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1. Pendahuluan 

 

Kecerdasan Emosi memainkan peran penting dalam hidup seseorang. 

Kecerdasan emosional merupakan faktor penyumbang kesuksesan terbesar yakni 

80% dibandingkan dengan kecerdasan intelektual yang menyumbang 20% [1]. 

Masih banyak anak yang meluapkan emosinya secara berlebihan ketika 

kebutuhannya tidak terpenuhi, sulit berempati, takut tidak mampu mengerjakan 

tugas, hanya bergantung pada teman dan cemburu yang berlebihan merupakan 

indikasi prilaku anak yang mengarah pada rendahnya kecerdasan emosional pada 

anak [2]. 

Kasus yang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman kecerdasan 

emosional adalah bullying, kekerasan, pemerkosaan dan penurunan kualitas 

belajar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anisa Nurdiyanti dalam jurnal 

berjudul Hubungan Kecerdasan Emosional terhadap Hasil belajar anak Usia 

Dini menunjukan bahwa kecerdasan emosional memberikan kontribusi sebanyak 

55% terhadap hasil belajar anak usia dini, maka dapat disimpulkan bahwa adanya 

hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar anak 

usia dini [3]. 

Berikutnya kasus pembakaran rumah yang dilakukan oleh anak usia 15 tahun 

di Sidoarjo, Jawa Timur. Herliyana Isnaeni, psikolog dan owner dari Insight 

Consultant menyatakan bahwa kejadian tersebut didasari karena kurangnya 

kesempatan untuk menyampaikan emosi di lingkungan keluarga sehingga anak 

cenderung melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Kecerdasan emosional 

merupakan hal yang penting salah satunya bagi anak usia dini karena akan 

mempengaruhi kehidupan anak dimasa yang akan datang [4]. 

Retno Hening dalam bukunya Happy Little Soul mengungkapkan bahwa 

untuk meningkatkan kecerdasan emosi anak dapat melalui cara-cara sederhana 

seperti mengajak anak bercerita dan membacakan buku cerita atau dongeng. Peran 

dongeng dalam masa ini adalah membantu anak menerapkan intisari dari jalan 

cerita ke dalam kehidupan sehari-hari [5]. Penelitian yang dilakukan Ahyani 

dalam jurnal Metode Dongeng Dalam Meningkatkan Perkembangan Kecerdasan 

Moral Anak Usia Prasekolah menyimpulkan bahwa tingkat kecerdasan moral 

sebelum mendapatkan penyampaian nilai moral melalui metode dongeng lebih 

rendah dibandingkan tingkat kecerdasan moral setelah mendapat penyampaian 

nilai moral melalui metode dongeng [6]. Penggambaran emosi melalui mimik 

muka dan penggunaan media yang tepat untuk menggambarkan emosi dari cerita 

dongeng dinilai mempersulit orangtua untuk menyampaikan dongeng kepada 

anak. Oleh karena itu, perlu adanya media baru berupa visualisasi dari dongeng 

yang akan diceritakan sehingga dapat mempermudah orang tua dalam 

membawakan cerita dongeng kepada anak [7]. 
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Perkembangan visual anak sudah mulai berkembang dari usia 0 - 2 tahun, 

sehingga bentuk, warna, dan tekstur akan mempengaruhi makna dan ketertarikan 

anak terhadap sebuah benda atau karakter [8]. Berdasarkan wawancara dengan 

orang tua yang memili anak usia dini, didapatkan hasil bahwa karakter 3D seperti 

Upin & Ipin, BoboiBoy dan Masha and the Bear dinilai dapat menarik perhatian 

anak sehingga anak-anak cenderung mengidolakan karakter dan mengikuti apa 

yang di lakukan karakter dalam kegiatan sehari-hari anak. Berdasarkan 

wawancara dengan ibu Adita Mariana, kepala sekolah TK Kanisius Salatiga, 

mengatakan bahwa video animasi biasa digunakan sebagai media pembelajaran 

untuk mengenalkan jenis-jenis emosi. Tetapi, visualisasi karakter yang ada di 

dalam animasi sangat menentukan ketertarikan anak dalam belajar. Animasi 

dengan visualisasi dan karakter yang menarik membuat anak dapat lebih 

menikmati dan berkonsentrasi mendegarkan cerita yang disampaikan dalam 

animasi.  

Hall mengungkapkan, terdapat dua aspek yang mempengaruhi anak untuk 

membentuk empati kepada karakter digital 3D. Adanya kemiripan fisik dan 

perilaku antara karakter cerita dan anak akan membangun koneksi empati antar 

anak. Cerita yang selaras dengan kehidupan anak dapat membentuk hubungan 

empati yang kuat karena anak dapat melihat kesamaan antara dirinya pada 

karakter yang dimunculkan [9]. 

Berdasarkan latar belakang masalah maka akan dirancang karakter 3D untuk 

memvisualisasikan dongeng Joko Kendil yang sesuai dengan konsep cerita untuk 

mengenalkan jenis-jenis emosi pada anak. Karakter 3D tersebut diharapkan dapat 

menjadi media untuk memperkenalkan emosi pada anak dan dapat dijadikan asset 

dalam video animasi dongeng Joko Kendil. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian Terdahulu 

 

Dalam pencarian data ditemukan beberapa penelitian mengenai dongeng 

yang digunakan sebagai media untuk meningkatkan kecerdasan emosianal 

anak dan juga penelitian mengenai perancangan asset 3D untuk 

memvisualisasikan cerita. Contoh judul penelitian mengenai dongeng sebagai 

media pembelajaran kecerdasan emosinal anak adalah Pengaruh 

Membacakan Dongeng terhadap Kecerdasan Emosi Anak yang ditulis oleh 

Nurlaily Asnediana pada tahun 2017. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

menunjukkan pengaruh membacakan dongeng terhadap kecerdasan 

emosional anak. Hasil penelitian menunjukan skor kecerdasan emosi anak 

setelah dibacakan dongeng lebih tinggi dibandingkan kecerdasan emosi 
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sebelum dibacakan dongeng. Sehingga hasil penelitian membuktikan ada 

pengaruh yang signifikan pembacaan dongeng terhadap peningkatan 

kecerdasan emosi anak [10]. 

Terdapat juga penelitian berjudul Perancangan Karakter Animasi 3D Si 

Kabayan Yang di Adaptasi dari Buku Si Kabayan Versi Utuy Tatang Sontani 

yang ditulis oleh Rizky Adhanugraha dan Anggie Putiamary pada tahun 

2018. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sosok Si Kabayan 

karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui seperti apa sosok 

asli Si Kabayan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

perancangan karakter 3D Si Kabayan dapat memberikan gambaran atau 

informasi seperti apa sosok Si Kabayan dalam buku cerita Si Kabayan versi 

Utuy Tatang Sontani dan dapat menjadi fokus perhatian [11].  

Selain itu, ada juga penelitian yang berjudul Perancangan Karakter 

Serial Animasi 3D “Sanggramawijaya” Dengan Study Archetype Adaptasi 

Literatur Tokoh Film Action Lokal Indonesia yang ditulis oleh M. Fiky dan 

Rahmatsyam Lakoro pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk 

merancang karakter animasi yang unik berdasarkan latar belakang sejarah. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa untuk membuat karakter dengan 

latar belakang sejarah, tidak cukup dengan mencontoh data sejarah namun 

perlu dimodifikasi sesuai dengan tren yang ada saat ini tanpa menghilangkan 

ciri khas dari karakter berdasarkan data sejarah yang ada [12]. 

Berdasarkan 3 penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa 

membacakan dongeng dapat meningkatkan kecerdasan emosional anak 

khususnya anak usia dini. Selain itu penggunaan asset 3D dapat digunakan 

sebagai media untuk menunjang cerita karena dapat menggambarkan 

informasi dari cerita dan karakter yang ditampilkan dengan lebih menarik. 

Style yang digunakan dapat mempengaruhi ketertarikan anak untuk 

menyimak cerita yang ingin disampaikan. Bentuk tubuh, pakaian dan warna 

dari karakter harus disesuaikan sesuai dengan tren yang ada saat ini agar 

terasa dekat dengan kehidupan audience, namun tanpa menghilangkan ciri 

khas dari karakter aslinya. 

 

Kecerdasan emosional anak 

 

Goleman membagi model kecerdasan emosional kedalam dua bagian 

besar yaitu, personal competence dan social competence [1]. Komponen 

tersebut digambarkan melalui Gambar 1. 
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Gambar 1.Model Kecerdasan Emosional Goleman 

 

Goleman menyatakan bahwa kunci dari kecerdasan emosional adalah 

self-awarness, tanpa adanya self-awarness, kemampuan social skill tidak 

akan tercapai. Self-awarness atau mengenali emosi diri adalah kemampuan 

seseorang untuk dapat mengetauhi kondisi dirinya, dan megetahui emosi yang 

sedang dirasakan. Kesadaran diri membuat individu lebih waspada terhadap 

suasana hati, bila kurang waspada maka individu menjadi mudah larut dalam 

aliran emosi dan dikuasai oleh emosi, Dengan kata lain mengenali jenis-jenis 

emosi yang dirasakan adalah dasar dari kecerdasan emosional [1]. 

Dalam jurnal Psikologi Emosi, Latifa menjelaskan emosi adalah keadaan 

internal yang memiliki manifestasi eksternal. Meskipun yang bisa mengerti 

dan merasakan emosi hanya yang mengalaminya, akan tetapi orang lain juga 

akan dapat mengetahuinya karena bisa dilihat dari ekpresi. Ekspresi 

merupakan ungkapan yang datang dari diri seseorang, ungkapan tersebut 

berkaitan dengan emosi atau perasaan, imajinasi dan keinginan yang bersifat 

personal. Ekspresi wajah akan memberikan informasi tentang suasana emosi 

yang sedang dirasakan [13]. Steve Roberts menyatakan ada 8 emosi dasar dan 

cara menggambarkan emosi melalui ekspresi diantaranya [14]: 

 

1. Kebahagiaan dibagi menjadi 3 tingkat yaitu hiburan ringan hingga 

tertawa gembira.  

 

 

 

Gambar 2. Ekspresi Kebahagiaan 

 

2. Kesedihan dapat berkisar mulai dari kekecewaan hingga menangis putus 

asa, ketika karakter sedih, mata melihat kebawah atau hampir tertutup, 

alis dapat dibuat melengkung dengan arah lengkungan kebawah.  

 

 

 

Gambar 3. Ekspresi Kesedihan 

 

3. Terkejut dapat berkisar dari kejutan ringan hingga takjub. Mata 

cenderung tetap fokus pada objek yang mengejutkan karakter. Ekspresi 
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terkejud dapat terlihat dari bentuk alis yang naik jauh dari posisi 

sebenananya. 

 

 

 

Gambar 4. Ekspresi Terkejut 

 

4. Ketakutan bervariasi dari ketakutan karna khawatir, shock dan rasa ngeri. 

Mulut akan terbuka dengan rahang kebawah dan sudut mulut ditarik 

keluar dan kebawah. Alis akan berbentuk seperti kurva. 

 

 

 

Gambar 5. Ekspresi Ketakutan 

 

5. Kemarahan dapat berkisar dari kejengkelan ringan sampai kemarahan 

membabi buta. Ekspresi marah dapat dilihat dari bentuk alis yang 

menukik kearah tengah lalu mulut tertutup datar dengan sudut bibir 

sedikit ditarik kebawah atau mulut terbuka.  

 

 

 

Gambar 6. Ekspresi Kemarahan 

 

6. Jijik atau muak berkisar dari tidak suka sampai rasa jijik atau cibiran. 

Biasanya muka akan ditarik jauh dari objek penyebab rasa jijik atau 

muak. Mulut dapat dibuat tertutup atau terbuka bahkan dapat 

ditambahkan dengan lidah yang menjulur. 

 

 

 

Gambar 7. Ekspresi Jijik atau Muak 

 

7. Tertarik merupakan penjabaran dari beberapa ekspresi lainnya. Ekspresi 

tertarik dapat digabungkan dengan ekspresi wajah lainnya. 

 

 

 

Gambar 8. Ekspresi Tertarik 
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8. Sakit dan lelah dapat berkisar dari tidak nyaman sampai kesakitan yang 

luar biasa. Mulut dapat dibuat tertutup dengan sudut bibir ditarik 

kebawah. Setengah terbuka atau terbuka lebar. Alis akan ditarik bersama 

sama kearah atas dengan ujung bagian luar turun. Lalu mata dapat 

terbuka, setengah terbuka atau tertutup. 

 

 

 

Gambar 9. Ekspresi Sakit dan Lelah 

 

Dongeng Joko Kendil 

 

Dongeng merupakan suatu alat untuk meningkatkan pemahaman diri dan 

orang lain [15]. Dongeng dapat dijadikan sebagai media pembentuk 

kepribadian dan moralitas anak usia dini. Metode dongeng memiliki sejumlah 

aspek yang diperlukan dalam perkembangan kejiwaan anak, memberi wadah 

bagi anak untuk belajar berbagai emosi dan perasaan dan belajar nilai-nilai 

moral. Anak akan belajar pada pengalaman-pengalaman sang tokoh dalam 

dongeng, setelah itu memilah mana yang dapat dijadikan panutan olehnya 

sehingga membentuknya menjadi moralitas yang dipegang sampai dewasa 

[16]. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dosen Fakultas Psikologi 

Universitas Kristen Satya Wacana, Ibu Wahyuni Kristinawati mengatakan 

cerita rakyat atau dongeng dapat menjadi media pembelajaran untuk 

mengajarkan kecerdasan emosional pada anak, tetapi kebanyakan cerita 

dalam dongeng masih terfokus pada nilai-nilai normatif seperti membantu 

sesama, patuh pada orang tua, harus bersikap sopan dan lain-lain, sehingga 

ketika dongeng dijadikan sebagai media pembelajaran untuk mengajarkan 

kecerdasan emosional sebaiknya lebih menonjolkan konsep kecerdasan 

emosional itu sendiri. Dalam cerita Joko Kendil untuk mengajarkan 

kecerdasan emosional bisa dilihat dari sisi penerimaan diri atau bagaimana 

Joko Kendil dapat menerima jenis emosi, kekurangan dan juga kelebihan 

dalam dirinya, sehingga sesuai untuk mengajarkan kecerdasan emosional 

pada tingkat awal yaitu self awareness.  

 

Pemodelan 3D Karakter  

 

Pemodelan 3D (3D Modeling) adalah proses menciptakan geometri 

kompleks berupa representasi model 3D dengan memanipulasi polygons, 
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edges, dan vertices atau vertex dalam ruang simulasi 3D melalui software 

khusus 3D [17]. 

Solution mengatakan bahwa asset 3D yang didalamnya termasuk 

karakter adalah semua elemen yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah 

film. Dalam dunia animasi 3D, asset merupakan 99% aspek pendukung 

terciptanya dan tersampaikannya cerita pada film animasi 3D. secara visual, 

keunikan dari setiap model asset pada film dapat menjadi daya tarik bagi 

audience [18]. 

Penciptaan sebuah karakter haruslah dapat merepresentasikan sebuah 

penokohan dalam cerita animasi dengan baik. Karakter juga harus diberikan 

pendalaman karakter agar penonton benar-benar merasakan bahwa karakter 

tersebut hidup. Kepribadian dari karakter dapat dilihat dengan memperhatikan 

beberapa elemen yang ada pada karakter tersebut. Kerlow menyatakan ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut [19]:  

 

1. Struktur Internal. Struktur internal adalah yang paling penting dalam 

animasi 3D. Struktur internal menentukan bagaimana karakter bergerak. 

Dalam animasi 3D, tulang dan ruas sendi sangat menentukan hasil dari 

pergerakan. Semakin kompleks tulang dan ruas sendi yang dibuat, maka 

semakin kompleks pula gerakan yang dapat dihasilkan. 

2. Bentuk dan Siluet. Bentuk dan siluet dari karakter akan menentukan 

penilaian audience terhadap kualitas dari karakter tersebut. Selain itu, 

siluet dan bentuk karakter dapat menimbulkan persepsi berbeda dari 

audience mengenai kepribadian karakter.  

3. Timing dan Rhythm. Timing dan Rhythm merupakan hal dasar yang dapat 

diperhatikan untuk menentukan keadaan emosi karakter. Timing 

berkaitan dengan cepat dan lambatnya karakter bereaksi terhadap suatu 

kondisi, sedangkan rhythm berkaitan dengan pola pengulangan gerakan 

yang dilakukan karakter karena kondisi tertentu.  

4. Facial Expressions. Facial Expressions biasanya yang paling banyak 

menggambarkan kepribadian dari karakter. Untuk mendapatkan facial 

expressions yang tepat, perlu dilakukannya riset dan observasi.  

5. Body Pose atau Gesture. Body pose atau gesture merupakan 

penggabungan antara bentuk fisik, berat dan kepribadian karakter. Dalam 

menganimasikan gesture perlu pemahaman mengenai cara kerja tubuh 

terhadap suatu hal. 
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3. Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam mendukung Pembuatan karakter 3D animasi 

Joko Kendil untuk mengenalkan jenis-jenis ekspresi untuk anak usia dini adalah 

metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

menggunakan berbagai pendekatan metodologis berdasarkan teori-teori penelitian 

yang digunakan [20]. 

Tahapan yang digunakan dalam metode tersebut adalah tahapan Linear 

Strategy yaitu, strategi yang menetapkan urutan logis pada tahapan perancangan 

yang sederhana dan relatif sudah dipahami komponennya [21]. Tahapan strategi 

linear bisa dilihat pada Gambar 10. 

Gambar 10. Tahapan Penelitian 

 

Pada tahap pengumpulan data akan dilakukan observasi mengenai keadaan 

lingkungan sesuai dengan latar belakang cerita Joko Kendil. Observasi ini 

dilakukan untuk mengetahui keadaan jalan, rumah, dan lingkungan Jawa Tengah 

sesuai dengan latar belakang cerita Joko Kendil. Dalam tahapan observasi juga 

dilakukan pengamatan terhadap karakter 3D yang biasa digunakan dalam 

pembuatan video animasi yang mengangkat cerita dongeng. Kemudian akan 

dilakukan wawancara kepada pengajar Toddler, KB dan TK mengenai visualisasi 

yang biasa digunakan sebagai media pembelajaran untuk anak dan juga dilakukan 

wawancara kepada orang tua yang memiliki anak usia dini untuk mengetahui 

jenis-jenis film kartun atau animasi 3D, serta visualisasi dalam film animasi 3D 

yang disukai anak.  

Pada tahap analisis data akan dilakukan analisis terhadap data yang sudah 

dilakukan pada tahap pengumpulan data. Pada tahap ini akan menghasilkan 

variabel-variabel yang dibutuhkan dalam menjawab masalah. Tahap perancangan 

akan terdiri dari tiga tahapan besar yang dimulai dari pembuatan sketsa, modeling, 

dan texturing. 

Pada Tahap akhir akan dilakukan wawancara kepada narasumber terkait 

dengan visualisasi 3D untuk dongeng Joko Kendil sehingga dapat menghasilkan 

kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

Pengumpulan 

data 
Analisis Data Perancangan Pengujian 
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4. Hasil dan Pembahasan 

 

Pengumpulan Data 

 

Tahap pertama yang dilakukan yaitu melakukan pengumpulan data untuk 

merancang asset 3D. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan Manzhuur Muhammad Ramadhan 

selaku supervisor 3D di MNC Animation yang mengerjakan serial Kiko. 

Wawancara dilakukan dengan tujuan mengetahui teknis yang digunakan 

dalam pembuatan karakter 3D untuk animasi, serta warna dan tekstur yang 

tepat untuk dikonsumsi anak-anak. Adapun hasil wawancara tersebut dapat 

disimpulkan bahwa peran 3D model dalam animasi sangat penting. Dari segi 

teknis, 3D model yang dibuat harus memiliki topology yang rapi dengan 

jumlah polygon yang relatif sedikit sehingga memudahkan proses rigging 

untuk dapat membentuk berbagai macam ekspresi yang dinamis dan tidak 

kaku. Visual dalam hal bentuk, warna dan tekstur juga menjadi sangat 

penting karena audience terutama anak-anak akan lebih tertarik oleh visual 

yang ditampilkan.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengajar di Toddler, KB 

dan TK Kristen Eben Haezer Salatiga diperoleh hasil bahwa anak-anak usia 

Toodler sampai TK sering menggunakan media pembelajaran yang 

menggunakan visualisasi kartun dikarenakan visualisasi dengan style kartun 

lebih menarik bagi anak. Media yang sering digunakan berupa buku cerita 

bergambar ataupun film kartun yang disediakan oleh pengajar. Menurut 

pengajar, visualisasi yang disukai anak adalah visualisasi yang menggunakan 

warna-warna cerah seperti biru, merah, hijau dan lain-lain. Tetapi belum ada 

buku cerita atau animasi yang secara khusus menceritakan tentang kecerdasan 

emosional. 

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan orang tua untuk mengetahui 

style dan animasi yang disukai anak-anak, hasil dari wawancara menunjukan 

bahwa anak-anak lebih tertarik dengan menonton animasi 3D dibanding 

dengan buku bergambar, dikarenakan karakter dalam animasi 3D terlihat 

lebih menarik dan lebih hidup dibandingkan dengan buku bergambar.  

Adapun film animasi 3D yang biasa ditonton anak-anak adalah Upin dan Ipin, 

Boboiboy, Nussa, Adit Sopo Jarwo, Kiko, Toy Story dan lain lain. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dosen Fakultas Psikologi 

Universitas Kristen Satya Wacana, Ibu Wahyuni Kristinawati mengatakan 

bahwa dalam mengajarkan kecerdasan emosional pada anak harus 

memperhatikan dinamika model kecerdasan emosional, dimulai dari self 

awareness hingga self motivation dan social skill. Hal paling mendasar yang 
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harus diajarkan pada anak usia dini adalah self awareness, jika self awareness 

sudah ada dalam diri anak maka tahap selanjutnya akan sangat mudah 

dilakukan. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk mengajarkan self 

awareness pada anak adalah mengenalkan nama-nama perasaan, dengan cara 

menyebutkan nama-nama perasaan berulang ulang seperti memberitahu apa 

itu emosi marah, sedih, kecewa dan lain-lain. 

Pengumpulan data juga dilakukan dengan Observasi untuk 

mengumpulkan mengenai asset 3D yang sering digunakan dalam pembuatan 

film animasi yang disukai anak-anak seperti Upin dan Ipin, Boboiboy, Nussa, 

Adit Sopo Jarwo, Kiko, Toy Story dan lain lain. Hasil observasi dapat dilihat 

pada Gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Referensi Asset dalam Film Animasi 3D 

 

Pengumpulan data juga dilakukan dengan mengumpulkan visualisasi 

Joko Kendil dalam buku cerita. Hasil yang didapatkan dapat dilihat pada 

Gambar 12.  

 

 

 

 

 

Gambar 12. Referensi Visualisasi Joko Kendil 

 

Analisis Data 

 

Hasil analisis data menjadi landasan yang kuat dalam merancang konsep 

Karakter 3D yang akan dibuat untuk cerita Joko Kendil. Data yang telah 

dikumpulkan menjelaskan beberapa hal yang dapat mendukung penelitian ini 

seperti karakter 3D harus sederhana dan jelas dengan pemilihan bentuk dan 

warna yang menarik, pemilihan warna yang cerah akan lebih menarik untuk 

anak seperti animasi Upin dan Ipin yang menggunakan warna-warna cerah di 

setiap karakternya seperti warna biru, merah, kuning, dan hijau. Pembuatan 
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Sketsa Modeling Texturing 

  

karkater 3D juga harus memperhatikan topology dan jumlah poligon sehingga 

dapat dengan mudah digunakan untuk membentuk berbagai macam ekspresi.  

Dari hasil observasi penggambaran karakter Joko Kendil dapat 

disimpulkan bahwa karakter Joko Kendil memiliki tubuh yang gendut dan 

pendek. Karakter Joko Kendil juga menggunakan baju berwarna merah 

dengan aksen motif batik.  

 

Perancangan 

Tahap selanjutnya adalah tahap perancangan asset 3D yang dibagi 

menjadi beberapa tahapan seperti membuat sketsa, dilanjutkan dengan 

modeling dan texturing. Tahap perancangan dapat dilihat pada Gambar 13.  

 

 

 

Gambar 13. Tahapan Perancangan 

 

Permodelan tahap pertama dilakukan dengan menyiapkan sketsa model. 

Sketsa karakter akan dibuat dengan style kartun dengan bentuk yang 

sederhana atau tidak terlalu banyak menambahkan detail. Terdapat enam 

karakter dalam animasi Joko Kendil dengan warna karakter yang berbeda 

beda sehingga memudahkan audience untuk membedakan setiap karakter. 

Pemilihan warna pakaian yang cerah diterapkan pada setiap karakter.  

Thomas dan Jhonston menyebutkan, desain karakter yang kuat 

merupakan desain yang mudah dipercaya dan mudah diingat. Karakter yang 

mudah dipercaya merupakan karakter yang cukup biasa tetapi memiliki 

situasi yang tidak biasa, sedangkan karakter yang mudah diingat merupakan 

karakter yang secara visual menarik dan dapat menggerakan emosi khalayak 

sasaran atau dapat disebut juga dengan istilah appeal (daya Tarik). Appeal 

adalah jika mata penonton tertarik terhadap sebuah desain karakter dan 

mengapresiasi terhadap apa yang dilihat. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

karakter bisa saja cantik atau jelek, baik atau buruk, selama karakter tersebut 

memiliki appeal, maka penonton selalu ingin mengetahui lebih lanjut tentang 

karakter tersebut. Sifat dan kepribadian adalah hal yang penting agar suatu 

karakter memiliki appeal [22]. Menurut Pontillas (dalam Novica & Hidayat, 

2018), memberikan appeal pada desain karakter dibutuhkan prinsip desain. 

Terdapat empat prinsip desain yang dapat digunakan dalam merancang 

sebuah karakter, yaitu silhouette, shape, proportion, dan pose. Masing masing 

prinsip desain akan menunjang sifat dan kepribadian setiap karakter. 

Karakter Joko Kendil digambarkan sebagai karakter yang memiliki sifat 

dan kepribadian yang lembut, ceria, baik dan sayang pada ibunya. Pembuatan 
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sketsa dimulai dari pemilihan basic shape. Basic shape mulai dari kotak, 

segitiga dan lingkaran memiliki karakteristik bahasa visual tersendiri. Dalam 

pembuatan sketsa Joko Kendil basic shape yang dipilih adalah bentuk 

lingkaran untuk memberikan makna imut, lucu, ramah dan approachable. 

Dari basic shape tersebut selanjutnya ditambahkan detail seperti rambut, 

tangan dan kaki sehingga membentuk silhouette. Silhouette merupakan 

gambaran umum desain karakter yang dapat menciptakan bahasa dan tanda 

visual yang khas. Pada silhouette karakter, Joko Kendil dapat dengan mudah 

dikenali karena bentuk tubuhnya yang gendut dengan wajah bulat dan rambut 

keriting sehingga berbeda dengan karakter yang lainnya. Silhouette karakter 

Joko Kendil dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Basic Shape (kiri) dan Silhouette (kanan) Karakter Joko Kendil 

 

Selanjutnya adalah proportion, proportion merupakan perbandingan satu 

bagian terhadap bagian lainnya. pada desain karakter, proportion badan 

biasanya dihitung berdasarkan besar kepala. proportion akan menceritakan 

tentang personality karakter. Pada karakter Joko Kendil memiliki proportion 

1:3 untuk menciptakan kesan ramah dan menyenangkan. Selanjutnya 

membuat pose karakter yang digunakan untuk memperkuat sifat dan 

kepribadian. Dari silhouette, shape, proportion dan pose karakter Joko Kendil 

dibuat lucu, menyenangkan dan approachable sehingga audience tertarik 

dengan karakter Joko Kendil. Tetapi, dengan bentuk tubuh yang tidak biasa 

ini, Joko Kendil juga dapat digambarkan sebagai karakter yang mudah untuk 

menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya. proportion dan pose karakter 

dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Proportion dan Pose Karakter Joko Kendil 
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Pada pembuatan sketsa karakter Ibu Kendil, basic shape yang dipilih 

adalah bentuk dasar oval. Bentuk dasar ini dapat memberikan kesan baik, 

ramah, lembut dan approachable. Desain karakter ibu menggunakan sarung 

dan sanggul pada rambut untuk memperkuat latar tempat dari cerita Joko 

Kendil yaitu Jawa Tengah. Silhouette karakter ibu dominan menggunakan 

curve dan meminimalisir penggunaan garis lurus atau sudut yang tajam untuk 

memberikan kesan lembut. Silhouette karakter ibu dapat dilihat pada Gambar 

16. 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Basic Shape (kiri) dan Silhouette (kanan) Karakter Ibu 

 

Proportion karakter Ibu adalah 1:5 yang kontras dengan karakter kendil. 

Proportion ini adalah proportion yang umum ditemui di dalam karakter 

animasi. Tidak banyak gerakan yang dibuat dalam pose karakter Ibu, hal ini 

akan memberikan kesan feminim, berwibawa dan lemah lembut. Proportion 

dan pose karakter Ibu dapat dilihat pada Gambar 17.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Proportion dan Pose Karakter Ibu 

 

Pada pembuatan karakter Ali dan Ray basic shape yang dipilih adalah 

kotak (square) untuk menunjukkan anak laki-laki yang kuat namun pada 

detail seperti mata hidung dan pakaian dibuat curve sehingga tetap 

menampilkan karakter yang menarik dan menyenangkan. Untuk membedakan 

silhouette karakter Ali dan Ray, dapat dilihat pada bentuk rambut dan 

pakaian. Silhouette karakter Ali dan Ray dapat dilihat pada Gambar 18. 

 

 

Gambar 18. Basic Shape dan Silhouette Karakter Ali (Kiri) dan Ray (Kanan) 
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Proportion pada karakter Ali dan Ray menggunakan perbandingan 1:5, 

proportion ini pada umumnya digunakan pada animasi untuk 

menggambarkan karakter anak-anak. Untuk membedakan kedua karakter, 

karakter Ali dibuat sedikit lebih pendek dari karakter Ray. Pose Ali dan Ray 

menunjukan kesan anak laki laki yang kuat dan penuh semangat. Pose 

karakter Ali dan Ray dapat dilihat pada Gambar 19. 

 

 

 

 

 

Gambar 19.  Proportion dan Pose Karakter Ali (kiri) dan Ray (kanan) 

 

Karakter Nini dan Nimi merupakan karakter anak kembar yang 

menggunakan basic shape lingkaran yang menunjukan kesan ramah dan baik. 

Untuk membedakan silhouette Nini dan Nimi dapat dilihat dari perbedaan 

model rambut dan juga pakaian yang dikenakan. Basic shape dan Silhouette 

karakter dapat dilihat pada Gambar 20. 

 

Gambar 20. Basic Shape dan Silhouette Karakter Nini (kiri) dan Nimi (kanan) 

 

Sama seperti karakter Ali dan Ray, karakter Nini dan Nimi juga 

menggunakan perbandingan 1:5. Dalam pembuatan karakter Ali, Ray, Nini 

dan Nimi, proportion yang dibuat tidak jauh berbeda sehingga menonjolkan 

karakter Joko Kendil sebagai karakter utama dan karakter yang berbeda dari 

segi fisik. Pose pada karakter Nini dan Nimi akan menunjukan kesan 

feminim, baik dan ramah. Pose karakter dapat dilihat pada Gambar 21. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Proportion dan Pose Karakter Nini (kiri) dan Nimi (kanan) 

 

Warna kulit masing-masing karakter menggunakan warna sawo matang 

yang merupakan warna kulit yang umum ditemui pada masyrakat Indonesia 
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khususnya Jawa Tengah. Agar tidak terlihat monoton dan membedakan setiap 

karakter, warna kulit akan dibuat sedikit lebih terang dan gelap. Desain 

pakaian pada karakter Ibu dan Joko Kendil mengambil referensi dari ilustrasi 

buku cerita Joko Kendil yang umum ditemui. Tetapi dengan menambahkan 

beberapa penyesuaian seperti penggunaan motif batik untuk menggambarkan 

setting tempat Jawa Tengah. Desain pakaian pada karakter Ali, Ray, Nini dan 

Nimi dibuat lebih sederhana dengan warna yang berbeda beda dan 

mengambil referensi dari pakaian yang biasa digunakan sehari hari. 

Pemberian warna dan pakaian masing masing karakter dapat dilihat pada 

Gambar 22. 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Hasil Tahapan Sketsa 

 

Selanjutnya adalah tahap modeling, pada proses modeling karakter 

dimulai dari pembuatan base mesh. Base mesh digunakan untuk mendapatkan 

gambaran proportion dari karakter yg ingin dibuat. Selanjutnya adalah proses 

sculpting. Proses sculpting bertujuan memperhalus base mesh serta 

menambahkan beberapa detail seperti mata, hidung, mulut, rambut serta 

pakaian. 

Setelah proses sculpting selesai, selanjutnya adalah proses retopology, 

proses ini diperlukan untuk menciptakan topologi yang rapi dengan jumlah 

yang sedikit sehingga akan mempermudah proses texturing dan riging 

sehingga ekspresi yang dibuat tidak rusak dan terlihat halus. Topologi dalam 

pembuatan karakter menggunakan quad-poly dan menghindari penggunaan 

triangle dan n-gon sehingga hasil yang diperoleh akan lebih halus dan 

menghindari masalah pada saat proses rendering dan rigging. Hasil dari 

proses Modeling dapat dilihat pada Gambar 23. 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Hasil Modeling dari Karakter Joko Kendil 

 

Setelah proses permodelan selesai, selanjutnya dilakukan proses 

texturing. Proses Texturing dimulai dari pemberian mark seam pada model 
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sehingga dapat menghasilkan sebuah UV map model berupa proyeksi di 

bidang 2D. Proses texturing dilakukan pada hasil dari uv map. Texturing 

dimulai dari pemberian warna dasar dari setiap model, selanjutnya dilakukan 

pemberian detail permukaan sesuai dengan sifat dari benda yang ingin dibuat. 

Tahap terakhir adalah menambah variasi warna sehingga texture yang 

dihasilkan tidak terlihat monoton. Hasil dari texture yang sudah diaplikasikan 

pada model dapat dilihat pada Gambar 24. 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Hasil Texturing Karakter Joko Kendil 

 

3D model yang telah melewati proses texturing selanjutnya akan di buat 

beberapa ekspresi dasar diantaranya ekpresi kebahagiaan, kesedihan, kejutan, 

rasa takut, marah, jijik atau cibiran, tertarik dan sakit atau lelah.  

Ekspresi bahagia Joko Kendil digambarkan dengan mata yang terbuka 

lebar, pupil yang membesar, mulut tersenyum lebar dan alis yang terangkat 

keatas. Ekspresi bahagia karakter Joko Kendil dapat dilihat pada Gambar 25. 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Ekspresi Bahagia 

 

Ekspresi Sedih Joko Kendil digambarkan dengan kepala yang sedikit 

tertunduk, mata melihat kearah bawah dan sedikit tertutup, alis yang 

melengkung kebawah dan bibir cemberut. Ekspresi sedih Joko Kendil dapat 

dilihat pada Gambar 26. 

 

 

 

 

Gambar 26. Ekspresi Sedih 

 

Ekspresi terkejut Joko Kendil dibagi menjadi 2 yaitu terkejut ketika 

melihat sesuatu yang menyenangkan dan terkejut ketika melihat sesuatu yang 

mengejutkan. Untuk menggambarkan ekspresi terkejut, mulut dibuat terbuka, 
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alis terangkat keatas, mata terbuka lebar dengan pupil yang mengecil. 

Ekspresi terkejut Joko Kendil dapat dilihat pada Gambar 27. 

  

 

 

 

Gambar 27. Ekspresi Terkejut 

Ekspresi ketakutan Joko Kendil dibagi menjadi 2 yaitu ketakutan karena 

melihat sesuatu yang mengerikan dan ketakutan karena terkejut. Ketakutan 

Joko Kendil digambarkan dengan mulut yang terbuka, alis yang turun dan 

membentuk seperti kurva dan mata yang terbuka lebar dengan pupil yang 

mengecil. Ekspresi Ketakutan Joko Kendil dapat dilihat pada gambar 28. 

 

 

 

 

Gambar 28. Ekspresi Takut 

 

Ekspresi Kemarahan Joko Kendil digambarkan dengan alis yang 

diturunkan dan menukik kearah tengah, mata yang sedikit tertutup, mulut 

yang terbuka dan gigi rapat. Ekspresi kemarahan dapat dilihat pada Gambar 

29. 

  

 

 

 

Gambar 29. Ekspresi Marah 

 

Ekspresi jijik atau muak Joko Kendil digambarkan dengan kepala yang 

menjauh dari objek yang membuat jijik atau muak, dengan alis yang turun 

dan menukik ke tengah. Ekspresi jijik dapat dilihat pada Gambar 30. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Ekspresi Jijik atau Muak 
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Ekspresi Tertarik Joko Kendil digambarkan dengan mata terbuka dengan 

pupil yang membesar, mulut terbuka dan alis yang dinaikan keatas. Ekspresi 

tertarik dapat dilihat pada Gambar 31. 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Ekspresi Tertarik 

Ekspresi sakit atau lelah digambarkan dengan mata yang sedikit tertutup, 

kepala menunduk, alis diturunkan kebawah dan ujung mulut sedikit turun. 

Ekspresi sakit atau lelah Joko Kendil dapat dilihat pada Gambar 32. 

 

 

 

 

 

Gambar 32. Ekspresi Lelah atau Sakit 

 

Pengujian 

 

Pengujian kualitatif dilakukan dengan mewawancarai 20 orang anak usia 

3-6 tahun. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui apakah karakter dan 

asset yang telah dibuat menarik untuk anak-anak dan mudah dikenali dan 

diingat serta untuk mengetahui apakah karakter yang dibuat dapat membantu 

anak mengenali emosi melalui ekspresi. Dari hasil wawancara didapatkan 

bahwa visualisasi dari karakter dan asset menarik untuk anak-anak. 

Visualisasi karakter utama yaitu Joko Kendil yang memiliki badan besar dan 

berbeda dengan Karakter yang lain membuat anak mudah untuk mengingat 

karakter Joko Kendil. pemilihan warna yang berbeda untuk setiap karakter 

menarik perhatian dan memudahkan anak untuk membedakan masing masing 

karakter. Ekspresi yang ditampilkan memudahkan anak untuk mengenali 

emosi yang di rasakan oleh karakter, anak dapat mengetahui emosi marah, 

senang sedih bahagia dan lain-lain melalui ekspresi yang ditunjukan karakter. 

Ekspresi yang ditampilkan juga dapat membuat anak ikut merasakan apa 

yang dirasakan karakter, anak-anak  cenderung mengikuti ekspresi yang 

ditunjukan. 

Selanjutnya pengujian dilakukan dengan mewawancarai 20 orang tua 

yang memiliki anak usia dini. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah karakter 3D yang dibuat dapat membantu orang tua mengajarkan 
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kecerdasan emosional terutama jenis jenis emosi pada anak. Dari hasil 

wawancara didapatkan karakter 3D yang dibuat dapat membantu orang tua 

mengenalkan emosi melalui ekspresi pada anak. 

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Manzhuur Muhammad 

Ramadhan, supervisor 3D dari MNC Animation untuk mengetahui apakah 

karakter 3D yang dibuat secara teknis dan visual dapat menggambarkan 

ekspresi dengan baik. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa karakter 3D 

dari segi warna dan texture sudah menarik dan sesuai untuk anak-anak. 

Karakter dan asset dari segi topologi dan teknik yang digunakan  sudah 

memenuhi kriteria asset dan karakter yang bisa dipakai dalam pembuatan 

animasi serta dapat digunakan untuk membuat berbagai macam ekspresi. 

Proporsi tubuh Joko Kendil yang berbeda dari teman lainnya sudah 

menggambarkan karakter Joko Kendil. Namun ada beberapa hal yang dinilai 

masih kurang yaitu konsistensi topology di setiap karakter. Karakter Nini dan 

Nimi memiliki topology yang lebih kompleks dari karakter yang lain 

sehingga akan mempengaruhi proses rigging dan penggambaran ekspresi.  

 

5. Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa  karakter 3D  yang telah dirancang sudah dapat membantu menyampaikan 

pesan dengan baik kepada audience yaitu mengenalkan jenis-jenis ekspresi dasar 

kepada anak usia dini, dari segi bentuk dan warna dinilai menarik untuk dilihat 

anak-anak. Ekspresi yang kartunis membuat anak tertarik untuk mengikuti 

ekspresi yang ditampilkan oleh karakter. Adanya keselarasan desain dengan 

kehidupan sehari hari anak diantaranya postur tubuh, pakaian dan warna 

memberikan nilai tambah sehingga anak merasa dekat dengan karakter. Dari segi 

teknik. Topology dari tiap karakter juga sudah baik dan dapat digunakan untuk 

membuat berbagai macam ekspresi yang dinamis dan tidak kaku. Penggunaan 

karakter 3D dapat mendukung  penyampaian cerita dongeng sehingga orang tua 

dapat dengan mudah mengenalkan jenis-jenis ekspresi kepada anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


