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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Laporan tugas akhir yang diambil penulis ialah desain karakter pada film animasi 

Runrun yang bergenre stopmotion. Film ini berlatar belakang fantasi dengan 

mengadaptasi setting Indonesia. Penulis melalui tahapan membagi proses 

pembuatan desain karakter ke dalam tiga bagian besar, yaitu proses pra-produksi, 

produksi, dan pasca-produksi. Berikut workflow yang dibuat untuk 

menggambarkan proses tersebut. 

 

 

Gambar 3.1 . Workflow. 
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3.1.1. Sinopsis 

Film ini bercerita tentang perjalanan seorang anak bernama Runrun yang tinggal 

di kota bersama pamannya. Ia memiliki peliharaan seekor ayam yang ia pelihara 

sejak ayam tersebut masih kecil. Pada saat liburan tiba, ia berencana untuk pulang 

ke desa. Ia melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta. Masalah timbul di 

perjalanan saat ayam yang ia bawa serta kabur, ia harus mencari ayam tersebut 

sebelum mencapai desa. Ayam tersebut diberikan kepada Runrun saat ia datang ke 

kota dan merupakan amanat orang tua Runrun yang harus dijaga. Ia harus 

mengesampingkan perjalanannya demi mendapatkan kembali ayam tersebut. 

Namun, ternyata ayam tersebut malah membawa Runrun pulang ke rumahnya di 

desa.  

 

3.1.2. Posisi Penulis 

Pada projek film stopmotion Runrun, penulis memposisikan diri sebagai seorang 

desainer karakter dari tokoh utama, yaitu Runrun. Penulis membatasi untuk 

merancang konsep, armature, dan puppet dari karakter utama. Konsep yang akan 

dibahas penulis sebatas penentuan three dimensional character, sketsa karakter, 

dan sketsa armature. Sedangkan untuk armature penulis akan membuat rangkaian 

armature sederhana yang dirancang khusus untuk pergerakan karakter. Puppet 

sendiri merupakan proses final setelah konsep dan armature selesai dibuat, pada 

proses ini penulis akan membuat karakter dari sketsa menjadi sebuah karakter 

yang bisa digunakan saat proses syuting berlangsung. 
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3.2. Acuan  

Pembuatan karakter membutuhkan suatu gambaran dari hal yang sudah ada 

sebelumnya. Tidak sebatas proporsi badan, tetapi bisa juga ekspresi dan bentuk 

muka serta aset yang digunakan. Hal tersebut disebut acuan, dimana penting 

dalam pembuatan suatu karakter. Acuan dapat berupa referensi dari film, foto, 

atau suatu produk yang berkaitan dengan pembuatan karakter. Berikut acuan yang 

digunakan penulis. 

 

1. Tintin 

Tintin diciptakan oleh Georges Remi, seorang kartunis dari Belgia yang bekerja 

pada suatu surat kabar. Ia menggambar dengan style yang ekspresif dengan garis 

yang rapih, dimana mendekati style yang digunakan penulis yaitu iconic style. 

Film ini tidak berbentuk satu film utuh, melainkan beberapa film yang berdurasi 

sekitar 30-45 menit dengan beragam cerita. Menceritakan Tintin, yaitu seorang 

reporter muda Belgia yang berjiwa petualang. Ia selalu terlibat banyak 

petualangan berbahaya bersama anjingnya Snowy. Selain anjingnya yang setia, ia 

mempunyai teman baik seorang kapten kapal yang bernama kapten Haddock. 

Kapten Haddock adalah seorang yang lemah, pemabuk dan tempramental. 

Namun, ia adalah seorang sahabat yang loyal terhadap Tintin. Penulis mengambil 

style muka dari Tintin, yaitu berupa mata hitam berbentuk bulat serta hidung 

Tintin yang khas. Hal ini diambil karena style yang digunakan menyerupai style 

gambar iconic. 
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Gambar 3.2 . Tintin. 
(http://www.expatree.com/blog/tintin-rectifying-a-legacy-of-controversy_22) 

 

2. Hanamichi Sakuragi 

Hanamichi merupakan tokoh anime Slam Dunk yang dibuat oleh Takehiko Inoue. 

Ia adalah seorang anak SMA yang bertekad menjadi pebasket yang handal di 

sekolahnya untuk memikat hati seorang wanita yaitu Haruko. Ia memiliki saingan 

yang ingin ia kalahkan yaitu Rukawa. Gaya rambut Hanamichi awalnya lebat 

tetapi setelah kekalahan yang ia rasakan pada turnamen antar sekolah, ia 

mengubah gaya rambutnya menjadi cepak. Inoue terinspirasi membuat serial 

anime ini dari kegemarannya pada bola basket pada saat SMA. Ia ingin 

menggambarkan bagaimana jatuh dan bangun di dalam olahraga, semangat yang 

dijunjung tinggi, dan sprotifitas. Hal yang diambil dari Hanamichi ini ialah 
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potongan rambutnya yang cepak, dimana sesuai dengan karakter Runrun yang 

nantinya akan dibuat cepak. 

 

 

Gambar 3.3. Figure Hanamichi. 

 

3. Nendoroid 

Nendoroid diambil dari bahasa Jepang nendo, yang berarti clay. Merupakan 

mainan figure berbahan pvc yang diproduksi oleh perusahaan pembuat mainan di 

Jepang, Good Smile Company pada tahun 2006. Figure Nendoroid berukuran 10 

cm dengan bagian-bagian muka dan badan dapat diganti-ganti. Nendoroid 

merepresentasikan figurenya dalam style anime dan dengan proporsi super 
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deformed, yaitu proporsi dengan kepala lebih besar dan badan lebih kecil serta 

proporsi badan lebih pendek dari figure yang menggunakan style realis. Hal yang 

diambil dari Nendoroid ialah proporsi badan super deformed yang cocok dengan 

figure yang akan dibuat sekitar 12 cm, dimana berbeda 2 cm dari ukuran 

Nendoroid. Berikut gambar perbandingan antara figure Nendoroid dengan figure 

realis. 

 

 

Gambar 3.4. Perbandingan Figure Nendoroid. 
(http://www.metalgearinformer.com/?p=15149) 
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Gambar 3.5. Figure Nendoroid. 
(http://www.polygon.com/2014/8/4/5969013/metal-gear-solid-snake-nendoroid-action-figure-pre-

order) 

 

3.3. Tahapan Kerja 

Pada bab ini, penulis akan membahas proses yang dilakukan pada saat proses pra-

produksi, produksi, dan pasca produksi. 

 

3.3.1. Pra Produksi 

Proses pra-produksi merupakan proses yang mengawali tahapan kerja pada desain 

karkater, berisi konsep dari hal yang akan dirancang yang dapat berupa tulisan 

maupun sketsa. Pra-produksi dimulai dengan tahapan penentuan 3 dimensional 

character, lalu dilanjutkan dengan sketsa karakter, dan berakhir di sketsa 

armature. 

 

Desain Karakter..., Wili Eka, FSD UMN, 2015

http://www.polygon.com/2014/8/4/5969013/metal-gear-solid-snake-nendoroid-action-figure-pre-order
http://www.polygon.com/2014/8/4/5969013/metal-gear-solid-snake-nendoroid-action-figure-pre-order


 

41 

 

3.3.1.1. Three Dimensional Character 

Three Dimensional Character terdiri dari 3 aspek besar, yaitu fisiologis yang 

membahas tentang penampilan fisik karakter, sosiologis yang membahas 

lingkungan sekitar tempat tinggal karakter, dan psikologis tentang kepribadian 

karakter. 

 

1. Fisiologis 

Runrun adalah seorang anak berumur 15 tahun, akan memasuki jenjang SMA. 

Postur badannya relatif sedang berisi dan kulitnya berwarna hampir sawo matang, 

dikarenakan banyak aktivitas yang ia lakukan di luar ruangan. Ia mempunyai 

tinggi badan 168 cm. Saat sedang bertualang, Runrun memilih menggunakan kaos 

putih lengan pendek yang dipadukan dengan celana jeans dan sepatu boots 

berbahan kulit, sedangkan saat berada di rumah ia menggunakan kaos kutang dan 

celana training panjang. Runrun berambut cepak sejak berusia 7 tahun,  dimana 

gaya rambut tersebut dipilih oleh ibunya sehingga terbawa hingga Runrun 

dewasa. Runrun juga mengenakan ikat kepala, yang digunakan agar menahan 

keringat yang jatuh dari kepala. Ikat kepala tersebut diberikan ibunya satu tahun 

sebelum Runrun hendak bertolak ke kota untuk bersekolah, ibunya memberikan 

ikat kepala tersebut agar mengingatkan Runrun selalu semangat dalam melakukan 

segala sesuatu dan ibunya berpesan agar menjaga ikat kepala tersebut. Aktivitas 

luar ruangan yang dilakukan Runrun tentu memerlukan barang untuk dibawa, ia 

memiliki tas serbaguna yang dapat memuat benda besar menjadi ringkas jika 

dimasukan ke dalam tas tersebut. Tas serbaguna itu ia dapatkan sebagai hadiah 
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dari pamannya saat Runrun pertama kali datang ke kota, dimana pamannya 

berprofesi sebagai penjual tas serbaguna tersebut. 

 

2. Sosiologis 

Sebelum tinggal bersama pamannya di kota, Runrun tinggal bersama ayah dan 

ibunya di desa semenjak lahir hingga kelas 6 SD. Keluarga Runrun merupakan 

keluarga yang harmonis, ayah dan ibunya bekerja sebagai peternak di sekitar 

rumahnya. Keadaan keluarga Runrun secara keuangan tergolong sejahtera di desa. 

Binatang yang diternak oleh orang tua Runrun ialah ayam. Keluarganya memiliki 

100 ekor ayam, 50 diantaranya ayam petelur dan 50 ayam potong. Sehingga di 

belakang rumah Runrun terdapat rumah kecil tempat ayam diternak. Setiap kali 

beternak, Runrun diajak serta untuk membantu sejak usianya 6 tahun. Setelah 

membantu beternak, Runrun diajak berkeliling sekitar rumahnya. Tekstur dataran 

di sekitar rumah Runrun merupakan dataran bertanah kering, tempat ayam 

berkeliaran. Lingkungan di desa tempat tinggal Runrun bersahabat dan 

mengutamakan budaya gotong royong. Tetangga di desa suka bersosialisasi satu 

dengan yang lain. Sehingga Runrun kenal dengan anak-anak dari teman ayah dan 

ibunya. Teman-teman sebaya Runrun sejak berusia 6 tahun sering mengajak 

Runrun untuk bermain di sekitar peternakan rumah Runrun, yang kemudian 

berkembang ke kawasan yang lebih jauh lagi seiring Runrun beranjak dewasa. 

Pada saat kenaikan kelas ke jenjang SMP, Runrun beranajak ke kota untuk 

mencari pendidikan yang lebih bagus dan  tinggal bersama pamannya di dekat 

pusat kota tetapi berada di perumahan yang tidak bising. Pamannya merupakan 
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orang yang cukup sukses dengan mempunyai toko magic bag di pusat kota. 

Rumah paman tergolong rumah sederhana dengan taman yang cukup luas, tetapi 

akibat sifat paman yang cuek dan ayam yang dibawa Runrun merupakan ayam 

yang aktif maka taman yang dimiliki paman menjadi tidak terurus. Runrun merasa 

asing saat pertama kali tinggal di komplek perumahan pamannya tersebut, 

dikarenakan tetangga disekitar rumah pamannya cuek dan tidak saling menyapa 

satu sama lain, berbeda dengan kondisi saat Runrun berada di desa. 

 

3. Psikologis 

Dilihat secara psikologis, Runrun merupakan anak yang periang, hal ini 

dikarenakan masa kecilnya yang bahagia dan utuh dengan ayah dan ibu yang 

harmonis. Ia selalu percaya diri akan kemampuannya menyelesaikan segala 

macam situasi yang ia hadapi, tercermin dalam keyakinannya untuk pulang ke 

desa seorang diri tanpa diantar pamannya. Didukung oleh sikapnya yang tidak 

mudah putus asa, saat ayam titipan orang tua nya hilang ia terus mencari dan 

mencari dengan mengesampingkan tujuan utama, yaitu pulang ke desa.  

 

3.3.1.2. Sketsa Karakter 

Sketsa dimulai dengan penentuan style yang digunakan sesuai dengan bab 2 

tentang hierarki karakter, yaitu iconic. Style ini sangat simpel tetapi tidak bersifat 

ekspresif. Setelah menentukan style yang digunakan, sketsa dibagi menjadi 4 

bagian, yaitu sketsa muka, badan, sketsa final karakter, pakaian, dan aset. 
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1. Sketsa Wajah 

Berdasarkan acuan yang diambil, yaitu Tintin sketsa wajah yang dibuat 

menggunakan alternatif mata bulat hitam tanpa putih, kotak tanpa putih, serta 

bulat dengan putih dan dipadukan dengan hidung khas dari karakter Tintin. Pada 

sketsa muka yang dibuat, ada tiga bentuk dasar yang dijadikan alternatif yaitu 

kotak, bulat, dan segitiga (Tillman, 2006). Bentuk muka yang dipilih akhirnya 

menggunakan kontur kotak yang dikombinasikan dengan sedikit unsur segitiga 

tetapi tetap berkontur dasar kotak, sesuai dengan salah satu sifat karakter yaitu 

percaya diri. Ekspresi yang digunakan nantinya akan berupa replacement pada 

bagian mata, alis, dan mulut. 

 

 

Gambar 3.6. Sketsa Muka Runrun. 
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Gambar 3.7. Sketsa Ekspresi Runrun. 

 

2. Sketsa Badan 

Berdasarkan acuan pada badan Nendoroid, proporsi badan super deformed dipilih 

karena lebih memudahkan dalam proses modeling karakter yang akan dibatasi 

tingginya hanya 12 cm, dimana  menyesuaikan kebutuhan set dan properti yang 

akan dibuat sehingga tidak terlalu besar. 

 Setelah proporsi badan super deformed dipilih, maka sketsa badan juga 

ditentukan bentuk dasar atau kontur yang ingin digunakan. Proporsi badan 

deformed digabungkan dengan alternatif badan yaitu kotak, bulat, dan segitiga. 

Pada proses final, kontur kotak dipilih karena mendukung kepribadian karakter 

yang percaya diri dan stabil. Berurutan dari kiri ke kanan, kontur kotak, segitiga, 

dan bulat. 
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Gambar 3.8. Sketsa Kontur Badan Runrun. 

 

3. Sketsa final karakter 

Setelah melalui dua tahapan diatas, didapatlah sketsa final untuk karakter dengan 

menggabungkan bagian kepala dan badan. Style super deformed berdasarkan 

acuan Nendoroid dipilih dengan proporsi kepala yang lebih besar dibandingkan 

badan. Namun, proporsi kepala dimodifikasi sehingga tidak sebesar proporsi 

kepala Nendoroid. Mata berbentuk titik dan hidung dipilih berdasarkan acuan 

pada film Tintin. 
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Gambar 3.9. Sketsa Final Runrun. 

 

 

Gambar 3.10. Sketsa Ukuran Puppet Runrun. 
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4. Sketsa pakaian 

Pakaian diperlukan untuk membantu menunjukan kepribadian karakter dari gaya 

yang dipilih. Pakaian dibagi menjadi dua, yaitu pakaian di dalam rumah dan di 

luar rumah.  

 

Gambar 3.11. Sketsa Pakaian Rumah (Kiri) dan Pakaian Pergi (Kanan). 

 

 Pakaian di dalam rumah menggunakan kaos singlet dipadukan dengan 

celana training panajang, sedangkan untuk pakaian pergi menggunakan kaos 

lengan pendek dengan celana jeans panjang dengan sepatu boots kulit. Sedangkan 

untuk ikat kepala selalu ia kenakan. 

 

3.3.1.3. Sketsa Armature 

Setelah sketsa karakter selesai, maka akan dilanjutkan dengan sketsa yang 

menyangkut pembentukan armature sebagai rangka dasar karakter. Armature 
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yang dipilih berdasarkan teori armature pada bab 2 ialah armature yang simpel, 

hanya menggunakan kawat untuk pergerakannya tanpa joint. Sketsa armature 

diperlukan untuk dibuat karena penulis dapat memperkirakan seberapa besar 

kerangka yang dibutuhkan, bahan yang dibutuhkan, dan memudahkan proses 

pembuatan armature. 

 

 

Gambar 3.12. Sketsa Armature Runrun. 

 

 Pada sketsa armature ini, kerangka dasar badan dibuat dengan baut dan 

mur yang disatukan dengan lem power glue, sedangkan untuk armature kepala 

dibuat menggunakan gumpalan aluminium foil. Kawat kerangka badan, 

menggunakan dua kawat yang dipilin menjadi satu. Kerangka badan dibagi atas 

dua bagian, yaitu bagian tangan dan bagian kaki. Bagian leher menggunakan paku 

buku. Setelah semua kerangka badan terpasang dengan benar, maka diperkuat 
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dengan lem tembak pada sekitar mur dan baut. Selain untuk memperkuat, juga 

untuk menghemat penggunaan clay pada saat proses modeling. Sedangkan untuk 

bagian belakang kerangka terdapat mur yang direkatkan menggunakan  power 

glue ke badan baut. Mur tersebut digunakan untuk tempat melekatnya rigging 

yang membantu pergerakan karakter.  

 

3.3.2. Produksi 

Produksi merupakan tahap dimana sketsa dan konsep yang dibuat di pra-produksi 

dijadikan suatu benda atau produk final yang bisa dinikmati baik secara visual 

maupun tiga dimensi. Tahap produksi berisi pembahasan tentang armature, 

modeling, coloring, dan fabrication. 

 

3.3.2.1. Armature 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada sketsa armature, bahan yang 

digunakan untuk membuat armature ialah kawat, mur, baut, aluminium foil, paku 

buku, power glue, dan glue gun. Armature yang dibuat merupakan armature 

simpel tanpa ball-joint dan dirancang khusus untuk karakter yang berukuran 12 

cm. Sendi untuk pergerakan hanya menggunakan dua buah kawat yang dipilin 

menjadi satu. Bagian tengah armature untuk peletakan clay menggunakan baut 

dan mur yang direkatkan dengan power glue sehingga tidak bergerak saat 

dipadukan dengan bahan lainnya. Berikut hasil dari armature yang dibuat 

berdasarkan sketsa. 
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Gambar 3.13. Armature Sebelum Ditambahkan Glue Gun. 

 

Pada bagian belakang baut bagian tengah, satu buah mur direkatkan 

menggunakan power glue untuk tempat rigging menempel saat pergerakan saat 

proses syuting. Glue gun digunakan untuk menambah ketebalan pada armature 

agar menghemat penggunaan clay. Paku buku untuk sumbu leher ditambahkan 

pada saat proses modeling untuk mencocokan posisi kepala yang sudah 

ditambahkan clay dengan posisi badan yang sudah ditambahkan clay. 
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Gambar 3.14. Armature Setelah Ditambahkan Glue Gun (Tampak Depan). 

 

 

Gambar 3.15. Amature Setelah Ditambahkan Glue Gun (Tampak Belakang). 
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3.3.2.2. Modeling 

Proses modeling karakter dimulai setelah proses pembuatan armature selesai 

karena armature sangat berkaitan dengan modeling yaitu merupakan tempat 

menempelnya material yang akan dipakai saat proses modeling dimulai. Modeling 

sendiri merupakan perwujudan bentuk tiga dimensi dari sketsa karakter dan aset 

yang sudah dibuat dalam proses pra-produksi. Modeling diawali dengan 

menambahkan clay pada bagian kepala karakter yang didasari aluminium foil 

sehingga membentuk kepala karakter yang sudah digambarkan pada sketsa kepala 

karakter. Berdasarkan kebutuhan set, kepala karakter dibuat dua versi, yaitu tanpa 

ikat kepala dan dengan ikat kepala. Kepala karakter yang sudah menyerupai 

sketsa ditambahkan detail pada bagian rambut dan ikat kepala.  

 

 

Gambar 3.16. Kepala Runrun Versi Tanpa Ikat Kepala Sebelum Penambahan Detail. 
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Gambar 3.17. Kepala Runrun Versi Tanpa Ikat Kepala Setelah Penambahan Detail. 

 

 

Gambar 3.18. Kepala Runrun Versi Ikat Kepala Sebelum Penambahan Detail (1). 
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Gambar 3.19. Kepala Runrun Versi Ikat Kepala Sebelum Penambahan Detail (2). 

 

 

 

Gambar 3.20. Kepala Runrun Versi Ikat Kepala Setelah Penambahan Detail (1). 
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Gambar 3.21. Kepala Runrun Versi Ikat Kepala Setelah Penambahan Detail (2). 

 

Selanjutnya membuat facial replacement dari sketsa ekspresi yang telah 

dibuat. Facial replacement ini menggunakan clay sepenuhnya. Ekspresi yang di 

ganti berupa alis, mata, dan mulut. Penggantian ekspresi dilekatkan dengan 

menggunakan tack-it. Sementara untuk bagian tangan hanya dipisahkan agar ada 

gerakan rotasi saat proses pergerakan karakter. 

 

 

Gambar 3.22. Facial Replacement Runrun. 
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 Badan karakter merupakan hal selanjutnya yang dikerjakan dalam proses 

modeling, penambahan clay dilakukan pada armature yang sudah dibuat sehingga 

menyerupai sketsa badan karakter yang sudah dibuat. Persendian dan detail 

ditambahkan setelah proses modeling awal mencapai bentuk yang dituju sesuai 

sketsa badan karakter. 

 

 

Gambar 3.23. Badan Runrun Sebelum Penambahan Detail. 

 

Detail ditambahkan sebagai finishing pada pembuatan badan karakter, berupa 

segmen pada persendian dan penambahan sumbu leher. 

 

 

Gambar 3.24. Badan Runrun Setelah Penambahan Detail. 
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 Proses modeling diakhiri dengan memanaskan badan dan kepala karakter 

yang sudah jadi ke dalam oven agar clay yang digunakan dapat menjadi keras 

sehingga tidak berubah bentuk jika terkena tekanan tangan saat digerakan dalam 

proses syuting. Warna clay setelah dibake tidak berubah, hanya kepadatannya 

yang berubah menjadi keras. Clay dipanaskan menggunakan oven dengan suhu 

130 derajat celcius selama 30 menit. 

 

 

Gambar 3.25. Proses Pemanasan Karakter Dengan Oven (1). 

 

 

Gambar 3.26. Proses Pemanasan Karakter Dengan Oven (2). 
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Setelah melalui proses pemanasan menggunakan oven, bagian badan, kepala, dan 

tangan disatukan menjadi karakter yang utuh. 

 

 

Gambar 3.27. Karakter Runrun Setelah Digabungkan Menjadi Puppet. 

 

3.3.2.3. Coloring 

Proses coloring merupakan tahapan selanjutnya setelah proses modeling selesai. 

pada stopmotion berbeda pada proses 2d atau 3d animation. Warna yang dipakai 

merupakan pigmen warna dan bukan berdasarkan palet warna digital. Sehingga 

penggunaan warna menyesuaikan pigmen warna yang ada. Merek cat yang 

digunakan ialah, Folk Art, Phoenix, Reeves, Sakura, dan Tamiya Color.  
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Gambar 3.28. Cat Akrilik Dan Cat Poster yang Digunakan dalam Proses Coloring. 

 

Cat pertama yang digunakan dalam proses coloring ialah cat dasar bening 

merek tamiya untuk lapisan pertama sebelum dilapisi warna lainnya. Penggunaan 

cat dasar bening untuk memudahkan cat warna menempel pada lapisan cat bening 

yang sudah mengering. Karakter yang sudah diberi cat dasar bening terlihat lebih 

glossy (gambar 3.29). 

 

 

Gambar 3.29. Karakter Runrun Setelah Diberi Cat Dasar Bening. 
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 Selanjutnya, warna kulit menggunakan cat dengan merek yang sama yaitu 

cat tamiya dengan warna flat flesh. Rambut menggunakan cat akrilik merek 

reeves dengan warna payness gray dicampur cat warna putih merek folkart 

dengan perbandingan 2:1. Sedangkan ikat kepala menggunakan cat akrilik merek 

reeves warna vermilion dicampur dengan warna kuning dari cat poster merek 

sakura dengan perbandingan 2:1.  

 

 

Gambar 3.30. Karakter Runrun Setelah Melalui Proses Coloring (Tampak Depan). 

 

Pada sepatu yang digunakan adalah warna oranye dari campuran cat poster 

sakura kuning dan cat akrilik vermilion dengan perbandingan 1:1.Sedangkan sol 

menggunakan cat akrilik folkart putih ditambah aksen garis sebagai detail jahitan.  
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Gambar 3.31. Karakter Runrun Setelah Melalui Proses Coloring (Tampak Belakang). 

 

 

Gambar 3.32. Facial Replacement Setelah Melalui Proses Coloring. 

 

Facial replacement yang terdiri dari mata dan alis menggunakan cat akrilik 

folkart putih dan phoenix hitam. Sedangkan untuk bagian mulut menggunakan 
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campuran cat tamiya light flesh dan phoenix hitam dengan perbandingan 1:0,5. 

Bagian mulut diberikan detail gigi dan rongga mulut dengan cat akrilik folkart 

putih dan phoenix hitam. Cat tamiya light flesh juga digunakan untuk replacement 

tangan karakter tanpa campuran cat lainnya. 

 

 

Gambar 3.33. Facial Replacement Final. 

 

Setelah mengalami eksplorasi bentuk dan media yang digunakan, facial 

replacement final dibuat menggunakan art carton 210gr. Selain menggunakan art 

carton 210gr, facial replacement juga menggunakan lem tembak untuk salah satu 

bentuk mata yang diperlukan. Facial replacement final secara dasar tidak berbeda 

dengan yang terdahulu, yaitu terdiri dari bagian alis, mata, dan mulut. Namun, 

yang membedakan ialah cara pewarnaan, dan penambahan bentuk ekspresi yang 

dibuat.  
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3.3.2.4. Costume 

Sketsa kostum yang telah dibuat di proses pra-produksi diwujudkan dalam bentuk 

tiga dimensi dalam proses costume ini. Kostum yang dikerjakan tidak terlalu 

rumit dikarenakan karakter tergolong kecil dan tidak menggunakan replacement 

body, sehingga kostum yang dipakai harus bisa dipasang dan dilepas dengan 

mudah. Bahan yang digunakan untuk membuat kostum ialah kain flanel untuk 

baju dan celana dan bahan denim untuk celana. Proses costume dimulai dengan 

pengaplikasian sketsa kostum ke atas kain flanel dan denim. 

 

 

Gambar 3.34. Pengaplikasian Sketsa Kostum pada Material Kain Flanel dan Denim. 

 

 Kostum yang digunakan karakter Runrun ialah baju singlet putih dan 

celana training abu-abu panjang untuk scene di dalam rumah. Sedangkan untuk 

diluar rumah menggunakan kaos putih lengan pendek dengan celana jeans biru 

panjang. Bahan yang mendapat jahitan tangan hanya bahan jeans yang digunakan 

untuk bagian celana. Jahitan digunakan dengan menggunakan tangan untuk 

mendapatkan kesan jeans yang terlipat dan mencegah agar serat jeans yang sudah 

dipotong tidak lepas. 
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Gambar 3.35. Kostum Setelah Dipotong Mengikuti Pola. 

 

 Selain kostum, aset karakter berupa tas juga melalui tahap kostum untuk 

melapisi kerangka kayu balsa dengan material fabric yang digunakan. Sketsa tas 

pada pasca-produksi dibagi atas dua bagian, yaitu untuk bagian kerangka dengan 

kayu balsa dan untuk bagian pelapisan dengan menggunakan material kulit 

sintetis. Kerangka tas dibuat terlebih dahulu dengan memotong bagian kayu balsa 

sesuai dengan sketsa kerangka dan direkatkan dengan lem power glue. 
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Gambar 3.36. Pengaplikasian Sketsa Tas Ke Media Kayu Balsa. 

 

 

Gambar 3.37. Rangka Tas dengan Menggunakan Media Kayu Balsa. 

 

Setelah selesai membuat kerangka dasar, bagian luar dilapisi oleh kulit 

imitasi. Sketsa lapisan tas digambar pada matreial kulit sintetis yang akan 

digunakan kemudia direkatkan dengan menggunakan lem fox tanpa diberikan 

aksen jahitan. 

 

Desain Karakter..., Wili Eka, FSD UMN, 2015



 

67 

 

 

Gambar 3.38. Tas yang Sudah Dibalut Material Kulit Imitasi (1). 

 

 

 

Gambar 3.39. Tas yang Sudah Dibalut Material Kulit Imitasi (2). 

 

 

3.3.3. Pasca-Produksi 

Proses pasca-produksi pada desain karakter mengarah pada penempatan karakter 

yang sudah jadi dalam bentuk tiga dimensi ke dalam salah satu set yang telah 

dibuat untuk mengetahui apakah skala set dan karakter sudah sesuai apa tidak. 
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3.3.3.1. Placement pada set environment 

Karakter yang sudah jadi secara final dalam bentuk tiga dimensi akan diletakan 

pada salah satu set environment yang dibuat untuk mengetahui jika skala yang 

dibuat sudah sesuai. Set yang diambil dalam placement ini ialah set kamar 

Runrun, set ini diambil karena dianggap penting dalam membandingkan interior 

kamar seperti kasur, jendela, dinding, lemari, dan perabot lainnya dengan skala 

karakter yang dibuat. 

 

 

Gambar 3.40. Placement Runrun pada Set Kamar. 

 

Setelah diletakan pada set kamar, karakter mempunyai proporsi yang pas dengan 

set yang ada, membuktikan skala antara karakter dan properti sesuai. 
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