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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Proyek tugas akhir ini penulis kerjakan secara individual. Karya yang dibuat 

adalah sebuah film pendek berjudul Rememberdengan durasi 1 menit.Film ini 

mempunyai tema slice of life. Cerita film ini dilatar belakangi karena mulai 

pudarnya rasa peduli masyarakat Indonesia terhadap budaya aslinya. Hal tersebut 

didukung dengan artikel yang penulis baca pada koran Kompas.  

Penulis kemudian tertarik membuat film dari tema tersebut dengan gaya 

visualpapercraft stylized. Gaya visual terinspirasi dari film animasi singkat 

berjudul Texas Lottery Holiday Game Book. Dengan menghadirkan tampilan yang 

unik, penulis berharap masyarakat tertarik menontonnya sehingga teringat untuk 

kembali menjaga kebudayaan yang ada. 

 

Gambar 3.1. Style Papercraft pada Film Texas Lottery Holiday Game Book 
(Texas Lottery Holiday Game Book, 2014) 
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Dalam proyek ini, posisi penulis adalah perancang desain asset yang adahingga 

dapat sesuai diaplikasikan ke dalam style papercraft. Selain itu penulis juga 

melakukan riset terhadap kertas yang dipakai papercraft sehingga dapat 

diimplementasikan kepada modeling dan texture dalam film tersebut. Berikut 

adalah tahapan kerja penulis dalam proyek ini. 

    

   

 

     

 

   

Gambar 3.2. Bagan Tahapan Pengerjaan 

3.1.1 Sinopsis 

Seorang fotografer yang sedang mengambil gambar. Setelah ia mengambil 

gambar, ia kembali ke darkroom. Digantungnya beberapa foto yang sudah kering 

diantaranya di sisi darkroom tersebut. Ia menatap hasil yang ia dapatkan tersebut 

selama beberapa saat. Kemudian ia mengambil buku yang berada di sisi dan mulai 

membacanya, namun lelaki berkemeja biru itu tak dapat berkonsentrasi. Ia masih 

merasa puas dengan hasil yang ia ambil. Ditatapnya kembali foto yang tergantung 

tersebut. 
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 Tiba-tiba gambar pada salah satu lembaran foto tersebut memudar. Sang 

fotografer terkejut. Ketika ia berusaha meraih lembaran yang gambarnya pudar 

tersebut, tanpa sengaja ia membuat kusut halaman buku yang ia baca. Halaman 

tersebut berisi tentang budaya Indonesia yang pudar. Teringat akan foto-foto 

lainnya, sang fotografer segera mengalihkan pandangannya ke foto lainnya. Satu 

persatu foto yang memotret budaya Indonesia mulai pudar. Lelaki tersebut 

berusaha meriah setiap lembaran foto yang tergantung, namun terlambat. Seluruh 

gambar yang terdapat di dalam foto sudah memudar. 

3.1.2 Adegan 

Adegan pada film ini dibagi menjadi dua scene. Pembagian tersebut dilakukan 

berdasarkan environment yang menjadi latarnya. Adegan pada scene pertama 

berlatar di tepi sungai pinggiran kota. Kamera pada scene ini terletak pada 

belakang karakter, namun sedikit miring 45 derajat untuk memperlihatnya tampak 

samping karakter. Gerakan pada scene ini lebih banyak pada tangan fotografer 

mengatur fokus kamera. 

 

Gambar 3.3. Cuplikan Storyboard Scene 1 
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Scene kedua merupakan scene utama pada film ini. Adegan pada scene ini berlatar 

di dalam darkroom. Gerakan pada scene ini lebih banyak pada gerakan fotografer 

berusaha meraih lembaran foto yang mulai menghilang gambarnya. Sedangkan 

untuk variasi kamera yang digunakan pada scene ini lebih banyak terletak 

menyorot frontal dari sisi wet side darkroom ke arah dry side darkroom. 

 

Gambar 3.4. Cuplikan Storyboard Scene 2 

3.2. Konsep Karakter 

Metode pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penyusunan konsep 

karakter adalah studi literatur dan studi exisiting. Di mana penulis mencari 

literatur yang mendukung tri dimensional seorang fotografer dalam film ini. 

Sedangkan untuk studi existing, penulis meneliti ciri khas khusus lipatan 

papaercraft dari karya papercraft karakter yang ada. Papercraft tersebut didapat 

dari film dan dokumentasi papercraft dari berbagai sumber. Dari data-data yang 

didapat, penulis akan mencoba memadukan menjadi karakter fotografer dalam 

film animasi berjudul Remember ini. 
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3.2.1 Fotografer 

Karakter utama dalam film ini adalah seorang fotografer. Fotografer ini tidak 

memiliki nama yang spesifik. Hal tersebut dikarenakan nama dari fotografer 

tersebut tidak mempengaruhi cerita dan tidak disebutkan dalam film tersebut. 

Fotografer ini memiliki umur 20 tahun dan merupakan seorang yang introvert. 

Secara keseluruhan, bentuk fotografer ini terinspirasi dari salah satu tokoh 

laki-laki animasi Texas Lottery Holiday Book. Sedangkan untuk bentuknya yang 

mengotak didesain agar dapat lebih menonjolkan gaya dan style papercraft. 

3.2.1.1 Fisiologi 

 

Gambar 3.5. Sketsa Fotografer 

Karakter ini memiliki tinggi 17cm. Penulis mengambil angka tersebut 

sesuai dengan tinggi papercraft  yang dibuat. Tinggi tersebut disesuaikan 

dengan ukuran papercraft enviroment Darkroom yang telah dibuat. 
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Sedangkan untuk pakaian yang digunakan oleh karakter fotografer 

ini, penulis melakukan observasi terhadap beberapa fotografer muda yang 

terkenal. Diantaranya adalah Joel L., Kevin Carter, Mike Rosenthal dan 

Eric Kim. Penulis menemukan tipikal pakaian yang biasa digunakan 

fotografer yaitu pakaian yang casual atau yang nyaman sehingga dapat 

digunakan untuk banyak bergerak. Pakaian yang biasa fotografer muda 

gunakan adalah kaos atau kemeja serta ada juga yang menggabungkan 

kaos dan kemeja tersebut seperti Joel L. 

 

Gambar 3.7. Joel L.Tampak Samping 
(http://michaelpiercephotography.com/blog/wp-content/uploads/2013/09/MPP7858_LowRes.jpg) 

 

Gambar 3.8. Joel L.Tampak Depan 

(http://www.slrlounge.com/wp-content/uploads/2014/12/joey-l-profoto-broncolor-
elinchrom-studio-flash-lighting-tutorial-slrlounge-photography-1.jpg) 
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Gambar 3.9. Kevin Carter 

(http://www.aceshowbiz.com/images/still/the_bang_bang_club04.jpg) 

 

Gambar 3.10. Mike Rosenthal 

(http://4.bp.blogspot.com/-wkh7AgCisbk/UUa0v2-
6NbI/AAAAAAAAAjQ/jrGC_KSEMso/s1600/ondrei-mike-rosenthal.jpg) 

 

Gambar 3.11. Eric Kim 

(http://img689.imageshack.us/img689/4616/p3017387.jpg) 
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Gambar 3.12. Men Casual Style 
(http://pakifashion.net/wp-content/uploads/Latest-Men-Casual-Stylish-Shirts-by-Peter-

England-3.jpg) 

Untuk warna rambut, penulis menggunakan warna hitam, karena penulis 

menggunakan referensi rambut orang Indonesia rata-rata. Di mana 

berwarna hitam. 

Sedangkan untuk bentuk tubuh yang lebih berbentuk kotak, penulis 

mengambil beberapa referensi bentuk papercraft, di mana jika 

diperhatikan bentuk serta sisinya memiliki sudut yang tajam. Hal tersebut 

dikarenakan efek dari lipatan papercraft tersebut. Selain itu, bentuk 

papercraft lebih cenderung mengotak pada umumnya. Walaupun bentuk 

dasar dari rancangan tersebut bulat, sisi-sisi bagian yang bulat akan tetap 

sedikit membentuk kotak. 
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Gambar 3.13. Papercraft Doraemon 
(http://paper-

replika.com/images/stories/instructions/Anime/doraemon/doraemon/doraemon_instructions_2.jpg) 
 

Selain itu, penulis juga terinspirasi dari salah satu tokoh laki-laki Texas 

Lottery Holiday Book yang sangat mempengaruhi bentuk karakter 

fotografer ini. 

 

Gambar 3.14. Texas Lottery Holiday Game Book Character 
(http://i1.wp.com/www.cgmeetup.net/home/wp-content/uploads/2014/12/Making-of-

Texas-Lottery-Holiday-Game-Book-by-The-Mill-9.jpg) 

3.2.1.2 Sosiologis 

Karakter fotografer ini dibesarkan di kota Jakarta. Ia merupakan seorang 

yang dibesarkan di lingkungan keluargaberkecukupan dan berusaha 
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mengejar mimpinya. Semasa hidupnya, ia merupakan seorang yang 

berprestasi dan sangat fokus pada tujuannya. Dikarenakan fokus untuk 

mencapai impiannya tersebut, ia lebih suka berpetualang mencari objek 

yang menarik untuk difoto. Sehingga hal tersebut membuatnya menjadi 

seorang introvert dan kurang menyukai bersosialisasi serta lebih nyaman 

menyendiri. 

3.2.1.3 Psikologis 

Karakter ini merupakan seorang yang introvert. Ia lebih suka mengambil 

gambar seorang diri. Selain itu, karya yang ia dapatkan juga berupa benda 

mati ataupun sesuatu yang tidak terdapat manusia di dalamnya, sebab ia 

tidak begitu menyukai kehadiran orang banyak. Namun di balik semua itu, 

laki-laki ini sangat menghargai karya yang terdapat pada setiap lembaran 

foto. Sehingga, ketika gambar pada setiap lembar mulai pudar, ia terlihat 

begitu panik mengambilnya dan ketika semua itu pudar, ia memeluknya 

erat-erat. Hal tersebut menunjukkan sangat berharganya setiap lembaran 

tersebut bagi dirinya. 

3.2.2 Sketsa 

Berikut ini adalah sketsa dari fotografer tersebut. Sketsa tersebut meliputi 

character model sheet dan mimik wajah. 
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Gambar 3.15. Sketsa Fotografer 

 

Gambar 3.16. Fotografer Model Sheet 
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Gambar 3.17. Ekspresi Fotografer 

3.3. Konsep Enviroment 

Metode pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penyusunan konsep 

environment adalah studi literatur dan studi exisiting. Di mana penulis mencari 

literatur yang mendukung dalam elemen kota dan isi darkroom dalam film ini. 

Sedangkan untuk studi existing, penulis mendapatkannya dari foto lokasi yang 

berasal dari internet maupun dokumentasi pribadi. Selain itu, meneliti ciri khas 

khusus lipatan papaercraft dari karya papercraft kota maupun benda yang ada. 
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Papercraft tersebut didapat dari film dan dokumentasi papercraft dari berbagai 

sumber. Dari data-data yang didapat, penulis akan mencoba memadukan menjadi 

enviroment dalam film animasi berjudul Remember ini.  

3.3.1 Kota 

Kota pada environment film ini terinspirasi dari daerah Sudirman di Kota Jakarta. 

Lokasi tersebut dipilih, karena menurut situs pu.go.idpembangunan ekonomi 

Indonesia 60% terjadi di wilayah jabodetabek. Sesuai dengan artikel pada koran 

kompas 10 September 2007halaman 12 pembangunan ekonomi saat ini 

mengakhibatkan masyarakat melupakan budaya yang ada dan Jakarta merupakan 

salah satu kota Jabodetabek yang memiliki pembangunan ekonomi terbesar 

menurut situs kemenperin.go.id. Sedangkan untuk kawasan sudirman, penulis 

memilihnya karena kawasan tersebut memiliki cukup banyak gedung tinggi, 

sehingga dapat mewakilkan teori kota seperti yang tertulis pada bab 2. 

 

Gambar 3.18. Kota Jakarta Kawasan Sudirman 

(http://www.layoverguide.com/wp-content/uploads/2010/10/Jakarta-skyline.jpg) 
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Secara umum bentuk visual kota ini akan seperti papercraft gedung-gedung 

maupun kota seperti beberapa referensi di bawah ini. Di mana bentuknya akan 

terdapat cukup banyak sudut lancip yang akan memberi kesan papercraft.  

 

Gambar 3.19. Papercraft Kota 
(https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/1a/59/b8/1a59b8a50a4ad290ecf1f71d617f9e17.jpg) 

 

Gambar 3.20. Papercraft Kota 

(http://www.paperkraftcity.yolasite.com/resources/P2162376.JPG) 
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3.3.2 Darkroom 

Darkroom merupakan lokasi utama dari film ini. Darkroom yang terdapat pada 

film ini terinspirasi dari gambar di bawah ini. Di mana Darkroom tersebut 

berukuran kecil dan terdapat hasil cetak yang tergantung di sisi ruangan tersebut. 

 

Gambar 3.21. Referensi Darkroom 

(https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/0d/08/49/0d0849aa92ab4444aac59289671a436b.jpg) 

Secara umum bentuk visual dari ruangan ini akan seperti papercraft referensi di 

bawah ini. Di mana bentuknya akan terdapat cukup banyak sudut lancip dan lebih 

cenderung membentuk kotak yang akan memberi kesan papercraft.  
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Gambar 3.22. Papercraft Ruangan 

(http://www.papercraftsquare.com/wp-content/uploads/2012/04/pm0112_1.jpg) 

3.3.3 Sketsa 

Dari konsep di atas, penulis membuat sketsa kota sebagai berikut. Untuk jalanan 

yang berada di tepi sungai tersebut, penulis mengambil referensi daerah tepi 

sungai di kawasan sudirman. Tepatnya di daerah jalan raya depan Hotel Shangri 

La. Penulis memilih lokasi ini karena dari arah sungai ini, penulis dapat melihat 

cukup banyak gedung tinggi yang terdapat di kawasan Sudirman. 

 

Gambar 3.23. Jalan Raya Tepi Sungai Kawasan Sudirman 

Sedangkan untuk referensi bangunan dan gedung tinggi, penulis mengambil 

referensi dari foto di bawah ini. Di mana gedung-gedung yang cukup dikenal di 

kawasan Sudirman terlihat, seperti Gedung BNI 46, Hotel Shangri La dan lainnya.  
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Gambar 3.24. Kota Jakarta Kawasan Sudirman 

(http://www.eco-business.com/media/uploads/ebmedia/fileuploads/wp_uploads/2012/03/jakarta-
skyline_news_featured.jpg) 

 

Dengan mengenali beberapa gedung seperti gedung BNI dan twin tower tersebut 

hanya melalui bentuknya, penulis kemudian tertarik menerapkannya pada 

environment film ini, sehingga menghasilkan sketsa kota sebagai berikut. Pada 

sketsa berikut ini juga, penulis menyederhanakan bentuk-bentuk gedung yang ada.  

 

Gambar 3.25. Sketsa Kota 
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Sedangkan untuk darkroom,seperti yang tertulis pada teori dan denah yang 

terdapat di bab 2, mempunyai dry side dan wet side. Kedua sisi tersebut, penulis 

terinspirasi dari darkroom yang berukuran kecil pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.26. Referensi Darkroom 

(http://www.danabarsuhn.com/wp-content/uploads/2012/02/untitled-113-2-4.jpg) 

Kemudian penulis mengkobinasikannya sesuai dengan gambar denah Darkroom 

yang berukuran kecil terdapat pada buku The New Darkroom Handbook. Denah 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2.27. Denah Darkroom Berukuran Kecil 
 (The New Darkroom Handbook, 2014) 
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Penulis kemudian menggabungkannya sehingga menjadi sketsa berikut. Penulis 

merancang Darkroom dipenuhi rak, karena rak tersebut digunakan untuk 

menyimpan berbagai benda yang digunakan untuk mencetak foto. Bagian atas rak 

dirancang rapi dan minim barang agar area gerak tokoh lebih luas. 

 

Gambar 3.28. Sketsa Darkroom 

Di bawah ini merupakan sketsa alternatif Darkroom. Perbedaannya hanya 

terdapat pada lampu. Pada gambar ini, safe light menempel pada dinding ruangan 

sesuai dengan rancangan denah lain pada buku The New Darkroom Handbook. 

Akan tetapi penulis tetap memilih rancangan Darkroom yang safe light dan white 

light tergantung. Hal tersebut dikarenakan untuk memberi fokus langsung 

penonton pada foto yang tergantung. 
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Gambar 3.29. Alternatif Sketsa Darkroom 

3.4. Jenis Lipatan 

Selama penelitian, penulis menemukan beberapa jenis lipatan pada papercraft. 

Lipatan tersebut ditemukan pada papercraft Darkroom yang penulis buat. 

1. Lipatan yang memiliki kedalaman 

Lipatan ini terjadi karena dua lipatan normal yang berhimpitan saling 

bertemu. 

 

Gambar 3.30. Lipatan yang Memiliki Kedalaman 
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2. Lipatan yang bertumpuk 

Lipatan ini paling banyak ditemui pada origami. Di mana bagian lipatan 

terdapat beberapa lipatan yang bertumpuk. Biasanya bagian tersebut erat 

namun tidak menggunakan lem, melainkan dengan kertas yang diselipkan 

pada lipatan yang ada. 

 

Gambar 3.31. Lipatan yang Bertumpuk 

3. Lipatan normal 

Lipatan ini paling banyak ditemui. Di mana lipatan tersebut hanya ditekuk. 

 

Gambar 3.32. Lipatan Normal 

4. Lipatan yang dilipat beberapa kali 

Sama dengan lipatan normal, hanya saja bagian yang dilipat sudah ditekuk 

berulang kali sehingga bagian tersebut lebih tebal dan menonjol. 

Pengaplikasian Apercraft..., Angela, FSD UMN, 2015
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Gambar 3.33. Lipatan yang Dilipat Beberapa Kali 

5. Lipatan yang Tidak Rapi 

Lipatan ini terjadi karena teknik melipat dan merekat yang tidak rapi. 

Sehinga lipatan terlihat renggang dan terdapat rongga. 

 

Gambar 3.34. Lipatan yang Tidak Rapi 

3.5. Emplementasi Konsep Tokoh 

Dari konsep karakter yang sudah ada, penulis menerapakannya ke dalam bentuk 

3D Digital.  
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3.5.1 Modeling 

Tahapan pengerjaan yang penulis lakukan adalah melakukan riset serta percobaan 

modeling secara digital, kemudian modeling tersebut akan dilakukan export  ke 

softwarePepakura. Dari Pepakura, akan menghasilkan pola papercraft yang 

nantinya akan rangkai menjadi papercraft. Untuk perangkaian, penulis meminta 

bantuan professional. Setelah papercraft tersebut jadi, penulis akan menganalisa 

kemudian menerapkan pada modeling awal untuk mendapatkan kesan papercraft. 

 

Gambar 3.35. Tampak Depan Modeling Karakter 

Penulis membuat modeling karakter menggunakan software Autodesk 

Maya. Di mana hasil modeling tersebut sesuai dengan konsep yang ada. Modeling 

dari karakter tersebut memang mengotak, namun tidak boleh mulus dan polos 

hanya kotak lurus dan datar. Hal tersebut dilakukan berdasar beberapa referensi 

berikut ini. 
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Gambar 3.36. Bagian Tidak Mulus pada Film Texas Lottery Holiday Game Book 
(Texas Lottery Holiday Game Book, 2014) 

Bisa dilihat pada bagian lengan karakter tersebut. Walau sebenarnya lengan 

karakter lurus, ada bagian yang jika diperhatikan tidak rata. Ada sedikit cekung 

ataupun melengkung. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian badan sang polisi 

yang terdapat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.37. Bagian Tidak Mulus Karakter Satpam pada Film Texas Lottery Holiday 

Game Book 
(Making of Texas Lottery Holiday Game Book, 2014) 
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Gambar 3.38. Konsep Karakter Satpam pada Film Texas Lottery Holiday Game Book 
(http://i0.wp.com/www.cgmeetup.net/home/wp-content/uploads/2014/12/Making-of-Texas-

Lottery-Holiday-Game-Book-by-The-Mill-3.jpg?resize=960%2C540) 

Sebenarnya, badan polisi pada bagian tersebut lurus seperti yang dapat 

dilihat pada konsep. Akan tetapi, untuk menghasilkan kesan papercraft, bagian 

tersebut dibuat lebih bergelombang.  

Hal tersebut sengaja dilakukan untuk memberi kesan alami sebuah 

papercraft. Di mana terdapat bagian-bagian yang agak cembung ke dalam, karena 

efek dari tekanan tangan saat melipat dan terdapat juga bagian-bagian yang agak 

cembung keluar, yang merupakan efek dari tekanan udara yang berada di dalam 

papercraft tersebut. 

Bagian tersebut bisa dilihat pada bagian yang lurus memanjang seperti 

lengan, kemeja, kaki dan sepatu yang terdapat pada karakter animasi berjudul 

Remember ini. Bagian yang cembung tersebut juga dapat memberi efek kusut dan 

tidak rapi pada model karaktertersebut. Efek tersebut dianggap menguntungkan 
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karena semakin kusut, akan semakin menyerupai papercraft di dunia nyata seperti 

pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.39. Tampak Modeling Karakter Terdapat Bagian Cembung dengan Wire 

 

Gambar 3.40. Tampak Modeling Karakter Terdapat Bagian Cembung Tanpa Wire 

Perbandingan dilakukan dengan papercraft karakter tersebut di dunia nyata dan 

referensi karakter animasi Texas Lottery Holiday Game Book. 
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Gambar 3.41. Bagian Tidak Mulus pada Film Texas Lottery Holiday Game Book 
(http://i2.wp.com/www.cgmeetup.net/home/wp-content/uploads/2014/12/Making-of-Texas-

Lottery-Holiday-Game-Book-by-The-Mill-7.jpg?resize=960%2C540) 

Terdapat pula bagian-bagian yang sengaja diberi edge yang lebih. Hal tersebut 

memberi efek lipatan kertas yang lebih tegas pada modeling tersebut. Bagian lebih 

banyak diberikan pada bagian wajah serta sudut yang tajam pada bagian 

modeling.Pemberian extra edge sebaiknya dilakukan seperlunya, sebab jika 

dilakukan secara berlebihan, hal tersebut dapat merusak topologi dari modeling 

tersebut yang nantinya akan berdampak saat proses penganimasian. 

 Pemberian extra edge juga dapat dilihat pada balon dari animasi 

Challanger Paper Champaign sebagai referensinya. Dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. Di mana balon tersebut diberi smooth dan extra edge untuk 

menghasilkan efek lipatan. Prinsip smooth dan extra edge pada balon tersebut 

sama dengan yang digunakan pada karakter. 
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Gambar 3.42. Extra Edge pada Film Challenger Paper Champaign 
(http://howww.com/wp-content/uploads/2015/01/Screen-Shot-2015-01-28-at-10.19.52-AM.png) 

Untuk pada bagian wajah karakter diberikan juga extra edge pada bagian yang 

lancip seperti dagu, hidung, tulang pipi, dahi dan perbatasan dengan leher. Bagian 

tersebut merupakan bagian yang pasti akan ditekuk dan dilipat secara tegas. 

Selain itu, bagian tersebut merupakan bagian transisi perpindahan kontur 

permukaan pada wajah dan kepala.Referensi yang digunakan adalah wajah milik 

karakter-karakter di bawah ini. 

 

Gambar 3.43. Kontur Wajah pada Film Challenger Paper Champaign 
(http://howww.com/wp-content/uploads/2015/01/Apple2.jpg) 
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Perbandingan juga dilakukan dengan papercraft karakter dari film animasi 

Remember tersebut. 

 

Gambar 3.44. Referensi Kontur Wajah 

 

Untuk flow pada bagian wajah, penulis mengambil referensi karakter dari film 

Texas Lottery Holiday Game Book. Di mana karakter tersebut tetap menggunakan 

topology wajah manusia walau wajah karakter tersebut permukaannya datar. 

Topology tersebut berguna untuk pembuatan blendshape atau bisa disebut 

jugamorphersaat pembuatan ekspresi serta facial rigging nantinya. 

 

Gambar 3.46. Flow  Wajah pada Film Texas Lottery Holiday Game Book 
(Making of Texas Lottery Holiday Game Book, 2014) 
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Gambar 3.47. Topologi Wajah Manusia 
(https://carlos3dmodelling.files.wordpress.com/2012/11/topology_2.jpg) 

3.5.2 Tekstur 

Tahapan texturing yang penulis lakukan adalah mengamati ciri khas dari 

papercraft yang ada. Untuk mencapai kesan kertas, penulis harus meneliti 3 map 

yang nantinya dapat digunakan yaitu diffuse, specular dan bump atau normal map. 

Untuk diffuse atau warna yang terlihat pada tampilan, penulis mengamati 

beberapa ciri khusus pada papercraft dan kertas yang digunakan. Penulis 

menemukan beberapa ciri penting pada tekstur papercraft. Di mana pada setiap 

lipatan atau tekukan terdapat sedikit putih-putih. Putih-putih tersebut merupakan 

damage pada kertas akhibat tekukan dan lipatan yang dilakukan oleh tangan. Hal 

tersebut dapat terlihat pada beberapa referensi di bawah ini. 
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Gambar 3.48. Bagian Lipatan Putih pada Film Texas Lottery Holiday Game Book 
(Texas Lottery Holiday Game Book, 2014) 

 

Gambar 3.49. Bagian Putih pada Lipatan Papercraft di Dunia Nyata 

(http://www.ufunk.net/wp-content/uploads/2013/01/Destro2k-paper-toy-video-games-

1.jpg) 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tekstur kertas. Penulis melihat 

beberapa animasi seperti dan Challanger Paper Champaign, Texas Lottery 
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Holiday Game Book dan A New Hue. Ketiga animasi tersebut menggunakan efek 

bump pada tekstur yang digunakan. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa 

gambar di bawah ini. Dapat dilihat walau tekstur mereka hanya warna, permukaan 

masing-masing model tidak datar atau flat. Terdapat kesan kasar pada permukaan 

tersebut yang mereka gunakan sebagai efek bump mereka. 

 

Gambar 3.50. Bump pada Film Challenger Paper Champaign 
(Making of Challenger Paper Champaign, 2014) 

 

Gambar 3.51. Bump pada Film Texas Lottery Holiday Game Book 
(Texas Lottery Holiday Game Book, 2014) 
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Gambar 3.52. Bump pada Film A New Hue 
(http://howww.com/wp-content/uploads/2014/08/FinalHowww11.jpg) 

Pada tugas akhir ini, penulis memilih menggunakan kertas Brief Card sebagai 

bahanpapercraft kertas film ini. Pemilihan tersebut dilakukan karena kertas 

tersebut sifatnya  kokoh seperti yang dijelaskan pada bab 2. 

Pada kertas Brief Card, teksturnya tidak begitu terlihat jika dari kejauhan. 

Namun jika diperhatikan secara dekat, terdapat garis-garis halus pada kertas 

tersebut. Tekstur tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di mana untuk 

memperjelas tekstur pada gambar berikut, penulis harus menaikkan kontrasnya 

dengan tajam. 
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Gambar 3.53. Texture Brief Card Paper 

Penulis memilih menggunakan normal map sebagai map yang cocok 

untuk menghasilkan efek bump. Hal tersebut didasari riset penulis selama masa 

perkuliahan dan pada saat magang. Di mana terdapat 2 cara lain untuk 

menghasilkan efek bump, yaitu dengan bump map dan  displacement. Penggunaan 

bump map cenderung kurang cocok karena, dari hasil generate texture, efek bump 

yang dihasilkan cenderung lebih flat dan kurang menghasilkan efek timbul karena 

sifat bump shadow yang statis sedangkan normals menghasilkan shadow yang 

dinamis sehingga lebih realistis. Sedangkan untuk displacement, hal tersebut 

cenderung merugikan karena dibutuhkan penambahan polygon dalam jumlah 

cukup besar  karena jika tidak cenderung merusak topology. Pemilihan normal 

map sendiri dianggap cenderung menguntungkan karena efek timbul yang 

dihasilkan lebih terasa namun tetap mempertahankan bentuk dan polygon mesh 

tersebut. 

Untuk specular atau tingkat kilapan, penulis mencoba menyinari kertas 

Brief Card tersebut ke dua sumber cahaya, yaitu lampu dan sinar matahari. 
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Namun setelah pengamatan yang dilakukan, kertas tersebut tidak memiliki 

kilapan. Sehingga penulis tidak menggunakan specular map dan pada pengaturan 

shader, specular diberi angka 0. 

 Sedangkan untuk bump atau normal map yang ada, penulis memilih 

menggunakan normal map. Hal tersebut dikarenakan untuk menghasilkan efek 

timbul yang cukup drastis atau tebal hanya dapat dicapai menggunakan normal 

map. 

 Pada tahapan ini penulis menemukan poin penting pada pengaplikasian 

efek timbul yang terdapat pada kertas. Penulis mencoba nekuk kertas Brief Card 

dan menemukan bahwa hasil tekukan kertas akan timbul sesuai dengan seberapa 

sering kertas tersebut ditekuk.  

 

Gambar 3.54. Efek Timbul pada Lipatan yang Dilipat Berulang Kali 

 

Gambar 3.55. Efek Timbul pada Lipatan yang Dilipat Sekali 
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Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Dapat dilihat, pada gambar 3, 

kertas tersebut mempunyai efek timbul yang cukup tebal. Kertas tersebut ditekuk 

dan dilipat beberapa kali. Kertas pada gambar 3 tidak begitu tebal dan kertas 

tersebut hanya ditekuk sekali. Ketebalan pada lipatan ini tidak hanya berlaku pada 

kertas Brief Card, namun juga pada kertas pada umumnya juga. 

 

Gambar 3.56. Efek Lipatan pada Karakter Texas Lottery Holiday Game Book 
(Making of Texas Lottery Holiday Game Book, 2014) 

Dapat dilihat juga bagian lipatan yang terdapat pada karakter berbaju biru 

Texas Lottery Holiday Game Book. Bagian lipatan tersebut terlihat timbul dan 

tebal serta luas tergantung pada bagiannya. Bagian yang banyak menekuk seperti 

lutut, diberi efek lipatan lebih luas dan tebal, sedangkan pada bagian yang tidak 

terlalu banyak menekuk seperti scraft, diberi efek lipatan tipis. 

 Satu poin penting lainnya pada tekstur papercraft. Saat melakukan tekstur, 

diusahakan pengaplikasian bagian putih untuk tidak rapi. Hal tersebut akan 

menghasilkan kesan natural dan lebih terkesan buatan tangan.Hal tersebut dapat 
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dilihat dari gambar referensi-referensi di pada halaman sebelumnya yang 

digunakan. 

3.6. Emplementasi Konsep Enviroment 

Dari konsep enviroment yang sudah ada, penulis menerapakannya ke dalam 

bentuk 3D Digital. 

3.6.1 Kota 

Untuk pengerjaan environment kota, penulis melakukan riset terhadap papercraft 

gedung dan jalanan yang sudah ada. Riset tersebut kemudian diemplementasikan 

ke dalam bentuk model dan tekstur seperti yang dibutuhkan di dalam scene film 

animasi Remember.  

3.6.1.1 Modeling 

Tahapan modeling yang penulis lakukan adalah mengamati papercraft 

yang sudah ada dan mengemplementasikannya ke dalam 3D. Penulis 

mengamati beberapa referensi dibawah ini. 
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Gambar 3.57. Referensi Modeling Gedung 
(http://www.papercraftsquare.com/wp-content/uploads/2012/09/MM-Parkville-

Papercraft.jpg) 

 

Gambar 3.58. Referensi Modeling Gedung 2 
(http://www.paperkraftcity.yolasite.com/resources/P2162376.JPG) 

 

Gambar 3.59. Referensi Modeling Gedung3 
(http://img838.imageshack.us/img838/2595/sdc11098u.jpg) 

Dapat dilihat, bahwa bentuk modeling dari papercraft gedung-

gedung yang terdapat pada perkotaan sebagian besar hanya berbentuk box 

ataupun penumpukan box. Penumpukan box dilakukan untuk 

Pengaplikasian Apercraft..., Angela, FSD UMN, 2015



 

 

 

66 

menghasilkan ketinggian yang berbeda ada papercraft tersebut. Seperti 

pada bagian yang diberi tanda merah pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 3.60. Penumpukan Box 

(http://img838.imageshack.us/img838/2595/sdc11098u.jpg) 

 

Sedangkan untuk keseluruhan bentuk, penulis tetap menggunakan kedua 

foto berikut sebagai acuan bentuknya. Hal tersebut agar bentuk kota tetap 

terlihat daerah perkotaan dan gedung wilayah Jakarta yaitu tepatnya 

kawasan Sudirman. 

 

Gambar 3.61. Referensi Kota Jakarta 
(http://www.layoverguide.com/wp-content/uploads/2010/10/Jakarta-skyline.jpg) 
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3.6.1.2 Tekstur 

Tahapan texturing yang penulis lakukan secara garis besar sama seperti 

tekstur pada karakter, yaitu mengamati ciri khas dari papercraft yang ada. 

Untuk mencapai kesan kertas, penulis harus meneliti 3 map yang nantinya 

dapat digunakan yaitu diffuse, specular dan bump atau normal map. 

  Untuk diffuse, penulis mengamati beberapa ciri khusus pada 

papercraft perkotaan yang ternyata ciri khusus tersebut sebagian besar 

sama dengan tekstur karakter. Dapat dilihat dari beberapa gambar referensi 

yang digunakan, diffuse untuk gedung menggunakan gambar tiling jendela 

gedung. Pintu, jendela dan segala bagian yang menempel pada permukaan 

gedung dimasukkan sebagai diffuse image. Diffuse tersebut ditambahkan 

juga dengan tektur serat kertas untuk lebih mendapatkan kesan kertas. Hal 

tersebut dapat dilihat pada beberapa referensi di bawah ini. 

 

Gambar 3.62. Diffuse Bangunan 
(http://s770.photobucket.com/user/Richard_Whitmore2/media/Pulp%20city/STA60523.jp

g.html) 
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Gambar 3.63. Tesktur Serat Kertas pada Film Challenger Paper Champaign 
(Challenger Paper Champaign, 2014) 

Terdapat juga bagian sisi yang tajam, yaitu pada ujung-ujung 

lipatan box, terdapat sedikit putih-putih. Hal tersebut dikarenakan efek 

lipatan pada suatu kertas, seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.64. Sisi Tajam Box Terlihat Sedikit Bagian Putih 
(http://3.bp.blogspot.com/-jfQdhtOuEqg/UI-w-cAw0qI/AAAAAAAANws/BiV-

GLueRy4/s1600/papercraftjrehighrise.jpg) 

Untuk pemilihan warna gedung-gedung, penulis menggunakan referensi 

foto berikut ini. Di mana warna lebih bervariasi, sehingga tidak terlalu 

monoton. 

Pengaplikasian Apercraft..., Angela, FSD UMN, 2015



 

 

 

69 

 

Gambar 3.65. Referensi Warna Kota Jakarta 
(http://www.layoverguide.com/wp-content/uploads/2010/10/Jakarta-skyline.jpg) 

Sama dengan tekstur pada karakter, penulis menggunakan kertas Brief 

Card sebagai kertas yang digunakan. Di mana kertas tersebut jika 

didekatkan pada sumber cahaya tidak menghasilkan pantulan, sehingga 

tektur ini tidak memiliki specular. 

  Sama juga dengan tekstur karakter, untuk perkotaan, dapat dilihat 

dari referensi yang ada, mereka tetap menggunakan bump dari serat kertas. 

Walau permukaan bidang pada gedung dan jalan sebenarnya datar, ia tetap 

terlihat agak kasar untuk lebih mendapatkan kesan kertas. 

 

Gambar 3.66. Bump pada Film Challenger Paper Champaign 
(Challenger Paper Champaign, 2014) 
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Selain itu, efek bump juga diterapkan pada bagian yang terkena lipatan. 

Hal tersebut dilakukan berdasarkan riset yang penulis lakukan pada 

gambar 3.49 dan 3.50. Di mana prinsipnya sama dengan bump pada 

tekstur karakter. 

3.6.2 Darkroom 

Untuk pengerjaan environment Darkroom, penulis melakukan riset terhadap 

papercraft ruangan serta benda-benda yang bentuknya mempunyai bentuk 

menyerupai konsep yang ada.Riset tersebut kemudian diemplementasikan ke 

dalam bentuk model dan tekstur seperti yang dibutuhkan di dalam scene film 

animasi Remember.  

3.6.2.1 Modeling 

Tahapan modeling yang penulis lakukan adalah mengamati papercraft 

yang sudah ada dan mengemplementasikannya ke dalam 3D. Penulis 

mengamati beberapa referensi dibawah ini. 

 

Gambar 3.67. Referensi Model Ruangan 1 
(http://www.bestpapermodels.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d

08d6e5fb8d27136e95/p/m/pm0112_1.jpg) 
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Gambar 3.68. Referensi Model Ruangan 2 
(http://fc09.deviantart.net/fs71/f/2010/272/9/2/living_room_papercraft_by_bslirabsl-

d2zrgyc.jpg) 

Dapat dilihat dari papercraft ruangan-ruangan di atas, tidak semua detail 

dilakukan melaluimodeling. Modelnya lebih banyak mengotak dan bagian-

bagian yang detail isi rak buku, lebih banyak diperdetail melalui tekstur. 

  Penulis juga membuat papercraft khusus untuk Darkroom ini, 

yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam melakukan modeling. 

Penulis hanya membuat benda-benda utamanya saja, seperti meja, 

enlarger, buku dan kursi. Berikut adalah foto dari papercraft yang penulis 

buat. 

 

Gambar 3.69. Papercraft Darkroom 
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Dapat dilihat, ciri khas papercraft untuk model Darkroom tidak jauh beda 

dengan papercraft karakter maupun kota. Di mana setiap bagian yang 

lurus tidak sepenuhnya lurus. Terdapat bagian yang agak cembung yang 

merupakan efek udara yang mengisi dalam papercraft tersebut. 

  Selain itu, sisi lipatan dari benda-benda tersebut tajam, namun agak 

sedikit membulat. Kecuali lembaran foto yang terdapat pada Darkroom. 

Hal tersebut terjadi karena lembaran foto tersebut merupakan lembaran 

kertas yang digunting kecil-kecil dan bukan dilipat, sehingga sisi-sisinya 

masih tajam. 

  Beberapa bagian sengaja sebaiknya sengaja dibuat tidak rapi. 

Seperti pada papercraft kursi, tiang penyangganya agak sedikit miring dan 

tidak simetris. Akan tetapi hal tersebut menjadi menguntungkan, karena 

menghasilkan kesan natural dari papercraft itu sendiri. 

3.6.2.2 Tekstur 

Dari papercraft Darkroom serta referensi papercraft ruangan yang sudah 

ada, penulis menemukan beberapa poin dalam texturing model Darkroom 

tersebut. Tahapan yang penulis kerjakan juga sama dengan tesktur pada 

karakter dan kota. Di mana penulis meneliti penggunaan diffuse, specular 

dan normal map atau bump pada map yang digunakan. 

  Untuk diffuse, dapat diperhatikan, detail seperti isi rak, bentuk laci, 

bisa digambar pada diffuse map. Sama dengan tekstur kota, tekstur pada 

Darkroom ini tetap menggunakan serat kertas pada diffuse map terkstur 
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tersebut. Hal tersebut untuk lebih menghasilkan kesan kertas. Terdapat 

juga bagian putih pada setiap bagian yang tegas karena lipatan. 

 

Gambar 3.70. Referensi Tekstur Ruangan 
(Challenger Paper Champaign, 2014) 

  Sama dengan tektur karakter dan kota, penulis menggunakan kertas 

Brief Card sebagai panduannya. Di mana kertas tersebut tidak memiliki 

specular atau kilapan.  
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