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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1  Rancangan Penelitian 

Metode rancangan penelitian yang digunakan pada perancangan dan 

implementasi poseable humanoid 3D model maskot UKM J-Club adalah metode 

penelitian terapan. Metode ini merupakan metode dimana hasil penelitian dapat 

langsung di manfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan 

(Setiawan et al., 2016). Penelitian ini akan menghasilkan poseable humanoid 3D 

model yang akan di terapkan sebagai asset media promosi serta media 

pembelajaran untuk UKM J-Club Universitas Internasional Batam melalui media 

sharing berupa dropbox dan drive. 

4.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan di lakukan dalam perancangan 3d 

model maskot adalah sebagai berikut: 

4.2.1  Observasi 

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan suatu fenomena secara langsung terhadap objek penelitian 

(Nugroho & Pramono, 2017). Dalam proses observasi, penulis akan mengamati 

bagaimana anggota UKM J-Club menggunakan asset yang ada yaitu berupa 

gambar 2D dari maskot tersebut sebagai asset media promosi. 

4.2.2  Studi Pustaka 

Teknik studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan literature pendukung penelitian, baik dari buku referensi ataupun 

dari browsing internet (Nugroho & Pramono, 2017). Referensi yang akan di 

gunakan yaitu pembahasan teori perancangan 3D model, humanoid rigging, serta 
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pengetahuan tambahan tentang alat yang akan di gunakan selama proses 

perancangan. 

4.2.3  Pengambilan Model Mentah 

Teknik pengambilan model mentah merupakan teknik dimana penulis 

mengumpulkan bahan–bahan baik 3d maupun 2d yang di perlukan bagi penulis 

dalam perancangan 3D model tersebut. Bahan yang dapat di kumpulkan berupa 

sketch atau design 2D dari maskot yang akan di buat, dan Body base untuk 3D 

model tersebut. Bahan sketch atau design 2D yang didapatkan penulis yaitu 

konsep detail maskot yang dirancang oleh anggota UKM J-Club atas nama 

Uminasha Puteri (1431027) dengan nama Chieko. 

4.3  Proses Perancangan 

Proses perancangan poseable humanoid 3D model dapat di lihat dalam 

flowchart berikut (Lihat gambar 2): 

Tommy. Perancangan dan Implementasi Poseable Humanoid 3D Model untuk UKM J-Club 
Universitas Internasional Batam, 2019 
UIB Repository©2019



26 

Universitas Internasional Batam  

Gambar 2 Flowchart Perancangan 3D Model 

Dalam proses perancangan, penulis akan malakukan pengumpulan 

referensi maskot yang akan di rancang, seperti concept art dan fan art. 

Selanjutnya penulis akan melakukan perancangan mulai dari modelling mesh 3D 

yang berupa base body serta wajah dan pakaian, UV mapping, texturing, dan 

rigging. Setelah perancangan selesai, penulis akan melakukan testing pada 3D 
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model tersebut. Jika masih ada masalah, maka penulis akan kembali ke tahap 

rigging untuk memperbaikinya. Jika tidak ada masalah, maka penulis akan 

melakukan cleanup yang berupa penyesuaian model untuk tahap implementasi. 

Pada tahap terakhir penulis akan membuat laporan dan melakukan implementasi. 

 

4.4  Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kerja praktek yaitu sebagai berikut : 

4.4.1  Tahap Persiapan 

Tahap ini merupakan tahap awal dari kerja praktek, dimana penulis akan 

menentukan topik dari kerja praktek. Pertama penulis akan melakukan observasi 

lapangan serta mencari referensi yang di perlukan dan menyediakan software dan 

hardware yang di perlukan oleh perancangan yang akan di ambil. Perancangan 

yang akan di ambil penulis yaitu perancangan poseable humanoid 3D model 

maskot UKM J–Club. Hardware yang di perlukan yaitu PC dengan Software yang 

akan di perlukan untuk perancangan yaitu PMX Editor, Photoshop CS6, dan 

Blender. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap merupakan tahap dimana penulis akan melakukan pengumpulan 

data serta pembuatan asset 3D model yang dapat di implementasikan sebagai 

media promosi dan media pembelajaran. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap merupakan tahap dimana penulis akan melakukan penyusunan 

laporan kerja praktek, bimbingan dan evaluasi dengan dosen pembimbing, serta 

finalisasi laporan kerja praktek. Selanjutnya penulis akan mendapatkan penilaian 
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dan evaluasi kerja prakterk dari pihak UKM J-Club serta penilaian dari dosen 

dalam bentuk sidang kerja praktek. Setelah semua sudah selesai maka penulis 

harus melakukan pengumpulan hardcover ke pihak BAAK. 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

Tahapan 
Feb 2019 Mar 2019 April 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Analisis dan Perancangan 

Ide 
            

Penyusunan Bab 1, 2, dan 3             

3D Modelling             

UV Mapping & Texturing             

Rigging & Morph              

Penyusunan Bab 4, dan 5             

Implementasi dan Revisi             

Penyusunan Bab 6, dan 7             

Revisi dan Pengumpulan             
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