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BAB III  

METODOLOGI  

3.1. Gambaran Umum 

Diambil dari pembahasan mengenai berbagai macam teori yang digunakan dalam 

perancangan aset yang berupa karakter, properti dan environment dalam sebuah 

buku ilustrasi anak, telah ditemukan beberapa elemen penting yang diperlukan 

sehingga dapat menghasilkan aset-aset yang sesuai dengan cerita dan tema visual.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan alternatif proses 

perancangan dan pembuatan aset-aset tersebut yang paling efektif dan efisien baik 

dari perancangan karakter, perancangan properti dari karakter dan perancangan 

environment yang akan digunakan dalam buku ilustrasi anak “Sweet Meat” dan 

juga untuk menemukan komposisi yang menarik dalam penggabungan semua aset 

tersebut secara visual maupun peletakkannya ke dalam adegan per halaman. 

3.1.1. Keseluruhan Cerita   

Buku Ilustrasi Anak “Sweet Meat” menceritakan tentang seorang anak bernama 

Zu yang tinggal dengan neneknya dikarenakan sang ayah sedang pergi untuk 

berburu seekor badak raksasa untuk persediaan makanan mereka, sedangkan sang 

ibu dari Zu telah meninggal karna kalah melawan seekor binatang buas saat 

sedang berburu. Mereka tinggal di dalam sebuah goa yang dikelilingi oleh hutan 

dan dekat dengan sungai sebagai sumber kehidupan dari mereka. Setiap hari 
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mereka mencari makanan dengan cara berburu dan memetik tumbuhan-tumbuhan 

yang ada di hutan.  

Suatu hari, nenek pergi berburu, sedangkan Zu sedang memasak makanan 

yang diambil bahan-bahannya dari hutan dekat goa tempat tinggalnya. Saat Zu 

sedang menuju ke sungai untuk menangkap ikan, Zu terhenti di Hutan Seram 

karna dari semak-semak terlihat sebuah sinar yang terang. Zu yang penasaran 

mencoba mendekati semak tersebut melewati semar hijau besar pemakan hewan 

kecil.  

 Ternyata yang bercahaya adalah sebuah bunga tanduk merah yang belum 

pernah dilihat Zu sebelumnya. Zu membawanya pulang dan memberitahukan 

neneknya saat nenek berburu hewan kecil. Tiba-tiba bunga tersebut terbuka dan 

terlihatlah butiran-butiran kristal di dalamnya. Baik Zu maupun nenek keduanya 

heran dan semakin penasaran. Dikarenakan cara hidup Zu dan Nenek saat itu 

adalah bertahan hidup dan memakan makanan dari alam, Nenek yang akan 

memasak daging buruannya, memasukkan bubuk kristal tersebut ke dalam 

masakannya. Dan jadilah sebuah makanan baru, daging manis.  

3.1.2. Peran Penulis 

Peran penulis dalam proyek ini yang pertama adalah dalam mengambil keputusan 

untuk membuat sebuah buku ilustrasi yang akhirnya diberi judul “Sweet Meat”. 

Nama “Sweet Meat” digunakan karena artinya yang sesuai dengan konsep awal 

yaitu membuat buku ilustrasi anak dengan tema memasak. “Sweet Meat” 

mempunyai terjemahan dari Bahasa Inggris yang berarti Daging Manis.  
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Lalu yang kedua, penulis merancang cerita dan karakter yang disesuaikan 

dengan judul. Cerita yang dibuat mengambil tema visual zaman mesolithikum 

sedangkan karakter yang dirancang adalah 2  karakter pokok yaitu sang cucu 

bernama Zu dan sang nenek dan 2 karakter tambahan yang dapat memperkuat 

latar belakang dari Zu yaitu sang ayah dan ibu. Zu mempunyai kepribadian yang 

sangat aktif dan senang berpetualang dan membantu neneknya. Sedangkan sang 

nenek adalah seorang tukang daging dan pemburu.  

Perancangan karakter menuntun penulis dalam perancangan lingkungan 

hidup dari karakter dan juga properti yang digunakan pada masing-masing 

karakter. Properti dapat berupa sesuatu yang selalu dikenakan misalnya seperti 

kalung tulang yang selalu dipakai Zu, yang merupakan tulang dari ibu Zu yang 

telah meninggal sebagai tanda berkabung dan peninggalan, atau juga alat-alat 

yang digunakan dalam melakukan sebuah kegiatan. Lingkungan hidup dari 

karakter-karakter tersebut adalah di sebuah hutan pada sebuah pegunungan. 

Penulis berusaha memperkuat lingkungan hidup dari karakter sehingga tema 

visualnya sesuai yaitu zaman mesolithikum dengan merancang beberapa tanaman 

yang ada pada zaman tersebut yang dikembangkan dari berbagai referensi dan 

hasil konsep dari penulis.  

Karakter, properti dan environment, yang ketiga hal tersebut adalah 

sebagai aset dibuat penulis menggunakan teknik modeling 3D lalu texturing yang 

berguna untuk memberikan warna dan memberikan tekstur. Setelah melakukan 

pewarnaan dan pemberian texture, langkah selanjutnya adalah rigging yang 

berarti pemberian tulang pada karakter dan tanaman-tanaman yang bersifat hidup 
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sehingga mudah digerakkan dan hidup serta langkah terakhir yang adalah 

compositing atau lighting yang bermanfaat untuk memberikan cahaya agar terlihat 

lebih hidup dan nyata dan mengatur komposisi yang pas antara karakter dengan 

properti dan lingkungan hidupnya yang ditunjukkan dari sudut yang berbeda 

sesuai dengan adegan dan cerita yang digunakan pada setiap halaman.   

3.2. Metode Penelitian  

Dalam tahap ini adalah tahap dimana penulis mulai melakukan penyusunan 

konsep. Ada beberapa acuan yang digunakan dalam pembuatan konsep yang 

digunakan penulis, yang salah satunya adalah dengan menggunakan sebuah 

metode penelitian yaitu metode observasi. Observasi adalah kegiatan dimana 

penulis akan mengumpulkan sebuah referensi halaman buku yang terdapat pada 

buku ilustrasi anak yang menggunakan teknik yang sejenis dengan yang penulis 

lakukan yaitu membuat karakter dengan teknik 3D yang kiranya dapat mewakili 

komposisi yang dilakukan pada buku ilustrasi anak “Sweet Meat”. Buku ilustrasi 

anak yang digunakan adalah sebuah buku ilustrasi anak berjudul “Aku Anak Yang 

Sabar” oleh PT. Happy Holy Kids, 2013.  

 Referensi tersebut akan diobservasi berdasarkan pengetahuan yang telah 

didapatkan dari Bab 2 mengenai elemen-elemen penting untuk merancang dan 

menghasilkan aset-aset 3D serta komposisi yang cocok dalam penyususannya 

menjadi sebuah ilustrasi atau halaman ilustrasi. Hasil observasi pada referensi-

referensi yang dikumpulkan akan digunakan untuk memperkuat landasan teori 

yang terdapat dalam Bab 2.  

Perancangan Aset ..., Dwi Jayanthi Kumbini, FSD UMN, 2014



  36 

 Berdasarkan teori perancangan aset 3D yang adalah aset berupa karakter, 

properti dan environment yang membutuhkan desain yang saling sesuai dan 

memperkuat karena seperti kata Murch (1977) bahwa aset 3D dapat menghasilkan 

sebuah latar atau background untuk sebuah adegan, maka penulis akan 

mengobservasi lebih dalam jenis karakter apa yang cenderung digunakan dalam 

buku ilustrasi anak, properti apa yang disesuaikan dengan karakter yang dibuat, 

environment atau lingkungan hidup yang dapat memberikan pengaruh terhadap 

sebuah karakter, serta komposisi yang cocok digunakan untuk menyatukan semua 

aset tersebut menjadi ilustrasi-ilustrasi yang digunakan untuk menceritakan kisah 

dalam buku ilustrasi anak tersebut. Bukan hanya itu saja namun penulis juga akan 

melihat tentang penggunaan warna yang sesuai dalam sebuah buku ilustrasi anak 

dan yang cocok untuk aset-aset yang akan dibuat.  

3.2.1. Penelitian aset tiga dimensi buku ilustrasi anak “Aku Anak Sabar”  

(2013)  

 

Gambar 3.1. Cover Buku Ilustrasi Anak “Aku Anak Sabar” 
(“Aku Anak Sabar”,PT.Happy Holy Kids, 2013) 
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 3.2.1.1. Rancangan Karakter pada Buku “Aku Anak Sabar” 

 

Gambar 3.2. Jenis Karakter dalam Buku “Aku Anak Sabar” 
(“Aku Anak Sabar”,PT.Happy Holy Kids, 2013, hal.5 dan 16) 

 

 Mengacu pada teori Preston Blair dalam bukunya berjudul Animation 

(1987) yang lebih jelas dituliskan pada Bab2, karakter yang digunakan 

pada buku “Aku Anak Sabar” menggunakan hirarki jenis cute characters. 

Hal itu dapat dilihat dari proporsi karakter yang seperti bayi dengan 

anggota tubuh yang berisi dan berbentuk membulat. Bukan hanya dilihat 

dari proporsi karakter namun jika dilihat dari visualisasinya, mengacu 

pada teori Tom Bancroft dan Glen Keane (2006) bahwa karakter yang 

digunakan pada buku ini adalah jenis karakter stylized atau biasa disebut 

simple character yang memiliki tingkat detail yang tidak tinggi dan namun 

cukup ekspresif di bagian wajah.  
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 3.2.1.2. Properti yang digunakan karakter dalam Buku Ilustrasi Anak 

“Aku Anak Sabar” 

 

Gambar 3.3. Properti karakter dalam buku “Aku Anak Sabar” 
(“Aku Anak Sabar”, PT.Happy Holy Kids, 2013, hal.2) 

 Properti yang digunakan adalah seperti topi kain yang ingin menunjukkan 

sifat berpetualang dari karakter. Selain itu juga penggunaan tanaman 

wortel sebagai makanan dari karakter yang dalam buku itu dikembangkan 

dari kelinci pada dunia nyata. 

 3.2.1.3. Environment atau lingkungan hidup karakter dalam Buku 

“Aku Anak Sabar” 

 

Gambar 3.4. Environment dalam buku “Aku Anak Sabar” 
(“Aku Anak Sabar”, PT.Happy Holy Kids, 2013, hal.18) 

Perancangan Aset ..., Dwi Jayanthi Kumbini, FSD UMN, 2014



  39 

Lingkungan hidup dari karakter dalam buku ini disesuaikan yaitu berada 

di taman yang disesuaikan dengan cerita bahwa kedua karakter sedang 

melakukan piknik. Jadi environment dapat menunjukkan tempat hidup dan 

juga tempat dimana karakter melakukan kegiatannya.  

3.2.1.4. Komposisi Susunan Aset dalam Buku “Aku Anak Sabar” 

Penggabungan aset tiga dimensi yang dibuat, tidak sepenuhnya tiga 

dimensi karena dalam buku ini menggunakan background  dari aset dua 

dimensi. Sedangkan dari peletakkannya menggunakan teknik foreground 

dan background sehingga lebih terlihat adanya kedalaman pada gambar.  

 

Gambar 3.5. Komposisi dalam buku “Aku Anak Sabar” 
(“Aku Anak Sabar”, PT.Happy Holy Kids, 2013, hal.6) 

 

3.3. Pra Produksi  

3.3.1. Konsep Cerita 

Dalam membuat cerita di dalam buku ilustrasi ini, ada beberapa hal diperhatikan. 

Hal pertama adalah dalam menemukan sebuah tema cerita yang menarik terutama 
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karena buku ilustrasi ini ditujukan untuk anak kecil yang membutuhkan hiburan 

namun juga pengetahuan saat membaca sebuah buku. Dengan melihat landasan 

tersebut, akhirnya penulis mencari sesuatu yang unik dan jarang digunakan dalam 

pembuatan buku ilustrasi anak yaitu tema visual pada zaman peradaban purba 

khususnya pada zaman mesolithikum.  

 Setelah menemukan tema visual yang akan digunakan, penulis mencoba 

menggabungkannya dengan seni memasak. Alasan pemilihan seni memasak 

adalah karna adanya kenyataan maraknya perkembangan acara memasak oleh 

anak-anak yang sampai sekarang terus berkembang. Dengan kedua hal yang 

sudah digagaskan oleh penulis yaitu zaman mesolithikum dan memasak, penulis 

mencoba mencari hubungan di antaranya dan juga menambahkan efek fantasi 

pada pembuatan ceritanya. Pada akhirnya penulis menemukan tema cerita dari 

buku ilustrasi anak ini.  

3.3.2. Konsep Visual 

Visualisasi yang ingin digunakan oleh penulis adalah jenis visual kartun atau 

stylized. Jenis visual ini adalah jenis visual yang adalah pengembangan 

menggunakan fantasi atau imajinasi dari dunia nyata.  

Contoh dari jenis visual kartunis adalah dari visual film animasi “Cloudy 

With A Chance of Meatballs 2” karya Pixar tahun 2013 yang disutradari oleh 

Cody Cameron dan Kris Pearn. Film ini menggunakan style visual yang penulis 

jadikan sebagai referensi dari hal detail dan warna yang digunakan pada film ini. 

Warna-warna yang digunakan adalah warna-warna terang dan walaupun banyak 
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menggunakan imajinasi dalam pembuatan baik karakter maupun environment 

yang mengangkat tema makanan sehingga menghasilkan karakter makanan unik 

yang hidup, tapi tetap menggunakan dunia nyata sebagai acuan. 

 

Gambar 3.6. Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 
(http://themovieblog.com/wp-

content/uploads/2013/09/cloudy_with_a_chance_of_meatballs_2_2013-wide.jpg) 

 

3.3.3 Konsep Karakter 

Dalam Buku Ilustrasi Anak “Sweet Meat”, penulis akan membuat dua karakter 

yaitu dalam bentuk manusia. Apabila dilihat dari visualisasinya, penulis memilih 

jenis stylized atau kartunis sedangkan apabila dilihat dari proporsi tubuh dari 

karakter yang akan dibuat, penulis memilih jenis cute characters. 

 

Gambar 3.7. Cute Characters  
(http://www.mlponies.com/wordpress-test/2012/05/16/raising-cute-to-a-science/) 
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  Jenis karakter cute characters biasanya adalah dengan menggambarkan 

karakter menggunakan dasar dari bentuk badan bayi manusia yaitu cenderung 

membulat. Yang dimaksud membulat adalah bentuk kepalanya yang bulat, lengan 

dan tangan yang cenderung berisi dan pendek, lalu badan yang pendek dengan 

perut yang berisi atau biasa disebut seperti buncit, serta jari tangan dan jari kaki 

yang pendek-pendek dan berisi (Blair, 1987).  

Dengan mengacu pada konsep awal yaitu menggunakan tema visual zaman 

peradaban mesolithikum digabungkan dengan gaya gambar cute characters dan 

jenis visual stylized, penulis akhirnya memutuskan untuk mendesain 2 karakter. 

Dua karakter tersebut terinspirasi dari manusia yang hidup pada zaman peradaban 

purba di Indonesia pada dunia nyata, lebih jelasnya adalah manusia purba yang 

disebut sebagai manusia purba jenis Pithecanthropus yang memiliki ciri-ciri 

seperti:  

1. Hidup antara 2 s/d 1 juta tahun yang lalu 

2. Hidup berkelompok 

3. Hidungnya lebar  

4. Mengumpulkan makanan dan berburu 

5. Makanannya daging dan tumbuhan 
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Gambar 3.8 Manusia Purba Pithecanthropus  
(http://media-3.web.britannica.com/eb-media/87/143987-004-A6287A3D.jpg) 

 

Dari inspirasi tersebut dan konsep yang telah dibuat oleh penulis, akhirnya 

jadilah konsep dua karakter yang adalah:  

1. Karakter yang pertama adalah seorang anak kecil yang bernama Zu.  

Dilihat dari segi Fisiologis atau fisik karakter Zu ini, Zu memiliki bentuk 

kepala yang membulat dengan tinggi badan yang kecil seperti bayi. Zu 

memiliki bentuk mata yang bulat besar dengan hidung yang lebar sesuai 

dengan ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus. Alis matanya tebal dan 

rambutnya dibuat seperti gaya rambut keriting. Lalu telinganya kecil dan 

bulat. Pakaian yang digunakan terbuat dari daun. Zu lebih mirip dengan 

ibunya dibandingkan dengan ayahnya.  

Selain dilihat dari segi Fisiologis, apabila dilihat dari segi 

Psikologis, karakter Zu memiliki sifat yang aktif dan senang berpetualang 

seperti anak-anak pada umumnya di kehidupan nyata. Walaupun hanya 

dibesarkan oleh nenek dan ayahnya karena ibunya telah tiada, Zu memiliki 
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sifat yang berani dan rasa ingin tahu yang tinggi karena pada zaman itu, 

belum ada pendidikan resmi dan hanya ada pendidikan keluarga dan 

budaya.  

Kemudian, dengan melihat dari bagaimana reaksi atau apa yang 

dilakukan Zu dalam menghadapi sesuatu, dapat terlihat pengaruh 

Sosiologisnya. Misalnya pada bagian dimana Zu suka membantu 

neneknya dalam memasak dan melakukan kegiatan sehari-hari lainnya, hal 

ini terjadi karena pengaruh dari pendidikan dari nenek sejak dulu sehingga 

Zu selalu sadar untuk membantu neneknya.  

2. Karakter yang kedua adalah sang nenek. 

Dari segi fisik atau Fisiologisnya, sang nenek mempunyai bentuk 

muka dan badan yang hampir sama dengan sang cucu. Sang nenek 

memiliki kepala yang membulat namun lebih tirus dan memiliki keriput. 

Kemudian apabila dilihat dari bentuk mata, matanya besar dikelilingi oleh 

kerutan, hidung lebih mancung daripada sang cucu namun tetap melebar 

untuk menunjukkan ciri khas dari manusia purba Pithecanthropus. Bentuk 

badan kecil atau kurus pada bagian kaki dan tangan namun pada bagian 

perut sedikit membuncit. Rambut yang dimiliki juga keriting namun 

panjang. Sama halnya dengan Zu, nenek mengenakan pakaian dari daun 

yang dibuatnya sendiri.  

 Selanjutnya apabila dilihat dari segi Psikologis, karena sang nenek 

bekerja sebagai pemburu dan tukang daging, nenek mempunyai sikap 
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yang berani dan kuat. Dalam berburu dia juga memiliki ketelitian. Selain 

itu, dari badannya yang kecil menunjukkan sang nenek adalah pekerja 

keras terutama karena dia merawat Zu karena sang ayah sering pergi 

berburu. Sang nenek memiliki kesabaran yang tinggi karena dapat dilihat 

dari keahliannya dan perannya sebagai nenek dan ibu bagi Zu.  

 Sedangkan dari segi Sosiologis, dapat dilihat dari bagaimana cara 

nenek bertindak saat Zu membawa pulang bunga tanduk merahtersebut. 

Hal itu menunjukkan sang nenek tidak takut akan perubahan dan juga 

memiliki rasa ingin tahu yang besar.  

3.3.4. Konsep Properti  

Properti terbagi menjadi dua jenis yaitu yang selalu dikenakan atau digunakan 

oleh karakter Zu maupun nenek dan yang jenis kedua adalah properti yang 

digunakan dalam melakukan suatu kegiatan misalnya saat Zu sedang memasak 

dan saat nenek sedang berburu. Properti yang selalu dikenakan oleh Zu adalah 

sebuah kalung dengan bandul tulang yaitu dari ibunya yang kalah melawan seekor 

binatang buas. Pada zaman mesolithikum di Indonesia, mereka mempunyai 

kepercayaan bagi anak untuk mengenakan tulang dari keluarganya yang 

meninggal untuk mengenang orang tersebut. Sedangkan properti yang hanya 

digunakan Zu saat memasak adalah sebuah batu pipisan yang berfungsi untuk 

menggiling atau sebagai penghalus makanan dan tumbuhan pada zaman itu yang 

terbuat dari batu pasir 
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Gambar 3.9 Batu Pipisan 
 (http://2.bp.blogspot.com/-

D5lCTYs8xOA/UpSlE_3e9zI/AAAAAAAAAGg/LIWwSzAzlSE/s1600/pipisan.jpg) 

 

dan peralatan masak yang terbuat dari batu pasir juga. Sedangkan yang nenek 

gunakan saat sedang berburu adalah sebuah panah yang ujungnya terbuat dari 

tulang binatang atau batu dan tiangnya terbuat dari kayu.  

 

Gambar 3.10 Ujung Pemanah Zaman Mesolitikum di Indonesia 
(http://2.bp.blogspot.com/-

2NZjrTjcn9I/TY_pUUL4gtI/AAAAAAAABvk/S0pcG9nir_Y/s1600/alat+sepih.jpg) 

3.3.5. Konsep Environment 

Lingkungan yang dibuat akan terinspirasi sesuai dengan ciri khas dari tempat 

tinggal para manusia purba mesolithikum di Indonesia yang tertulis pada Bab 2 

yaitu adanya tempat tinggal yang berbentuk goa yang disebut sebagai Abris Sous 
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Roche yang biasanya digunakan sebagai tempat berlindung dari binatang buas 

juga. 

 

Gambar 3.11. Abris Sous Roche 
(http://1.bp.blogspot.com/-hPuLNHhbfQM/Umy_bXlRFVI/AAAAAAAAApE/-

hJQVX3zMSQ/s1600/Slide3.JPG) 

Selain itu, pembuatan lingkungan akan lebih memperlihatkan tentang 

kehidupan manusia purba saat itu yang belum tersentuh modernisasi sama sekali 

dan masih didominasi oleh hutan dan tanah yang ditumbuhi rerumputan luas dan 

banyak bunga-bunga atau tanaman khas dari negara Indonesia yang 

dikembangkan oleh penulis menjadi tanaman-tanaman baru.  

 

Gambar 3.12. Lingkungan Hidup Hutan di Indonesia Purba 
(http://2.bp.blogspot.com/_AORYjFkxfI4/TCo2JeBc8tI/AAAAAAAAACQ/GamDpsQ2wjA/s160

0/Forest1.jpg) 
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Gambar 3.13. Lingkungan Hidup Manusia Pithecanthropus  
(http://4.bp.blogspot.com/-

Ci38NBT9Axs/T6e_4308NPI/AAAAAAAAABA/r7uOlWmZxrE/s1600/purba.jpg+12.jpg) 

 

Apabila dilihat dari beberapa tanaman yang akan digunakan pada ilustrasi 

sebagai environment dalam buku ilustrasi anak “Sweet  Meat”, ada beberapa 

referensi yang digunakan, antara lain:   

Tabel 3.1. Referensi Tanaman 

 

1. Bunga Rafflesia Arnoldi 
 

 2. Pohon Beringin 

Perancangan Aset ..., Dwi Jayanthi Kumbini, FSD UMN, 2014



  49 

 

3. Bunga Bangkai 

 

4. Bunga Anggrek 

 

5. Kembang Sepatu 

 

6. Tanaman Kantong Semar  
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3.3.6. Sketsa 

Setelah menentukan konsep dari rancangan karakter, properti yang digunakan dan 

lingkungan hidup mereka,  penulis melanjutkan ke tahap selanjutnya yang adalah 

pembuatan sketsa sebagai bentuk untuk merumuskan dan menemukan visual yang 

tepat untuk digunakan baik dalam bentuk karakternya, properti yang digunakan 

maupun lingkungannya, antara lain:  

1. Sketsa keluarga Zu: 

 

Gambar 3.14. Sketsa keluarga Zu 

2. Sketsa karakter Zu  

 

Gambar 3.15. Sketsa karakter Zu 
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Gambar 3.16. Sketsa properti kalung Zu  

Zu selalu mengenakan kalung tulang yang memiliki arti untuk mengenang ibunya 

yang kalah melawan binatang buas. 

3. Sketsa karakter sang nenek 

 

Gambar 3.17. Sketsa karakter Nenek dengan panahnya 

Sang nenek menggunakan properti panah saat berburu. 

Adapun juga beberapa sketsa dari perancangan tanaman sebagai environment 

yang digunakan dalam buku ilustrasi anak “Sweet Meat”, antara lain:  
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1. Sketsa Semar Hijau  

 

Gambar 3.18. Sketsa Semar Hijau 

2. Sketsa Raffles Tutul 

 

Gambar 3.19. Sketsa Raffles Tutul 

3. Sketsa Tanduk Merah 

 

Gambar 3.20. Sketsa Tanduk Merah 
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4. Sketsa Beri Anggrek  

 

Gambar 3.21. Sketsa Beri Anggrek 

5. Sketsa Pohon Ketua  

 

Gambar 3.22. Sketsa Pohon Ketua 

6. Sketsa Bunga Balut   

 

Gambar 3.23. Sketsa Bunga Balut 
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3.3.7. Model Sheet 

Ini adalah tampak depan, samping dan belakang dari kedua karakter yang telah 

dirancang: 

 

Gambar 3.24. Model Sheet dari karakter Zu  

       

Gambar 3.25. Model Sheet dari karakter Nenek 

3.4. Produksi  

3.4.1. Modeling Karakter 

Pada tahap awal, penulis sudah menentukan akan membuat 2 karakter dalam 

cerita di buku ilustrasi anak “Sweet Meat”. Metode pembuatan karakter disebut 
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sebagai modeling karakter yang dalam hal ini penulis akan menggunakan tekhnik 

modeling 3D yaitu menggunakan software Autodesk 3Ds Max.  

 Modeling karakter yang digunakan adalah dengan modeling cylinder yaitu 

membuat bentuk awal dengan menggunakan beberapa cylinder. Alasan pemilihan 

modeling menggunakan bentuk objek cylinder adalah karena seperti yang 

dijelaskan di Bab 2 bahwa jenis karakter stylized atau cute characters terdiri dari 

bentuk bulat atau oval. Mengambil konsep bahwa cute characters terdiri dari 

bentuk bulat dan oval, maka penulis memutuskan untuk membuat modeling dua 

karakter tersebut menggunakan cylinder modeling.  

 

Gambar 3.26. Modeling Awal Karakter “Zu” 

 

Gambar 3.27. Modeling Awal Karakter “Nenek” 
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3.4.2. Modeling Environment 

Setelah membuat modeling karakter, penulis melanjutkan ke tahap membuat 

modeling lingkungan hidup karakter tersebut. Adegan paling banyak terjadi pada 

lingkungan tempat tinggal Zu dan nenek dan hutan dimana tempat menemukan 

bunga tanduk merah tersebut. Maka penulis akan membuat environment yaitu 

dalam lingkup dari tempat tinggal Zu dan hutan antara lain beberapa tanaman 

yang telah dikonsepkan menjadi tanaman-tanaman baru; 

 1. Semar Hijau 

 

Gambar 3.28. Model 3D Semar Hijau 

 

 2. Raffles Tutul 

 

Gambar 3.29. Model 3D Raffles Tutul 
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3. Tanduk Merah  

 

Gambar 3.30. Model 3D Tanduk Merah 

4. Beri Anggrek 

 

Gambar 3.31. Model 3D Beri Anggrek 

5. Pohon Ketua  

 

Gambar 3.32. Model 3D Pohon Ketua 
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6. Bunga Balut  

 

Gambar 3.33. Model 3D Bunga Balut 

3.4.3. Texturing 

Pewarnaan yang digunakan dalam pemberian tekstur kekarakter dan environment 

dalam buku ilustrasi ini adalah warna-warna cerah atau colorful karena buku 

ilustrasi “Sweet Meat” akan ditujukan untuk anak-anak yang lebih tertarik dengan 

banyak warna dengan komposisi yang baik.  

 3.4.3.1. Texturing Karakter   

Warna-warna  keseluruhan yang digunakan adalah warna-warna yang 

terang dan banyak terdapat warna coklat sesuai dengan zaman 

mesolithikum yang masih banyak terdapat warna coklat yang 

mengkhisaratkan zaman tua atau purba.  
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Gambar 3.34. Texturing  Badan Karakter Zu  

 

Gambar 3.35. Texturing Karakter Zu dengan Baju 
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Gambar 3.36. Texturing Badan Karakter Nenek 

 

Gambar 3.37. Texturing Karakter Nenek dengan Baju 

3.4.3.2. Texturing Environment  

Setelah memberikan warna dan tekstur pada karakter, langkah selanjutnya 

yang penulis lakukan adalah memberikan pewarnaan dan tekstur pada 

environment atau lingkungan dari karakter tersebut. Dimulai dari 

memberikan warna dan tekstur pada bangunan atau tanaman yang besar 

karena lebih membutuhkan detail yang rapi terlebih apabila benda besar 

lebih mudah terlihat jika ada yang jangkal pada warna atau teksturnya. 

Lalu dilanjutkan dengan memberikan warna dan tekstur pada benda-benda 

yang kecil. Warna dan tekstur yang digunakan juga diinspirasi dari warna-

warna bangunan atau tanaman yang ada pada dunia nyata pada zaman 

mesolithikum tersebut yang didominasi dengan warna cokelat, hijau, dan 

abu-abu.  
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3.4.4. Pemberian Cahaya 

Tahap selanjutnya adalah tahap pemberian cahaya yang diperlukan untuk 

memberikan cahaya pada karakter atau environment sebagai faktor yang dapat 

memperkuat visual dan menunjukkan suasana atau emosi, karena kembali lagi 

kepada teori Eckstut (2013) bahwa cahaya dapat menghasilkan warna-warna dan 

menurut Eisemann (2000) bahwa pencahayaan dapat mempengaruhi emosi dan 

perasaan orang yang melihatnya.  

 

Gambar 3.38. Pencahayaan 
(www.wallpapertube.com) 

 

3.5. Pascaproduksi  

3.5.1. Pose untuk Rendering 

Pada tahap ini, penulis mengatur setiap karakter dan tata letak properti atau 

barang yang digunakan beserta lingkungan dimana karakter itu berada ke dalam 

sebuah scene. Lalu setelah sususannya sesuai dan komposisinya terlihat benar 

sesuai yang dikonsepkan pada storyboard, penulis akan melakukan render pada 
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setiap adegan tersebut. Hal ini digunakan untuk menghasilkan sebuah ilustrasi 

yang menggunakan tekhnik pose rendering sehingga dapat dijadikan sebagai 

ilustrasi  per adegan dalam buku ini. 

3.5.2. Komposisi Penyusunan Aset 

Tahap terakhir adalah tahap penggabungan dari semua aset tiga dimensi yang 

telah dibuat yang meliputi karakter, properti dan environment ke dalam sebuah 

latar. Hal ini mengacu kepada teori yang disebutkan oleh Murch (1977) bahwa 

aset dimensi diperlukan untuk menghasilkan sebuah background atau latar. 

Penyusunan dilakukan dengan mengkomposisikan setiap aset sedemikian rupa 

sehingga secara visual dapat terlihat kedalaman dan dimensinya dan juga cerita 

yang ingin disampaikan dari setiap halaman ilustrasi dapat ditangkap oleh 

pembaca.  
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