc9129/americanreunion_ww.jpg) 

Film ini merupakan sebuah film yang ceritanya merupakan lanjutan dari 

American Pie, American Pie II, dan American Wedding. Film karya Jon 

Hurmitz dan Hyden Schlossberg ini merupakan sebuah film Theatrical 

Series yang bergenre komedi. Film ini telah tayang di bioskop-bioskop 

pada tahun 2012. 

Film ini menceritakan tentang Jim Levenstein dan keluarganya 

yang sedang ikut pesta reuni sekolah di East Great Falls. Dalam acara reuni 

tersebut, Jim banyak sekali mengalami masalah dengan tetangganya dan 

konflik dengan keluarganya sendiri begitu juga dengan teman-teman 

dekatnya. Dengan semangat dan kepercayaan diri yang di bangun 

bersama-sama dengan teman-temannya, Jim dan teman-temannya berhasil 

menyelesaikan masalah-masalahnya dan mengakhiri pesta reuninya 

dengan baik. 
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Dalam film ini, penulis menggunakan rumah tetangga Jim sebagai 

refrensi. Rumah yang digunakan sebagai rumah tetangga Jim merupakan 

arsitektur rumah Amerika yang biasanya dihuni oleh keluarga dengan 

status sosial yang menengah keatas. 

 

Gambar 3.5 Rumah tetangga Jim 

(Universal Pictures, American Reunion, 2012) 

Properti-properti yang ada dalam rumah tersebut juga merupakan 

properti-properti yang bentuknya dominan geometi dan bekesan tebal dan 

berat. Sebagian besar bahan properti-propertinya terbuat dari kayu. Baik 

dalam ruang keluarga maupun kamar anak perempuannya. 

 

Gambar 3.6. Interior Ruang Keluarga 

(Universal Pictures, American Reunion, 2012) 

Pada bagian kamar anak perempuannya, interior yang ada 

didalamnnya tetap simpel namun masih berkesan kamar perempuan karena 
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adanya properti-properti yang umunya ada dikamar perempuan seperti 

meja rias dan yang lainnya. 

 

Gambar 3.7. Kamar Anak Perempuan 

(Universal Pictures, American Reunion, 2012) 

3.  GTA IV : The Lost and Damned. 

 

Gambar 3.8. GTA IV ; The Lost and Damned 

(http://www.consolemonster.com/images/news/2013/Grand_Theft_Auto_IV_coverart.jpg) 

Game ini menceritakan seorang anggota geng motor bernama Johnny yang 

kelompoknya cukup disegani. Ia berusaha untuk mengembalikan nama 

baik kelompoknya dan mengembangkannya dengan berbagai cara. Johnny 

pun mencari uang untuk kelompok gengnya dengan melakukan bisnis-

bisnis yang illegal. Dalam usahanya tersebut, johnny mendapat banyak 

masalah dari konflik antar geng sampai adanya pengkhianatan dari 

anggota kelompoknya sendiri. 
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Dalam game ini penulis menganalisis desain taman yang ada 

didalanya dan menggunakannya sebagai refrensi pada desain bangku 

taman dan tumbuhan didalamnya. 

 

Gambar 3.9. Taman 

(Rockstar, GTA IV , The Lost and Damned, 2012) 

 

4. The Wresteler. 

 

Gambar 3.10. The Wresteler 

(http://1.bp.blogspot.com/-

sGBuu6P42V8/UCBsA4iAbII/AAAAAAAAAGw/kps64dCB0bY/s1600/the-wrestler.jpg) 

Film ini merupakan film 2008 dari Fox Searchlight Pictures menceritakan 

tentang Randy "The Ram" Robinson harus merelakan karirnya sebagai 

pegulat profesional berakhir karena gejala sakit jantung yang dideritanya. 

Namun Randy sebenarnya tak pernah bisa benar-benar melupakan dunia 

yang selama ini digelutinya itu. 
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Dokter yang merawat Randy menyarankan agar ia berhenti dari 

dunia gulat atau ia akan menanggung resiko terbesar: kematian. Randy 

yang kemudian dekat dengan Pam seorang mantan penari telanjang, 

kemudian memutuskan untuk mencari pekerjaan lain. Di saat yang sama 

Randy juga ingin memperbaiki hubungannya dengan putrinya Stephanie. 

Sayangnya rencana itu tak berjalan seperti yang diperkirakan Randy. 

Tawaran untuk kembali ke dunia gulat profesional dan kesempatan untuk 

bertanding lagi dengan musuh bebuyutannya Ayatollah terlalu menggoda 

meski resikonya ia harus kehilangan nyawa. 

 

Gambar 3.11. Ring Wresteling 

(Fox Searchlight Pictures/ The Wresteler) 

Dalam film ini, penulis mengambil refrensi ring wrestling yang 

akan digunakan sebagai adegan awal dimana ayahnya pada masa lalu. 

Dalam film ini desain ring yang digunakan umunya standard dan tidak 

terlalu banyak benda lain yang terlalu berlebihan seperti kandang atau 

sebagainya. 

3.7. Preproduction 

Preproduction adalah tahap awal perencanaan, perancangan, dan fase penelitian 

dalam proyek sebelum masuk kedalam tahap produksi. Tahap ini sangat 

diperlukan sebagai tempat ide-ide besar yang dihasilkan dan rencana produksi 
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diciptakan yang dapat membantu dalam mengelola proyek tersebut. Dalam 

preproduksi, konsep-konsep environment yang akan diproduksi ditentukan dan 

dipersiapkan dengan matang. Pada preproduksi, penulis melakukan langkah-

langkah, yaitu penetuan konsep dan pembuatan sketsa. 

Sebelum membuat seketsa dan menentukan desain, penulis terlebih dahulu 

memahami jalan ceritanya dan mendiskusikannya bersama anggota kelompok 

terlebih dahulu untuk mengetahui alur tempat yang akan ada dalam frame camera 

selama cerita Daddy’s Girl itu berlangsung dengan jelas. Hal ini penting untuk 

membantu penulis dalam menentukan pembuatan environment yang dibutuhkan 

untuk film ataupun tidak. Berikut adalah alur tempat yang ada dalam film animasi 

3D Daddy’s Girl. 

 

Gambar 3.12. Alur tempat 

Setelah mengetahui alur tempatnya, penulis membuat table refrensi 

interior dan properti-propertinya sesuai yang dbutuhkan berdasarkan tempat-

tempat yang ada di skema alur tempat yang sudah dibuat. Berikut tabelnya. 
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Tabel 3.1. Tabel Refrensi Properti 

Tempat Property Refrensi 

Ruang Keluarga TV Frankenweenie 

 Sofa  Frankenweenie 

,American reunion. 

 Perapian  

 Partisi  

 Meja keluarga Frankenweenie, American 

reunion. 

 Lemari kecil Frankenweenie 

 Tangga American reunion. 

 

Dapur & Ruang Makan Kompor Frankenweenie 

 Washtafel Frankenweenie 

 Kulkas Frankenweenie 

 Lemari bawah Frankenweenie 

 Lemari atas Frankenweenie 

 Meja Makan Frankenweenie,American 

reunion 

 Bangku Makan Frankenweenie, ,American 

reunion 

 Properti dapur FrankenweenieAmerican 

reunion 
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Kamar ranjang American reunion 

 Meja rias American reunion 

 Meja belajar American reunion 

 Lemari pakaian American reunion 

 aksesoris American reunion 

 

Taman Pohon GTA IV ; The Lost and 

Damned 

 Bangku taman GTA IV ; The Lost and 

Damned 

 Semak-semak GTA IV ; The Lost and 

Damned 

Setelah membuat susunan tabel dari benda-benda yang dibuat, penulis 

kembali melakukan diskusi kembali untuk lebih memahami setting dan latar 

belakang yang sesuai dengan ceritanya. hal ini dilakukan untuk lebih membantu 

penulis dalam merancang environment yang sesuai dengan yang diharapakan dan 

desain properti-propertinya agar tidak melenceng jauh dan mempercepat penulis 

dalam menentukan  konsep tiap properti-propertinya sehingga cukup memotong 

proses praproduksinya dan dapat lebih cepat untuk masuk kedalam tahap 

berikutnya. Berikut sketsa dari property-property yang dibuat dan rumah sebelum 

masuk kedalam proses produksi.  
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Gambar 3.13. Sketsa Properti 

 

Gambar 3.14. Sketsa Denah Rumah Pada Lantai Satu (Kiri) dan Dua (Kanan) 
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Gambar 3.15. Sketsa Rumah 

Pada gambar sketsa rumah diatas, penulis membuat tampak rumah yang 

terlihat seimbang berdasarkan refrensi dan buku Pamphlet Architecture 9: Rural 

and Urban House Types 9(1995) sebagai acuan yang kemudian penulis rancang 

dengan bantuan refrensi tersebut sebagai gambaran dasar. Kemudian pada desain 

denah rumahnya itu sendiri juga penulis buat berdasarkan desain rumahnya dan 

juga dengan mempertimbangkan arah gerak karakter serta jalan ceritanya. Penulis 

melakukan pertimbangan ini untuk membuat konsep awal ceritanya tidak rusak. 

Properti-properti yang penulis buat pada umunya lebih banyak 

menggunakan bentuk yang lebih kotak dan kaku.Seperti pada buku New American 

interiors: innovations in interior residential design (2007), penulis membuat 

desain propertinya seperti latarbelakang dari tiap karakternya yang merupakan 

tipe orang yang sibuk dan lebih banyak diluar. Maka desain propertinya pun di 

buat simple. Karena bentuk property seperti itu juga umunya mudah untuk diurus 
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dibandingkan yang berbentuk lebih banyak lengkungan dan juga banyak ornament 

didalamnnya. 

3.8. Production 

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

tahap ini merupakan tahap dimana merubah konsep dari environment yang sudah 

dibuat mulai dibentuk.Tahap ini terdiri dari : 

3.8.1. Modeling 

Modeling merupakan langkah awal yang dilakukan dalam tahap produksi 

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

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

dan refrensi yang sebelumnya telah dibuat dan dikumpulkan pada proses 

praproduksi. 

Terdapat berbagai macam teknik dalam melakukan modeling, tetapi dalam 

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

spline modeling karena kedua teknik tersebut penulis anggap merupakan teknik 

yang paling cocok dalam membuat model objek 3D yang berupa ruangan dan 

properti sekitarnya. Selain itu, teknik box modeling dan spline modeling adalah 

teknik yang paling sering digunakan dan mudah dikuasai penulis sehingga mampu 

menekan waktu dalam proses pengerjaannya. 

Dalam proses modeling pun, penulis menyesuaikan skala dalam tiap-tiap 

objeknya seperti berikut 
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Tabel 3.2. Tabel  Skala Model Properti 

Lantai 1 

 

 

15 meter x 8 meter x 3 meter 

Dining Room (Dalam satuan 

centimeter) 
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Kitchen Room (Dalam satuan 

centimeter) 

 

 

 

 

 

Living Room (Dalam satuan 

centimeter) 
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Lantai 2 

 

15 meter x 8 meter x 3 meter 
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Kamar Mary (Dalam satuan 

centimeter) 
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Setelah menyesuaikan skala pada objek-objek tersebut, barulah penulis 

membuat susunannya pada rumah yang sudah dibuat sebelumnya. Berikut adalah 

gambar-gambarnya. 

 

Gambar 3.16. Susunan Modeling Kamar Mary 

Perancangan Environtment ..., Andryanto Pangawan, FSD UMN, 2014



49 

 

 

Gambar 3.17. Susunan Modeling Ruang Keluarga 

 

Gambar 3.18.  Susunan Modeling Dapur 

 

Gambar 3.19. Susunan Modeling Ruang Makan. 
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Gambar 3.20. Susunan Modeling Taman 

Gambar di atas merupakan gambar susunan modeling yang penulis 

kerjakan Setelah melakukan beberapa kali refisi. Dimana model telah melalui 

berbagai macam  proses pengubahan dan pertimbangan pada modeling di atas, 

sehingga terciptalah modeling environment sebagai tersebut. 

3.8.2. Texturing 

Pada proses texturing  merupakan  langkah  penting dalam pembuatan 

environment 3D karena proses ini berperan untuk menampilkan hasil render yang 

baik dan menambah identitas objek yang sesuai. Proses pengeditan tekstur 

dilakukan di aplikasi Adobe Photoshop dan selanjutnya diaplikasikan pada model 

3D dalam software 3Ds Max. Penulis mentekstur semua environmenrt yang telah 

dibuat dan beberapa objek ada yang hanya penulis tempelkan teksture pada 

diffuse, alpha dan bump serta pengaturan-pengaturan lainnya. 
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Gambar 3.21. Diffuse Map 

 

Gambar 3.22. Bump Map 

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 seperti diberi 
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filter dan sebagainya sehingga layak dipakai dan sesuai dengang jenis teksture 

yang diinginkan. Berikut adalah hasil dari penggunaan tekstur-tekstur di atas pada 

modeling environment yang telah dibuat. Penulis melakukan pengeditan beberapa 

pada tekstur-tekstunya untuk membuat tidak terlalu realis untuk upaya 

menyesuaikan dengan desain karakternya itu sendiri. 

 

Gambar 3.23. Kamar Mary 

 

Gambar 3.24. Ruang Keluarga 
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Gambar 3.25. Dapur 

 

Gambar 3.26. Ruang Makan 
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Gambar 3.27. Taman
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