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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Perancangan tugas akhir ini akan dikerjakan melalui animasi 2D. pengumpulan 

data yang akan dilakukan adalah secara kualitatif, yaitu studi literatur dan 

observasi. Studi literatur yang dilakukan akan berpusat kepada pengertian dan 

fungsi-fungsi dari gerakan. Sedangkan observasi digunakan untuk menerapkan 

teori yang terkait dengan baik. Observasi akan dilakukan pada data acuan yang 

berupa video/film, foto dan ilustrasi. 

 Dalam tugas akhir ini, film yang dibuat akan fokus kepada kehidupan 

seorang anak lelaki yang berusaha mengejar mimpinya sebagai pemain sepak bola 

di tim nasional Indonesia. Kondisi sepakbola Indonesia yang buruk akan berusaha 

digambarkan dalam film ini. Selain itu, film ini juga memiliki tujuan untuk 

menyampaikan pesan agar penonton tetap mengejar cita-cita atau impiannya.  

3.1.1. Sinopsis 

“MENCETAK MIMPI” adalah sebuah film yang mengangkat tentang kisah 

kehidupan seorang anak kecil berumur 12 tahun yang bernama Firhan. Firhan 

bercita-cita menjadi pesepak bola Indonesia, ia memiliki bakat yang luar biasa 

dalam sepakbola. Demi menggapai impiannya Firhan selalu berlatih dengan 

sungguh-sungguh. Tetapi nasib berkata lain, kondisi kesehatan Firhan 

menghalangi mimpinya untuk menjadi pesepakbola. Firhan divonis mengidap 

penyakit glaukoma. Penyakit tersebut membuat mata Firhan sensitif terhadap 
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cahaya dan tentunya menghalangi mimpi Firhan sebagai pemain tim nasional 

Indonesia. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis pada laporan ini adalah sebagai peneliti dalam proses perancangan 

gerakan animasi menggiring bola, animator, penulis naskah dan storyboard artist. 

3.2. Tahapan Kerja 

 

Gambar 3.1. Skematika Perancangan 
(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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3.3. Konsep 

Pembahasan konsep akan menjelaskan tujuan dan motivasi gerakan tokoh Firhan 

pada setiap shot yang telah dipilih. 

3.3.1. Karakter  

 

Gambar 3.2 Tokoh Firhan Dewasa 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Penulis akan membahas tokoh Firhan yang sudah tumbuh dewasa sebagai subjek 

utama dari penelitian. Firhan yang sudah dewasa sudah membela tim nasional 

Indonesia dan sedang menjalani sebuah pertandingan. Tridimensional tokoh 

Firhan akan berpengaruh terhadap perancangan gerakan yang akan dilakukan. 

Berikut adalah tridimensional karakter Firhan: 

Tabel 3.1. Tabel Tridimensional tokoh Firhan 

1. Sosiologi - Firhan berasal dari keluarga menengah kebawah 
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- Firhan tinggal satu rumah dengan ayahnya 

2. Fisiologi - Berumur 26 tahun 

- Mengidap penyakit Glaukoma 

- Keturunan Jawa 

- Memiliki tinggi 175cm, berkulit sawo matang dan 

rambut yang bergelombang 

- Memakai seragam sepakbola tim nasional Indonesia 

3. Psikologi - Memiliki sifat yang bersemangat dan pantang menyerah 

- Pemain yang kreatif 

- Dapat membaca situasi permainan dengan cepat 

Firhan adalah pemain sepakbola yang berposisi sebagai sayap kiri. Firhan selalu 

menggunakan kemampuannya dalam menggiring bola sebagai gaya bermainnya. 

Peran Firhan sebagai Inside Forward membuat Firhan seringkali melakukan 

gerakan memotong ke bagian dalam pertahanan lawan untuk melakukan 

tendangan ke gawang 

3.3.2. Konsep Gerakan 

Pertandingan sepakbola Indonesia melawan Malaysia sedang berjalan dengan 

sengit dengan hasil sementara yang masih imbang 0-0. Waktu sudah 

menunjukkan pada menit 90. Firhan yang berada di sebelah kiri lapangan 

mendapat bola. Sesuai dengan perannya pada tim sebagai Insided Forward, 

Firhan berencana akan melakukan gerakan cutting inside, yaitu memotong atau 

memasuki daerah pertahanan lawan bagian dalam. Secara singkat Firhan yang 

Perancangan Gerakan Menggiring..., Faris Indra Prasetyo, FSD UMN, 2019



26 

 

sedang berada di sebelah kiri lapangan akan bergerak ke tengah untuk melakukan 

tembakan ke arah gawang. Tetapi, untuk melakukan gerakan tersebut Firhan 

dihadang oleh 3 pemain bertahan lawan. 

3.3.3. Storyboard 

Pemilihan shot yang akan dibahas dalam laporan ini adalah shot yang 

menunjukkan gerakkan tokoh Firhan dribel melewati 3 pemain lawan di 

pertandingan sepak bola timnas Indonesia. Shot yang dipilih menjadi penting 

karena ini merupakan shot yang memiliki momen berharga tokoh Firhan yang 

berhasil melewati 3 pemain sebelum pada akhirnya ia mencetak gol kemenangan 

sebagai klimaks dari film “Mencetak Mimpi”. Dalam Scene 13 Shot 4-5, 6-7, dan 

9, penulis juga ingin menunjukkan gerakan dan teknik dribel yang tepat dan 

believable. 

Tabel 3.2. Tabel Breakdown Storyboard 

Shot Thumbnail Keterangan 

4 

 

Firhan melakukan 

gerakan tipuan dengan 

menggunakan teknik 

body feint 

 

5 

 

Firhan menggunakan 

teknik nutmeg 
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6 

 

Firhan menggiring 

bola mendekati 

lawannya 

7 

 

Firhan melakukan 

step-over sebagai 

teknik untuk melewati 

pemain bertahan 

9 

 

Musuh melakukan 

sliding tackle, Firhan 

membaca situasi 

tersebut dan 

mengangkat bolal 

melewati pemain 

lawan 

 

3.4. Acuan  

Di setiap shot penulis mengambil masing-masing 2 acuan, yang pertama acuan 

dari gerakan pemain sepakbola asli, dan yang kedua adalah acuan gerakan pemain 

sepakbola dari film animasi. 

3.4.1. Acuan Scene 13 Shot 4-5 

1. Neymar vs. Saint Etienne 

Tabel 3.3.  Tabel breakdown gerakan body feint dan nutmeg Neymar 

Time Chart 
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f. 1 f. 12 f. 16 

 

  

f. 20   

Keterangan Gerakan body feint dan nutmeg  Neymar pada pertandingan 

melawan Saint Etienne 

 

Dalam video ini, Neymar berada di situasi satu lawan satu dengan bek lawan. 

Ia menggunakan teknik body feint untuk mengelabui lawannya. Neymar 

melakukan gerakan tipuan ke kiri, dengan menghentakkan kakinya ke kiri. Ia 

dengan cerdik menggunakan gerakan tersebut untuk membuat bek lawan 

melangkah dan memperlebar pijakkannya. Ketika pijakkan lawan sudah 

terbuka celahnya, Neymar kemudian melakukan dribble bola dan menggiring 

bola tersebut melewati sela-sela kaki dari pemain lawan.  

 Menurut DK (2011), gerakan yang dilakukan oleh Neymar pada 

pertandingan itu disebut dengan nutmeg. Gerakan yang dilakukan oleh 

Neymar juga sesuai dengan teori DK (2011), yaitu agar gerakan nutmeg 

berhasil dilakukan pemain lawan harus membuka kakinya. Untuk membuat 

kaki pemain lawan terbuka Neymar melakukan body feinting untuk menipu 

lawan. 
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2. Heart of a Lio (2018) 

Tabel 3.4.  Tabel breakdown gerakan nutmeg Messi 

Time Chart 

   

f. 1 f. 4 f. 8 

 

  

f. 15   

Keterangan Messi melakukan nutmeg ke lawan 

 

Dalam video referensi ini Messi kecil melakukan teknik nutmeg untuk 

melewati lawannya. Messi menggunakan kecepatannya untuk mendorong bola 

melewati celah kaki pemain bertahan. Penulis mengambil referensi timing 

gerakan dan gestur exaggerate yang dilakukan oleh Messi saat melewati bek 

lawan. Gerakan exaggeration dapat dilihat pada saat Messi berlari menghindari 

lawan ketika berhasil melakukan nutmeg. 

 Gerakan exaggeration Messi dapat dilihat ketika ia menghindari pemain 

lawan setelah berhasil melakukan nutmeg (frame 8). Center of gravity dari 

tubuh Messi terlihat turun ke bawah, dan Messi menjatuhkan bahu sebelah 

kirinya untuk menghindari adanya tabrakan dengan tubuh pemain lawan. 
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 Referensi timing yang penulis gunakan dapat dilihat saat pemain lawan 

membuka kakinya untuk melakukan tackle ke Messi, Messi membaca 

pergerakan lawan dan memanfaatkan situasi tersebut dengna mendorong bola 

ke celah kaki lawan. Ia mendorong bola menggunakan kaki kirinya. Ketika 

Messi sudah melakukan nutmeg, dia langsung melakukan sprint meninggalkan 

musuhnya. Pada frame 8 terlihat kaki kanan Messi melakukan kontak dan 

kemudian ia langsung mengubah kecepatannya dan terlihat pada frame 15 dia 

sudah melewati musuhnya dan melakukan kontak dengan kaki kirinya. 

 Nutmeg yang dilakukan oleh Messi sesuai dengan teori DK (2011), bahwa 

agar nutmeg berhasil. Pemain lawan harus membuka kakinya. Dalam video itu 

terbukti bahwa, Messi memanfaatkan saat pemain lawan melakukan tackle 

yang otomatis membuka lebar celah kakinya. 

3. Video Akting 

Tabel 3.5.  Tabel breakdown video akting gerakan body feint dan nutmeg 

Time Chart 

   
f. 1 f. 8 f. 12 
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f. 18   

Keterangan Gerakan body feint dan nutmeg  Neymar pada pertandingan 

melawan Saint Etienne 

 

Setelah melakukan observasi referensi video, penulis membuat video akting 

melakukan body feint dan nutmeg. video akting ini akan menjadi acuan 

penulis dalam penerapan anticipation dan exaggeration gestur tubuh Firhan. 

Selain itu juga video akting penulis gunakan sebagai acuan detail delay dan 

follow through. 

 Pada frame 8 saat penulis bergerak ke kiri melakukan body feint, 

penulis melakukan gestur yang diberikan exaggeration, penulis menurunkan 

center of gravity ke bawah dan membungkukkan badan sampai dekat dengan 

dengkul. Penulis kemudian menahan pose body feint selama 4 frame untuk 

memberikan impact kepada gerakan body feint. 
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3.4.2. Acuan Scene 13 Shot 6-7 

1. C. Ronaldo di Pertandingan Barcelona vs. Man. United (2007) 

Penulis menggunakan acuan dari video saat Cristiano Ronaldo melakukan 

step-over di pertandingan melawan Barcelona, untuk mengobservasi timing 

gerakan step-over.  

 Tabel 3.6.  Tabel breakdown timing gerakan step-over Cristiano Ronaldo 

Time Chart 

   

f. 1 f. 12 f. 16 

 

  

f. 20   

Keterangan Gerakan step-over  Cristiano Ronaldo saat melewati pemain 

Barcelona 

 

Dalam potongan video ini, Cristiano Ronaldo yang berposisi sebagai sayap 

kiri berhadapan salah satu pemain bertahan dari Barcelona. Cristiano 

menggiring bola menghampiri lawan dengan kecepatan yang tinggi kemudian 

melakukan step-over dengan menggerakan kaki kanannya mengitari bola 

dengan kecepatan dan mendorong bola menggunakan kaki kiri untuk 

menjauhkan bola dari lawan. Gerakan yang dilakukan oleh Cristiano terbukti 

sangat ampuh sehingga membuat pemain lawan terkecoh dan membuat tekel 

pemain lawan gagal hingga terjatuh. Cristiano dengan mudahnya berhasil 

melewati hadangan bek lawan. Dengan kecepatannya yang khas tersebut, 
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penulis akan mengambil acuan timing Ronaldo dalam mengeksekusi gerakan 

step-over. 

 Dengan adanya perbedaan kecepatan dari lambat ke cepat saat Cristiano 

Ronaldo mengitari bola menggunakan kaki kanannya (frame 12-16), gerakan 

tersebut memberikan efek ilusi yang lebih besar sehingga membuat lawan 

salah membaca gerakan. 

2. Gerakan Menggiring Bola Memphis Depay, AS Monaco vs. Lyon 

Tabel 3.7.  Tabel breakdown timing gerakan dribbling Memphis Depay 

Time Chart 

   

f. 1 f. 3 f.6 

   

f. 8 f. 10 f. 13 

  

 

f. 15 f.17  

Keterangan Gerakan dribbling Depay saat menghampiri pemain lawan 

 

Dalam acuan ini, penulis mengambil referensi timing gerakan dari Depay saat 

menggiring bola menghampiri lawan. Ketika ia menggiring bola 

menghampiri lawan, terjadi perbedaan kecepatan. Pergerakan Depay terlihat 
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memiliki pola dari cepat-lambat-cepat. Pada frame 1-6 gerakan Depay saat 

berlari mengejar bola terlihat cepat, tetapi ketika ia ingin menyentuh bola 

dengan kaki kanannya ia terlihat melambat (frame 6-10). Depay melambat 

karena ia ingin mendorong bola secara perlahan, agar bola masih dapat ia 

kendalikan, hal tersebut sesuai dengan teori Dooley & Titz (2010), bahwa 

saat menggiring bola, bola tidak boleh meninggalkan kaki lebih dari 50cm. 

Setelah Depay menyentuh bola secara perlahan, ia segera mengubah 

kecepatannya (frame 13-17). 

3. Film Pendek Nike Football “The Last Game” 

Tabel 3.8.  Tabel breakdown timing gerakan step-over tokoh Cristiano Ronaldo 

Time Chart 

   

f. 1 f. 6 f. 10 

 

  

f. 14   

Keterangan Gerakan step-over  tokoh Cristiano Ronaldo dalam animasi “The 

Last Game” 

 

Penulis mengambil referensi gerakan exaggerate pada film pendek buatan 

Nike yang berjudul “The Last Game.” Dalam salah satu adegan tersebut 

Cristiano Ronaldo melawan barisan robot pemain bola yang siap merebut 

bola dari Cristiano. Ia mendorong bola maju lalu mengitari bola 
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menggunakan kaki kanan dan kirinya sebanyak 3 kali. Ketika lawan sudah 

mulai dekat ia menggeser bola ke kanan untuk menghindari musuh (frame 

14). Penulis mengambil referensi exaggeration dari gerakan Cristiano 

Ronaldo ketika menggeser bola ke kanan saat menghindari musuh. Pada 

frame 14 terlihat bahwa tubuh Cristiano Ronaldo membentuk lengkungan ke 

kanan. Selain itu saat Cristiano Ronaldo menghindari pemain lawan, frame 

terlihat di tahan sebanyak 3 frame untuk memberikan impact kepada 

penonton. 

4. Video Akting 

Tabel 3.9.  Tabel breakdown kombinasi gerakan video akting 

Time Chart 

   
f. 1 f. 8 f. 15 

  

 

f. 21 f. 27  

Keterangan Video akting kombinasi dribel dan step-over 
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Dalam video akting ini penulis melakukan kombinasi gerakan basic dribbling 

yang dilanjutkan dengan penggunaan teknik step-over. Penulis bergerak 

menggiring bola menggunakan kaki kanan dan bergerak mendekati musuh 

secara perlahan. Kemudian penulis mengeksekusi gerakan step-over dengan 

mengitari bola menggunakan kaki kiri dan mendorong bola menggunakan 

kaki kanan. Penulis juga mengaplikasikan gerakan anticipation dan 

exaggeration pada saat melakukan dribbling dan step-over. Gerakan 

exaggeration dan anticipation yang penulis lakukan akan membantu penulis 

menggambarkan gerakan exaggerate Firhan saat menggiring bola. 

Exaggeration dapat terlihat di frame 27 ketika penulis mendorong bola ke 

kanan setelah melakukan step-over. Namun, saat membuat video akting 

tersebut kecepatan penulis dalam melakukan step-over sangat lamban, jadi 

penulis tidak akan mengambil acuan timing dari video akting tersebut. 

3.4.2. Acuan Scene 13 Shot 9 

1. Messi vs. Malaga 

Tabel 3.10.  Tabel breakdown timing gerakan Messi melompati lawan 

Time Chart 

   

f. 1 f. 3 f. 6 
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f. 9 f. 19  

Keterangan Gerakan Messi mengangkat bola melewati kiper 

 

Pada menit ke 70 Messi berada dalam situasi 1 lawan 1 dengan kiper lawan. 

Secara tiba-tiba kiper melakukan sliding tackle. Dengan cepat Messi 

membaca situasi tersebut dan mengangkat bola lalu melompati tekel dari 

kiper tersebut. Acuan ini penulis gunakan untuk menentukan timing pada 

gerakan Firhan saat melakukan hal yang serupa. Sebelum Messi ingin 

mengangkat bola ke atas (frame 1-9) dapat dilihat bahwa kecepatan Messi 

terlihat berkurang. Ia melambat sebelum menyentuh bola, agar bolanya tidak 

terpental jauh ketika ia angkat untuk melewati kipper dan masih bisa ia 

control. Ketika Messi sudah menyentuh bola gerakannya kembali cepat.  

2. Captain Tsubasa Road to 2002: Episode 36 (2001) 

Tabel 3.11.  Tabel breakdown timing gerakan Tsubasa melompati lawan 

Time Chart 

   
f. 1 f. 6 f. 52 

 

  

f. 82   

Keterangan Gerakan Tsubasa melompati tackle lawan 
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Pada episode ini Tsubasa berada dalam situasi yang sama, yaitu menghadapi 

sliding tackle yang dilakukan oleh lawan. Tsubasa berhasil menghindari tekel 

tersebut dengan mengangkat bola ke udara menggunakan kaki kanannya. 

Penulis menggunakan acuan pose Tsubasa saat melompat di udara setelah 

mengangkat bola ke atas. Pada frame 52 terlihat pose Tsubasa yang sudah 

diterapkan prinsip exaggeration. Tubuhnya terlihat membungkuk dan kaki 

kirinya naik ke atas dekat dengan kepala, kedua tangannya juga terlihat 

diangkat melewati kepalanya. Selain mengambil acuan pose dan gestur, 

penulis juga mengambil acuan timing ketika Tsubasa di udara. Penulis ingin 

memberikan impact yang sama ketika tokoh Firhan melompati tackle lawan. 

Dalam shot film Tsubasa impact tersebut dicapai dengan cara menahan pose 

Tsubasa saat di udara sebanyak 30 frames. Dengan menahan pose tersebut 

sebanyak 30 frames penonton mendapatkan impact yang lebih besar dan 

menimbulkan kesan dramatis pada scene tersebut. 

3.5. Proses Perancangan  

Sebelum menentukan dan melakukan eksperimen gerakan animasi, proses dimulai 

dengan penulis memahami gerakan dribel sepak bola. Mulai dari cara menggiring 

bola, teknik-teknik dribbling, hingga tujuan dari dribbling itu sendiri. Kemudian 

penulis mulai merancang sketsa keypose berdasarkan acuan dan pemahaman studi 

literatur. Dari sketsa keypose yang sudah dirancang, penulis kemudian 

mengaplikasikan gerakan tersebut ke dalam shot. Setelah itu penulis 

bereksperimen dengan timing berdasarkan hasil observasi video referensi.   
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3.5.1. Scene 13 Shot 4-5 

Dalam shot 4 ini kamera mengambil gambar membelakangi Firhan. Percobaan 

pertama eksplorasi menggunakan observasi video referensi. Setelah melakukan 

observasi referensi, penulis kemudian mulai melakukan sketsa untuk menentukan 

keypose shot 4. Keypose dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian A, B dan C.  

 

Gambar 3.3. Keypose shot 4-5 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Setelah menentukan keypose penulis kemudian penulis memulai perancangan 

dengan melanjutkan ketahap rough animation dengan tujuan untuk eksperimen 

menentukan timing dan gerakan body feint yang tepat untuk shot 4. Gerakan ini 

sudah sesuai dengan teori Armadillo (2011), mengenai gerakan body feint, yaitu 

gerakan body feint bertujuan untuk mengecoh lawan, dengan cara melakukan 

gerakan tipuan yang berlawanan dengan gerakan yang akan dilakukan sebenarnya 

oleh pemain.   

Tabel 3.12.  Tabel eksperimen animasi shot 4 

Time Chart 

   

f. 1 f. 16 f. 23 
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f. 29 f. 32 f.  

Keterangan Hasil sketsa eksperimen timing dan gerakan Firhan 

Dari segi pose tubuh Firhan hasilnya sudah sesuai target. Namun, hasil 

gerakan timing rough animation yang telah penulis lakukan masih dinilai kurang 

memuaskan, gerakannya terlihat kaku dan datar. Kemudian penulis memutuskan 

untuk membuat video akting untuk membantu penulis memperhalus gerakan dan 

sebagai rujukan dalam penambahan anticipation dan follow through. 

Tabel 3.13.  Eksperimen kedua shot 4 

Time Chart 

   

f. 1 f. 9 f. 25 

  

 

f. 29 f. 32 f.  

Keterangan Penambahan gerakan anticipation dan follow through 

 Penulis menambahkan anticipation dengan membuat Firhan melakukan 

ancang-ancang posisi jongkok terlebih dahulu (frame 9) sebelum akhirnya 

melompat dan bergerak ke kiri melakukan body feint (frame 25). Center of gravity 

dari tubuh Firhan bergerak turun (frame 9) saat ia melakukan ancang-ancang dan 
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naik lagi ketika ia bergerak sedikit melompat. Untuk memberikan impact pada 

gerakan ini, penulis memutuskan untuk menahan gestur atau pose ketika Firhan 

sedang melakukan body feint (frame 25) selama 4 frame. Terakhir, penulis 

melihat bahwa gerakan Firhan setelah melakukan body feint, terlihat terlalu cepat 

dan kurang exaggeration.  

Tabel 3.14.  Eksperimen ketiga Shot 4 

Time Chart 

   

f. 1 f. 9 f. 23 

   

f. 27 f. 32 f. 35 

Keterangan Menambahkan ease out setelah Firhan melakukan body feint dan 

kembali ke posisi semula  

 Penulis akhirnya memberi ease out dan delay/follow through pada pose 

body feint yang ditahan selama 4 frame dari frame 23 hingga frame 27. Ketika 

kaki kiri Firhan melakukan kontak, kaki kirinya ditahan selama 4 frame, tetapi 

gerakan tubuhnya seperti kepala, tangan, dan kaki kanannya masih bergerak pada 

frame 23 sampai frame 27 untuk memberikan kesan delay/follow through. 

Gerakan Firhan telrihat lebih baik. Dengan adanya ease out dan delay/follow 

through pada frame 23 sampai 27 gerakan body feint yang dilakukan Firhan 

terlihat lebih memberikan ilusi dan memberikan kesan exaggeration. 
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Setelah itu penulis melanjutkan perancangan shot 5, yaitu gerakan Firhan 

selanjutnya saat melewati lawannya menggunakan teknik nutmeg. Shot ini 

merupakan gerakan lanjutan dari shot 4 yaitu keypose bagian C. Gerakan ini 

diambil dari belakang kaki lawan dengan low angle memperlihatkan bola yang 

melewati sela-sela kaki lawan.  

 Tabel 3.15.  Eksperimen gerakan pertama shot 5 

Time Chart 

   

f. 1 f. 5 f. 9 

   

f. 12 f. 16 f. 20 

Keterangan Hasil eksperimen gerakan pertama Firhan mendorong bola ke arah 

sela-sela kaki lawan menggunakan kaki bagian dalam 

 Dalam percobaan pertama penulis membuat gerakan Firhan mendorong 

bola untuk melakukan nutmeg menggunakan kaki bagian luar. Pemilihan gerakan 

ini penulis pilih berdasarkan konsep gerakan di storyboard. Tetapi, setelah penulis 

menganalisis video referensi dari gerakan Neymar saat melakukan nutmeg, 

ternyata, Neymar mendorong bola menggunakan kaki bagian luar. Setelah itu, 

penulis memutuskan untuk membuat video akting dengan mencoba menggunakan 

kaki luar. Setelah dilakukan ternyata menggunakan kaki luar akan lebih efektif 

saat melakukan nutmeg. Hal tersebut dikarenakan setelah mendorong bola, 

pemain harus langsung berlari mengejar bola agar tidak direbut oleh lawan. 
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Ketika mendorong bola menggunakan kaki luar, gerakan kaki kanan yang 

mendorong tersebut bisa langsung transisi ke posisi lari. Lain, jika menggunakan 

kaki dalam dimana pemain harus mengubah posisi kaki kanan terlebih dahulu 

sebelum transisi ke posisi berlari. 

Tabel 3.16.  Eksperimen gerakan kedua shot 5 

Time Chart 

   

f. 1 f. 5 f. 9 

   

f. 12 f. 16 f. 20 

Keterangan Perubahan gerakan menggunakan kaki luar saat Firhan mendorong 

bola 

 Gerakan Firhan menurut penulis sudah memuaskan, kemudian penulis 

menambahkan delay dan follow through bagian celana Firhan. Tetapi, gerakan 

Firhan melakukan nutmeg masih agak lambat jika dibandingkan dengan video 

referensi saat Neymar melakukan nutmeg. Kemudian penulis mempercepat 

gerakan tokoh Firhan dengan mengurangi jarak 1 frame ke frame lain. Dalam shot 

ini gerakan tidak ada kendala yang cukup besar saat merancang gerakan Firhan, 

tetapi gerakan kaki pemain lawan setelah lebih diteliti terlihat kaku dan aneh.  
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Tabel 3.17.  Eksperimen gerakan ketiga shot 5 

Time Chart 

   

f. 1 f. 4 f. 7 

   

f. 9 f. 12 f. 15 

Keterangan Perbaikan timing dan gerakan animasi kaki lawan 

Kemudian, penulis memperbaiki timing gerakan Firhan dan gerakan  

lawan yang dilewati Firhan agar gerakannya terlihat lebih dinamis dan memiliki 

weight. 

3.5.2. Scene 13 Shot 6-7 

Dalam scene ini tokoh Firhan menggiring bola mendekati lawan dan melakukan 

step-over untuk mengecoh dan melewati pemain lawan. 

 

Gambar 3.4. Hasil awal perancangan shot 6-7 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Dari perancangan awal (Gambar 3.4), pergerakan tokoh Firhan menggiring bola 

menggunakan teknik dasar dribble, dengan menggunakan kaki luar dan dalam 

untuk menggiring bola sesuai menurut Dooley & Titz (2010). Penulis kemudian 
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membuat sebuah video akting dan mencoba memosisikan diri sebagai tokoh 

Firhan yang ingin melewati pemain lawan menggunakan kemampuan menggiring 

bolanya dengan menerapkan teori Dooley dan Titz (2010). Hasil perancangan 

awal tersebut masih terkesan terlalu monoton dengan hanya menggunakan teknik 

dribbling yang basic. Dalam shot 6-7 ini penulis memutuskan agar Firhan 

menggunakan teknik step-over untuk mengecoh lawannya. Penulis memilih 

gerakan tersebut karena menurut DK (2011), teknik step-over adalah gerakan 

yang secara visual terlihat sangat menarik. Gerakan ini secara ampuh dapat 

mengecoh musuh dengan melakukan tipuan seakan pemain menggeser atau 

menendang bola, padahal pemain akan melanjutkan dribble.   

 

Gambar 3.5. Cristiano Ronaldo melakukan step-over 

(FC Barcelona vs. Manchester United, 2007) 

Dalam perancangan gerakan shot 6-7 penulis menggunakan referensi video saat 

Cristiano Ronaldo mengeksekusi gerakan step-over pada saat bertanding melawan 

Barcelona (Gambar 3.5.). Dalam video tersebut Cristiano Ronaldo berhasil 

melewati pemain lawan dengan mudah menggunakan gerakan step-over dengan 

menggunakan kecepatan yang tinggi.  
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Gambar 3.6. Hasil Perancangan sketsa keyposes untuk shot 6-7 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Pada Gambar 3.6. penulis kemudian merancang keyposes untuk shot 6-7 

dengan sudut pandang kamera yang sudah disamakan dengan storyboard. 

Keypose A digunakan untuk shot 6, dan kepose B dan C digunakan untuk shot 7. 

Pemilihan keypose tersebut sudah disesuaikan dengan teori dari Bisanz dan Vieth 

(2000), bahwa pemain harus menggiring bola menggunakan kaki luar agar bola 

susah direbut oleh lawan, kemudian juga pemain bisa menggunakan gerakan 

tipuan untuk membuka ruang agar bisa melewati pemain lawan. Dalam hal ini, 

Firhan menggunakan gerakan tipuan step-over. Setelah keypose sudah ditentukan 

penulis memulai eksperimen timing shot 6 dengan membuat sketsa keyframe 

gerakan. Dalam shot 6 Firhan akan menggiring bola menggunakan kaki kanannya. 

Firhan akan menggunakan kaki bagian luarnya untuk mendorong bola sesuai 

dengan teori Dooley & Titz (2010). 

Tabel 3.18.  Eksperimen shot 6 

Time Chart 

   

f. 1 f. 10 f. 15 

  

Keterangan Sketsa keyframe shot 6 
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Keyframe tersebut menunjukkan Firhan menggiring bola menggunakan 

kaki kanan dan menggunakan kaki bagian luar saat mendorong bola. Pada Tabel 

3.9. dapat dilihat bahwa center of gravity dari tubuh Firhan berbeda saat ia 

melakukan kontak pertama (frame 1), passing position (frame 10) dan kontak 

kedua (frame 15). Setelah keyframe sudah ditentukan, penulis melanjutkan 

membuat inbetween. Pertama penulis menggambar animasi tubuh Firhan, setelah 

gerakan tubuh Firhan sudah sesuai target penulis melanjutkan animasi follow 

through baju dan celana. Setelah itu, penulis melanjutkan animasi bagian kepala 

Firhan. Kepala Firhan bergerak melihat posisi musuh dan posisi bola secara 

bergantian. Gerakan yang sudah dibuat sudah sesuai dengan teori Dooley & Titz 

(2010) mengenai pengetahuan dasar dalam melakukan dribbling. 

Tabel 3.19.  Eksperimen kedua shot 6 

Time Chart 

   

f. 1 f. 8 f. 10 

   

f. 15 f. 19 f. 21 

Keterangan Hasil gerakan setelah ditambah inbetween dan animasi pakaian dan 

kepala Firhan, sesuai dengan teori Dooley & Titz (2010) 

Namun, setelah diteliti lagi penulis melihat bahwa gerakan Firhan pada 

saat menyentuh bola menggunakan kaki luar masih terlihat aneh, saat Firhan 

menggiring bola menggunakan kaki luar gerakannya terlihat terlalu cepat 

sehingga gerakannya terlihat seperti melakukan passing menggunakan kaki luar, 
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padahal menurut Dooley & Titz (2010) pada saat menggiring bola, bola tidak 

boleh meninggalkan kaki lebih dari 50cm.  

Tabel 3.20  Eksperimen ketiga shot 6 

Time Chart 

   

f. 1 f. 4 f. 6 

   

f. 8 f. 10 f. 13 

   

f. 15 f. 17 f. 19 

  

 

f. 21 f. 24   

Keterangan Penambahan slow out pada frame 4-10 
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 Lalu, penulis kembali melihat hasil analisa timing acuan gerakan Depay 

saat melakukan dribel. Pada video acuan tersebut gerakan Depay yang tadinya 

cepat berubah menjadi lambat ketika ia ingin menyentuh bola lalu mengubah 

kecepatannya setelah ia menyentuh bola. Dalam video tersebut Depay melambat 

pada frame 6-10, kemudian menahan pose sebanyak 2 frame. 

 Kemudian, penulis menerapkan timing gerakan video acuan tersebut ke 

gerakan Firhan. Pada Tabel 3.20. dapat dilihat bahwa pergerakan Firhan 

melambat saat kaki kanannya ingin menyentuh bola pada frame 6-10 dan frame 

19-24 untuk melakukan dribel menghampiri lawannya.  

Kemudian penulis melanjutkan perancangan gerakan shot 7. Shot 7 

melanjutkan gerakan shot sebelumnya, setelah melakukan dribel Firhan kemudian 

menggunakan teknik step-over untuk melewati pemain di depannya, yaitu keypose 

B dan C.  

Tabel 3.21.  Eksperimen pertama shot 7 

Time Chart 

   
f. 1 f. 5 f. 9 

  

 

f. 13 f. 17 f. 

Keterangan Eksperimen timing dan gerakan berdasarkan teori dan acuan video 

referensi. 

Perancangan Gerakan Menggiring..., Faris Indra Prasetyo, FSD UMN, 2019



50 

 

Timing dari percobaan pertama ini masih merupakan eksplorasi 

berdasarkan video akting. Penulis kemudian merasa bahwa gerakan Firhan saat 

melakukan step-over dengan kaki kirinya masih terasa kurang cepat. Hal, ini 

dikarenakan video akting yang penulis buat, penulis melakukan gerakan step-over 

tidak secepat pemain profesional yang ada pada acuan video referensi. Akhirnya, 

penulis memutuskan untuk menganalis kembali timing dari video referensi. Di 

video referensi tersebut Cristiano Ronaldo megnitari bola menggunakan kaki 

kanannya dengan kecepatan tinggi agar memberikan kejutan kepada pemain 

bertahan. Setelah memahami pola timing pada video referensi, hasil tersebut 

diimplementasikan di shot 7. 

 Tabel 3.22.  Eksperimen kedua  shot 7 

Time Chart 

   
f. 1 f. 3 f. 5 

  

 

f. 7 f. 10 f. 

Keterangan Hasil analisa timing dari video referensi sudah diaplikasikan ke 

shot 7 
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Gerakan Firhan melakukan step-over sudah diperbaiki sesuai dengan 

timing video referensi. Dari segi gerakan, delay dan follow through pakaian 

Firhan penulis sudah merasa sesuai target. Tetapi, ketika dilihat pada frame 5, 

siluet dari Firhan dan bola terlihat aneh. Posisi tumit kaki kiri Firhan terlihat 

sejajar dan bersentuhan dengan bola. Padahal maksud penulis adalah pada frame 5 

kaki kiri Firhan menapak berada di belakang bola setelah ia mengitari bola dengan 

kaki kirinya. 

Tabel 3.23.  Eksperimen ketiga shot 7 

Time Chart 

   
f. 1 f. 3 f. 5 

  

 

f. 7 f. 10 f. 

Keterangan Perubahan siluet pada shot 5 

 Terdapat perbaikan pada bagian silhouetting frame 5, bola dibuat overlap 

dengan kaki kiri agar terlihat dengan jelas bahwa kaki kiri Firhan berada di 

belakang bola.  

3.5.3. Scene 13 Shot 9 

Dalam shot 9 setelah penulis melakukan observasi video referensi, penulis mulai 

melakukan eksplorasi gesture untuk shot 9.  
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Gambar 3.7. sketsa gesture shot 9 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Pemilihan gesture gerakan tersebut didasarkan kepada situasi yang sedang 

terjadi. Dalam shot 9 ini pemain lawan secara tiba-tiba melakukan sliding tackle 

ke arah Firhan, dengan spontan Firhan menghindari tackle tersebut dengan 

mengangkat bola ke udara dan melompati pemain lawan. Pemilihan gerakan 

tersebut juga dihubungkan dengan teori Bisanz dan Vieth (2000), dengan 

menerapkan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan dribbling, 

yaitu Purposeful Dribbling. Pemain yang sedang melakukan dribbling tidak boleh 

kehilangan bola, dan setelah sukses melewati hadangan pemain lawan, pemain 

harus melanjutkan permainan entah melakukan operan atau tendangan ke arah 

gawang. Teori tersebut cocok dengan situasi di shot ini, Firhan tidak boleh 

kehilangan bola dari percobaan tekel yang dilakukan oleh lawan, karena setelah 

Firhan berhasil melewati pemain bertahan terakhir ini, Firhan akan melakukan 

tendangan ke gawang untuk mencoba mencetak gol kemenangan.  

Tabel 3.24.  Eksperimen pertama gerakan shot 9 

Time Chart 

   
f. 1 f. 5 f. 14 

 

Keterangan Keyframe gerakan Firhan melompati tackle lawan 
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Keyframe yang sudah digambar menunjukkan Firhan mengangkat bola 

menggunakan kaki kanannya dikarenakan momentum Firhan saat sedang berlari 

mengharuskan Firhan menggunakan kaki kanannya. Selain itu, Firhan adalah 

seorang pemain sepakbola yang bermain menggunakan kaki kanan. Firhan juga 

mengangkat bola menggunakan kaki bagian instep atau bagian punggung kaki. 

Gestur tersebut dipilih berdasarkan acuan video referensi saat Tsubasa berada di 

situasi yang sama saat ingin menghindari sliding tackle pemain lawan. 

Tabel 3.25.  Eksperimen kedua gerakan shot 9 

Time Chart 

   

f. 1 f. 4 f. 7 

 

  

f. 10   

  

Keterangan Hasil eksplorasi pertama gerakan Firhan melompati tekel pemain 

lawan 

Ketika posisi lawan sudah dekat, Firhan segera mengangkat bola 

menggunakan kaki bagian punggungnya dan segera melompat bersama bola 

tersebut untuk menghindari tackle lawan. 

Pada shot ini penulis tidak mengalami banyak kendala dalam menentukan 

pose dan gestur tubuh Firhan karena penggambaran postur yang memakai acuan 

Captain Tsubasa sudah sesuai harapan.  
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Tabel 3.26.  Eksperimen ketiga gerakan shot 9 

Time Chart 

   

f. 1 f. 3 f. 5 

   

f. 7 f. 10 f. 12 

  

 

f. 14 f. 17  

  

Keterangan Penambahan ease out dari frame 3-7 

Setelah dilihat lagi, ternyata gerakan Firhan saat mengangkat bola masih 

terlihat datar karena tidak ada ease out. Penulis akhirnya melakukan analisis 

terhadap video referensi gerakan Messi melakukan hal serupa pada pertandingan 

Barcelona melawan Malaga. Sebelum Messi menyentuh bola terlihat adanya 

perbedaan kecepatan. Untuk beberapa saat gerakan Messi melambat saat ingin 

mengangkat bola. Kemudian penulis mengaplikasikan perbedaan timing tersebut 

dengan menambahkan 3 frame sebelum tokoh Firhan mengangkat bola. Setelah 

diberi ease out gerakan Firhan terlihat lebih baik.  

 Kemudian untuk memberikan kesan dramatis dan impact kepada 

penonton, penulis juga menahan pose Firhan saat melompat pada frame 14 

sebanyak 3 frame. 
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