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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Proyek tugas akhir yang dibuat oleh penulis bersama dengan kelompoknya adalah 

sebuah film pendek animasi tiga dimensi yang berjudul “Kosala”. Film yang 

memiliki durasi kurang lebih 5 menit ini menceritakan tentang kisah seorang anak 

kecil bernama Sae dan ayahnya yaitu Anubhawa yang terlibat dalam perselisihan 

antara Barong dan Rangda. Disini posisi penulis sebagai animator akan meneliti 

dan merancang gerakan dari tokoh Barong itu sendiri. Barong diharuskan untuk 

melawan Rangda yang merupakan musuh abadinya demi melindungi Sae dan 

Anubhawa. Gerakan Barong yang akan dirancang oleh penulis difokuskan kepada 

gerakan ketika Barong dan Rangda saling bertarung. 

Dalam merancang gerakan tokoh Barong, penulis tidak hanya 

menggunakan refrensi dari video dan studi literatur mengenai gerakan, namun 

penulis juga melakukan eksperimen gerakan dan membuat video referensi agar 

dapat menciptakan gerakan yang lebih detail dan sesuai dengan keinginan penulis. 

3.1.1. Sinopsis 

Sae adalah seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun yang tinggal hanya berdua 

bersama ayahnya yang bernama Anubhawa karen ibunya sudah meninggal. Suatu 

hari ketika Sae dan ayahnya sedang bermain, Sae pergi menghilang ke hutan 

sehingga membuat Anubhawa panik dan langsung pergi mencarinya. Namun 

ketika sampai di hutan, Sae dan Anubhawa dipertemukan oleh dua sosok mitologi 
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yaitu Barong dan Rangda yang kemudian mengungkap misteri masa lalu sekaligus 

mengubah masa depan mereka. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam proses pengerjaan animasi pendek berjudul “Kosala” ini, penulis 

mengerjakan beberapa proses produksi seperti membuat 3D model, merancang 

storyboard, dan juga mendesain 3D environment. Namun dalam laporan ini, posisi 

penulis adalah sebagai Lead Animator untuk merancang gerakan tokoh Barong 

dalam animasi “Kosala”. 
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3.2. Tahapan Kerja 

 

Gambar 3.1. Tahapan Kerja 

(Dokumentasi Pribadi) 

Tahapan kerja yang dilakukan penulis adalah seperti pada gambar di atas. Yang 

pertama setelah penulis mendapatkan konsep atau ide cerita dan tokoh yang akan 

dirancang animasinya yaitu Barong, penulis akan mencari bahan untuk merancang 

gerakan dari tokoh Barong seperti teori-teori dan referensi yang sesuai dengan 

kebutuhan cerita dan latar belakang dari tokoh Barong. Setelah semua teori dan 

referensi yang dibutuhkan sudah terkumpul, kemudian penulis mulai merancang 
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gerakan dari tokoh Barong diawali dengan membuat animasi kasar atau disebut 

dengan previs.  

Setelah previs sudah disetujui oleh kelompok dan juga dosen pembimbing, 

penulis akan melanjutkan proses perancangan dengan menambahkan detail-detail 

gerakan pada Barong berdasarkan teori dan referensi yang sudah didapatkan. 

3.3. Acuan 

Sebelum proses pembuatan animasi, penulis melakukan analisa terhadap anatomi 

dan cara bergerak dari tokoh Barong dalam film yang dikerjakan oleh penulis, dan 

juga melakukan observasi terhadap video reference mengenai gerakan-gerakan 

yang sesuai dengan keinginan penulis. Gerakan adegan action tokoh Barong yang 

akan dirancang oleh penulis akan terbagi menjadi tiga shot, yaitu saat Barong 

pertama kali muncul dihadapan Rangda dengan pose siaga lalu mengaum dengan 

kencang. Lalu shot kedua yaitu dimana Barong sedikit kuwalahan akibat serangan 

Rangda sehingga Barong merasakan kesakitan. Lalu shot terakhir adalah adegan 

ketika Barong menyerang Rangda dengan menerkamnya di udara.  

3.3.1. Barong 

Barong adalah tokoh mitologi yang memiliki wujud mirip dengan singa dan juga 

campuran dari beberapa hewan lain seperti sapi, babi, dsb.   
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3.3.1.1. Proporsi dan Anatomi Barong 

Bila dibandingkan dengan singa pada umumnya, tubuh barong memang 

sedikit lebih pendek dan kecil. Berikut adalah perbandingan ukuran tubuh 

singa asli dengan Barong.  

 

Gambar 3.2. Proporsi Badan Singa 

(An Atlas of Animal Anatomy for Artist, 1949) 

 

Gambar 3.3. Proporsi Badan Barong 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Barong memiliki panjang tubuh setara dengan 5 kali ukuran kepala 

dan tinginya sekitar 4 kepala. Beberapa keunikan dari proporsi tubuh 

Barong adalah posisi leher dan kepala Barong lebih tinggi dari tulang 

panggul. Meskipun bagian tubuh depan Barong lebih tinggi dari tubuh 

bagian belakangnya, namun posisi lutut kaki depan barong lebih rendah 

daripada lutut di kaki bagian belakang. Begitu juga dengan ukuran dari 

tulang kaki Barong. Kaki depan Barong memiliki tulang yang lebih 

pendek daripada kaki belakangnya. Kemudian beberapa keunikan dari 

bagian tubuh Barong adalah telinganya yang berbentuk seperti telinga 

sapi, hidungnya yang seperti hidung manusia, dan mata yang bulat seperti 

pada topeng Barong Ket 

3.3.1.2. Struktur Tulang Barong 

 

Gambar 3.4. Struktur Tulang Barong Full 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Secara keseluruhan struktur tulang Barong mirip dengan struktur 

tulang pada singa asli. Rig yang digunakan pada Barong ini adalah 

quadruped rig. Pada bagian kepala terdiri dari tulang kepala, telinga, 

rahang bawah, dan janggut. Kemudian pada kaki Barong terdiri dari 4 

tulang ditambah dengan tulang untuk jari. Panjang tubuh Barong terdiri 

dari 6 tulang punggung dan 6 tulang ekor. 

3.3.1.3. Sistem Gerak Barong 

Untuk menggerakkan Barong, rigger dalam kelompok penulis merancang 

controller Barong dengan menggunakan perpaduan antara IK, FK, dan 

juga attribute holder.  

 

Gambar 3.5. Controller Tulang Punggung 

(Dokumentasi Pribadi) 

Pada bagian punggung Barong terdapat dua controller dengan 

spline IK yang mampu berputar secara penuh. Spline IK sangat berguna 
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untuk menciptakan garis lengkung yang membantu untuk memberikan line 

of action pada sebuah gerakan. 

 

 

Gambar 3.6. Controller COG 

(Dokumentasi Pribadi) 

Kemudian pada tulang panggul Barong terdapat controller yang 

berfungsi sebagai center of gravity. Controller tersebut mampu bergerak 

dan berputar kemana saja dengan membawa semua bagian tubuh Barong 

kecuali kaki. 
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Gambar 3.7. Controller Kaki 

(Dokumentasi Pribadi) 

Untuk kaki Barong rigger menggunakan spline IK untuk membuat 

kaki tetap diam di tanah meskipun bagian badan Barong bergerak. Lalu 

pada telapak kaki Barong terdapat dua buah controller yang menggunakan 

attribute holder yang berfungsi untuk memutar telapak kaki dan jari 

Barong. 

 

Gambar 3.8. Controller Ekor dan Janggut 

(Dokumentasi Pribadi) 

Lalu pada bagian ekor dan juga janggut menggunaka controller 

yang sama yaitu attribute holder dengan rotasi Y dan Z untuk 
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menciptakan gerakan secondary action yang bagus. Ekor juga 

menggunakan controller utama dengan spline FK untuk membantu 

menciptakan gerakan ekornya. 

 

 

Gambar 3.9. Controller Telinga 

(Dokumentasi Pribadi) 

Untuk telinga Barong digunakan controller dengan spline FK 

ditambah dengan attribute holder juga untuk membantu menciptakan 

gerakan telinga yang lebih lentur dengan menggunakan referensi yaitu 

gerakan telinga sapi.  
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Gambar 3.10. Pelindung Tubuh Barong 

(Dokumentasi Pribadi) 

Selain bagian tubuh, Barong juga memiliki pelindung tubuh yang 

juga bisa digerakkan. Untuk pelindung tubuh ini rigger menggunakan 

perpaduan antara spline IK dan sistem FK yang mirip dengan sistem gerak 

dari tulang punggung. Pelindung pada bagian punggung ini menggunakan 

gerakan rotasi yang dikendalikan oleh 1 controller pada masing-masing 

bagian pelindung.  
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Gambar 3.11. Controller Facial Expression Barong 

(Dokumentasi Pribadi) 

 Selanjutnya adalah sistem gerak dari ekspresi wajah Barong. Untuk 

menggerakan bagian wajah Barong, rigger menggunakan morph target 

atau blend shape. Pertama rigger akan membuat banyak morph target atau 

sample ekspresi yang dapat diciptakan oleh Barong dan kemudian semua 

sample tersebut akan dihubungkan ke controller wajah master slave. 

Controller wajah kemudian diletakkan pada bagian-bagian wajah Barong 

yang mampu menghasilkan ekspresi, seperti kelopak mata, alis, rahang, 

bibir, pipi dan hidung. 
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3.3.1.4. Ekspresi Barong 

 

Gambar 3.12. Acuan Ekspresi Barong 

(Dokumentasi Pribadi) 

Untuk menciptakan animasi facial expression dari tokoh Barong, penulis 

juga menggunakan acuan yaitu expression sheet yang dibuat oleh 

perancang tokoh Barong. Berdasarkan contoh ekspresi Barong di atas, 

beberapa bagian wajah Barong yang mampu bergerak dan berpengaruh 

untuk menciptakan ekspresi adalah kelopak mata, alis, bibir dan rahang. 

Selain bagian wajah, telinga Barong juga ikut melakukan reaksi ketika 
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melakukan beberapa ekspresi tertentu seperti ekspresi terkejut, marah, dan 

sedih. Kemudian yang menjadi keunikan dari ekspresi wajah Barong 

adalah bibirnya yang selalu terlihat seperti tersenyum. 

Untuk adegan Barong kesakitan yang merupakan salah satu shot 

yang menjadi bahasan dari penulis, perancang tokoh bersama dengan 

penulis juga membuat sketsa khusus untuk ekspresi kesakitan Barong. 

 

Gambar 3.13. Ekspresi Kesakitan 

(Dokumentasi Pribadi) 

3.3.2. Analisa Ekspresi Wajah Tokoh Singa dalam Film Animasi 

Barong adalah makhluk mitologi yang memiliki wujud seperti singa. Namun 

dalam hal ekspresi wajah, Barong mampu untuk menciptakan ekspresi-ekspresi 

yang lebih banyak bila dibandingkan dengan singa asli. Untuk itu penulis akan 

menganalisa seperti apakah cara tokoh singa dalam film animasi melakukan 

banyak ekspresi seperti Barong dan juga penulis akan membandingkannya dengan 

ekspresi dari singa asli untuk mengetahui apa saja perbedaan dari ekspresi singa 

asli dengan singa dalam film animasi. 

Perancangan Gerakan Tokoh..., Indra Markus, FSD UMN, 2018



32 

 

 

Gambar 3.14. Ekspresi Singa Asli 

(http://www.cougarhill.info/expressions/) 

 Jika diperhatikan ekspresi pada singa asli memang tidak sekuat dan 

sebanyak ekspresi singa pada film animasi. Secara keseluruhan bagian wajah 

singa asli yang paling berpengaruh dalam menciptakan ekspresi adalah mata dan 

mulut. Berdasarkan hasil analisa penulis, singa asli mampu menciptakan beberapa 

ekspresi seperti ekspresi datar, marah, kaget, dan sedikit tersenyum.  
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Gambar 3.15. Ekspresi Singa dalam Film Animasi 

(https://www.youtube.com/watch?v=iqQ2mQV5b0w) 

 Berbeda dengan singa asli, hampir setiap bagian wajah singa dalam film 

animasi mampu menciptakan banyak kombinasi gerakan untuk menghasilkan 

berbagai macam ekspresi. Bagian – bagian wajah yang mampu menciptakan 

ekspresi antara lain adalah alis, kelopak mata, pipi, mulut, bibir, hidung, rahang, 

dsb. Seperti yang terlihat pada gambar di kiri dan tengah. Dua gambar tersebut 

adalah dua ekspresi yang sangat jauh berbeda. Namun perubahan posisi bagian 

wajah dari dua ekspresi tersebut sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda. 
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Gambar 3.16. Ekspresi Singa Senyum 

(https://www.youtube.com/watch?v=iqQ2mQV5b0w) 

Ekspresi pada gambar kiri adalah ekspresi senyum atau senang. Pada 

bagian mata hanya terbuka sedikit, bibir tertutup rapat dengan bagian ujung kiri 

dan kanan bibir yang melengkung naik keatas, dan ujung alis bagian dalamnya 

lebih tinggi daripada ujung luarnya. Namun dengan hanya menurunkan ujung alis 

bagian dalam dan menurunkan ujung kiri dan kanan bibir, sudah tercipta ekspresi 

marah seperti gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.17. Ekspresi Singa Marah 

(https://www.youtube.com/watch?v=iqQ2mQV5b0w) 

Berdasarkan analisa tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam 

film animasi, terdapat banyak titik penting dari bagian wajah hewan yang dapat 

digerakkan untuk menciptakkan berbagai macam ekspresi yang kuat. Meskipun 

tokoh dalam sebuah film animasi adalah hewan, namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa tokoh tersebut juga mampu untuk menciptakan ekspresi 

mirip dengan ekspresi manusia. 

3.3.3. Mengaum  

Mengaum adalah salah satu cara singa untuk berkomunikasi dengan singa lain 

ataupun denga hewan lain yang ada di sekitar wilayah kekuasaannya. Auman 

singa memiliki banyak tujuan, salah satunya adalah untuk memberi peringatan 
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ketika sebuah ancaman datang memasuki wilayahnya.  Untuk refrensi gerakan 

mengaum penulis menggunakan beberapa video referensi yaitu adegan mengaum 

dalam film The Wild, tokoh Aslan dalam film The Chronicles of Narnia, lalu yang 

kedua adalah video dokumentasi singa mengaum berjudul Lions 101 Nat Geo 

Wild. 

3.3.3.1. The Wild 

 

Gambar 3.18. Referensi Mengaum The Wild 1 

(https://www.youtube.com/watch?v=CPxt9FNhMZQ&t=71s) 

Adegan film The Wild ini akan digunakan oleh penulis sebagai acuan 

untuk gerakan anticipation. Adegan diatas merupakan adegan puncak 

dimana tokoh utama mengeluarkan seluruh kemampuannya agar dapat 

menciptakan auman yang paling kuat dan lantang untuk mengalahkan 

musuhnya. Kesan kuat dari auman tersebut sangat terlihat dari susunan 

gerakan yang tercipta. Salah satu faktor yang penting untuk menciptakan 

kesan kuat dalam auman tersebut adalah gerakan anticipation sebelum 

gerakan auman dilakukan. 
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Gambar 3.19. Referensi Mengaum The Wild 2 

(https://www.youtube.com/watch?v=CPxt9FNhMZQ&t=71s) 

Hal yang paling memperlihatkan kekuatan dari auman tersebut 

adalah ekspresi. Perubahan ekspresi dengan timing yang sangat cepat dari 

yang awalnya biasa saja hingga berubah menjadi ekspresi sangat serius 

seakan-akan sedang mengumpulkan kekuatan sangat mendukung untuk 

menciptakan gerakan mengeluarkan auman yang sangat kuat. Lalu gestur 

gerakan antisipasi yang dilakukan juga menjadi faktor penting untuk 

gerakan ini.  

Anticipation yang dilakukan dalam film The Wild ini sangat 

memperlihatkan usahan yang besar dalam mengumpulkan kekuatannya. 

Dari gambar A ke B menunjukkan bagian depan badan singa terutama 

kepala bergerak mundur dengan timing yang sangat cepat sekitar 5 frame. 

Sedangkan timing dari gambar C hingga E lebih lambat yaitu sekitar 10 

hingga 15 frame untuk memperjelas bahwa gerakan tersebut merupakan 

gerakan dimana singa seakan menahan semua kekuatan yang sudah 

terkumpul dengan sekuat tenaga untuk nantinya semua kekuatan tersebut 

dikeluarkan dengan sangat cepat. Perubahan timing dari susunan gerakan 
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dari gambar A hingga E ini bertujuan untuk menciptakan gerakan 

anticipation yang sesuai dan mendukung gerakan utama yang akan terjadi 

berikutnya yaitu auman yang lantang dan keras.  

Secara keseluruhan dari mulai gerakan anticipation hingga gerakan 

mengeluarkan auman dari film The Wild ini menggunakan timing yang 

sangat cepat yaitu sekitar 1 detik dengan tujuan untuk memberikan kesan 

bahwa singa tersebut merupakan sosok makhluk yang kuat cepat, dan 

lincah sehingga gerakannya pun sangat cepat. 

3.3.3.2. The Chronicles of Narnia 

 

Gambar 3.20. Referensi Mengaum Narnia 1 

(https://www.youtube.com/watch?v=Lz7U8z2iNhU&t=65s) 

Tokoh Aslan dalam film The Chronicles of Narnia merupakan sosok yang 

sangat mirip dengan Barong dalam film yang dibuat oleh penulis, yaitu 

sosok pelindung yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Potongan 

gambar diatas merupakan adegan ketika Aslan mengaum dengan sangat 

kencang untuk menghentikan peperangan yang sedang berlangsung 

dihadapannya. Auman yang sangat hebat tersebut dapat tercipta akibat dari 

adanya beberapa faktor yaitu gerakan dengan prinsip exaggeration, 

staging, timing, dan dibantu oleh pergerakan kamera. 
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Gambar 3.21. Refereni Mengaum Narnia 2 

(https://www.youtube.com/watch?v=Lz7U8z2iNhU&t=65s) 

Tidak jauh berbeda dengan auman dari film The Wild, gerakan 

anticipation juga sangat membantu dalam gerakan auman Aslan untuk 

menciptakan auman yang kuat. Namun Aslan memiliki sifat yang lebih 

tenang dan terlihat bijaksana, tidak seperti singa dalam film The Wild 

sebelumnya yang terlihat lebih agresif. Anticipation dari auman dari Aslan 

ini tidak terlalu menunjukkan usaha yang besar dalam mengumpulkan 

kekuatan aumannya, karena Aslan memang sudah menjadi makhluk yang 

sangat kuat sejak awal sehingga ia dapat menciptakan auman kuat dengan 

mudah.  

Hal ini terlihat dari gerakan anticipation dari Aslan dengan timing 

yang sedikit lebih lambat yaitu 1 detik dengan gerakan yang tidak terlalu 

berlebihan namun tetap terlihat jelas, seperti perubahan ekspresi yang 

menjadi lebih marah ditandai dengan bibirnya yang bergetar sambil 

menunjukkan giginya pada gambar A hingga D.  
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Gambar 3.22. Referensi Mengaum Narnia 3 

(https://www.youtube.com/watch?v=Lz7U8z2iNhU&t=65s) 

Kemudian perubahan gerakan yang sangat cepat terjadi ketika 

Aslan mulai membuka mulutnya untuk mengaum. Perubahan gerakan 

yang terjadi dari gambar D ke E adalah kepala Aslan yang bergerak maju 

sambil sedikit menundukkan kepalanya. Dengan timing yang sangat cepat 

yaitu sekitar 5 frame, Aslan mulai membuka mulutnya dengan sangat 

cepat sambil sedikit memajukan tubuh depannya.  

Auman yang dilakukan oleh Aslan menggunakan prinsip animasi 

exaggeration untuk menambahkan kesan auman yang sangat kuat yaitu 

mulutnya yang terbuka sangat lebar hampir sebesar wajahnya, lalu visual 

effect untuk memberi getaran suara. didukung dengan staging yang 

memfokuskan seluruh perhatian kepada aslan dan juga gerakan kamera 

yang mendekat ke kepala Aslan untuk lebih memperlihatkan aumannya. 
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3.3.3.3. Lions 101 Nat Geo Wild 

 

Gambar 3.23. Referensi Mengaum Nat Geo 1 

(https://www.youtube.com/watch?v=OMkEVX23BdM&t=48s) 

Pada umumnya singa dapat mengaum dalam posisi tubuh seperti apapun, 

baik itu ketika berjalan, berlari, ataupun ketika berbaring sekalipun. 

Namun seperti apapun posisi singa pada saat mengaum, terdapat beberapa 

gerakan yang akan selalu ada ketika auman dilakukan. Yang pertama 

adalah pada tubuh bagian depan singa akan mengalami gerakan paling 

banyak. Diantaranya adalah gerakan perut mengempis lalu dari mulai 

dada, bahu hingga kepala akan bergerak naik dan sedikit maju. akibat 

pernapasan yang dilakukan. 
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Gambar 3.24. Referensi Mengaum Nat Geo 2 

(https://www.youtube.com/watch?v=OMkEVX23BdM&t=48s) 

Singa yang asli pada saat mengaum tidak melakukan gerakan 

anticipation yang menonjol, hanya ada sedikit gerakan mengambil napas 

lalu auman dikeluarkan dengan timing yang sangat cepat. Gerakan yang 

utama pada saat singa asli mengaum terdapat di kepalanya. Kepala akan 

bergerak kearah auman singa itu ditujukan, entah itu keatas ataupun 

kedepan. Lalu berbeda dengan singa di film, sebelum mengaum justru 

mulut singa sudah terbuka terlebih dahulu sebelum auman mencapai 

gerakan puncaknya.  

Kemudian ketika auman dilakukan, mulut singa yang awalnya 

terbuka lebar akan berubah menjadi sedikit menutup. Auman yang 

dilakukan oleh singa asli tidak berlangsung lama yaitu hanya sekitar 1 

detik saja. Namun auman tersebut dilakukan berulang-ulang dengan selisih 

waktu yang tidak beraturan juga. 
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3.3.4. Menerkam 

Menerkam adalah satu dari sekian banyak cara singa untuk menyerang musuh 

atau mangsanya. Gerakan menerkam yang baik juga sangat bergantung kepada 

timing dan anticipation yang dilakukan dalam gerakan tersebut untuk menentukan 

seberapa kuat dan cepat gerakan utama yang akan tercipta. Untuk gerakan ini 

penulis akan menggunakan beberapa referensi film, game, dan juga dokumentasi. 

3.3.4.1. The Wild 

 

Gambar 3.25. Referensi Menerkam The Wild 1 

(https://www.youtube.com/watch?v=CPxt9FNhMZQ&t=71s) 

Adegan dalam film The Wild ini adalah ketika tokoh singa itu hendak 

menyerang musuh yang ada didepannya. Gerakan menerkam dalam film 
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The Wild ini diawali dengan gerakan berlari. Berlari juga merupakan salah 

satu gerakan anticipation untuk menciptakan gerakan melompat atau 

menerkam yang cukup jauh dan kuat. Namun ada juga gerakan 

anticipation ketika gerakan berlari berubah menjadi melompat. 

 

Gambar 3.26. Referensi Menerkam The Wild 2 

(https://www.youtube.com/watch?v=CPxt9FNhMZQ&t=71s) 

Timing ketika gerakan berlari berubah menjadi melompat 

cenderung sama atau tidak mengalami perlambatan ataupun percepatan. 

Ketika melompat singa tersebut melakukan pendaratan menggunakan 

kedua kaki depannya seperti yang terlihat di gambar C. Lalu pada gambar 

D terlihat dua kaki belakang bergerak maju mendekati dua kaki depan 

yang kemudian kaki belakang tersebut berganti fungsi menjadi penopang 

untuk memulai gerakan lompatan. Kemudian sepeti yang terlihat di 

gambar D hingga E, dua kaki belakang singa mendorong seluruh tubuh 

untuk bergerak maju dan melompat.  
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Gambar 3.27. Referensi Menerkam The Wild 3 

(https://www.youtube.com/watch?v=CPxt9FNhMZQ&t=71s) 

Ketika melakukan lompatan, line of action pada tubuh singa 

menggunakan prinsip squash and stretch dimana terlihat postur singa yang 

lebih membungkuk dan menjadi lebih pendek ketika sedang melakukan 

gerakan anticipation untuk melompat seperti di gambar E. Kemudian 

tubuh singa kembali berubah menjadi lebih panjang seperti di gambar F 

dan G ketika tubuhnya sudah mulai terdorong maju dan lompatan sudah 

terjadi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesan lompatan yang lebih 

kuat dan dramatis. 

3.3.4.2. Hercules 

 

Gambar 3.28. Referensi Menerkam Hercules 

(https://www.youtube.com/watch?v=unWDv7y0DKA&t=212s) 
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Sama seperti adegan menerkam dalam film The Wild sebelumnya, singa 

dalam film Hercules ini juga melakukan gerakan menerkam untuk 

menyerang musuhnya yaitu Hercules. Referensi menerkam dari film 

Hercules ini akan penulis gunakan sebagai acuan dalam membuat gerakan 

menyerang dengan menggunakan cakarnya ketika singa sedang melompat. 

Seperti biasa kaki belakang akan berperan sebagai pendorong, sedangkan 

dua kaki depan akan lebih fokus untuk menyerang. 

Adegan menerkam dalam film ini ditampilkan dengan slow motion 

untuk menciptakan kesan dramatis. Dua kaki depan yang berfungsi untuk 

menyerang tidak bergerak secara bersamaan. Terlihat dari gambar D 

hingga E, kaki kanan singa tersebut lebih cepat bergerak naik untuk 

mencakar. Sedangkan kaki kanannya terlihat seperti ingin mencengkram  

atau menangkap musuh yang ada didepannya. Kemudian posisi kepala 

singa akan fokus mengarah ke musuh yang ia incar dengan ekspresinya 

yang terlihat sangat marah, serta mulutnya yang terbuka lebar siap untuk 

melahap musuhnya. 

 

Gambar 3.29. Referensi Menerkam Hercules 2 

(https://www.youtube.com/watch?v=unWDv7y0DKA&t=212s) 

Perancangan Gerakan Tokoh..., Indra Markus, FSD UMN, 2018



47 

 

Gerakan anticipation juga sangat terlihat ketika kedua kaki singa 

hendak melakukan ayunan untuk mencakar musuhnya. Terlihat pada 

gambar D, kedua kaki singa awalnya tertekuk kebelakang yang kemudian 

berubah hinga seperti yang terlihat di gambar F kaki singa berayun maju 

sekitar 90°. Kemudian squash and stretch juga dipakai dalam gerakan 

menerkam di film ini ketika singa sudah mulai melompat ke udara untuk 

memperkuat kesan dramatis dari gerakan menerkam tersebut. 

3.3.4.3. Lion Documenter 

 

Gambar diatas merupakan cuplikan video dokumentasi singa ketika sedang 

menyerang singa lainnya. Ketika menyerang, terdapat gerakan-gerakan 

khusus yang dilakukan oleh singa. Yang pertama adalah gerakan 

mulutnya. Mulut singa akan terbuka lebih dahulu untuk mengancam 

musuhnya sebelum memulai serangan. Singa pada umumnya lebih sering 

menggunakan kaki depan untuk menyerang. Sebelum mulai menyerang, 

terdapat geakan anticipation pada kaki depan singa yaitu kakinya akan 

menekuk kebelakang lalu kemudian mengayun ke depan dengan sangat 

cepat untuk mencakar. Ketika menyerang, salah satu kaki depan akan 

Gambar 3.30. Referensi Menerkam Lion Documenter 

(https://www.youtube.com/watch?v=OMkEVX23BdM&t=48s) 
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terangkat terlebih dahulu lalu kemudian diikuti oleh kaki depan lainnya. 

Kaki belakang berperan sebagai pendorong tubuh singa untuk bergerak 

maju kedepan dengan cepat.  

3.3.5. Kesakitan 

Tokoh Barong dalam film yang dikerjakan oleh penulis merupakan sosok yang 

dirancang untuk dapat berekspresi layaknya manusia. Ekspresi merupakan salah 

satu hal yang sangat penting dalam film ini sebagai media komunikasi non verbal 

karena film ini tidak menggunakan dialog sama sekali. Untuk itu penulis memilih 

shot ini sebagai salah satu shot utama dalam perancangan gerakan tokoh Barong. 

Dalam merancang gerakan pada shot ini, penulis akan menggunakan acuan dari 

expression sheet Barong yang telah dibuat oleh Character Designer dalam tim 

penulis. Selain itu penulis juga menggunakan referensi foto ekspresi yang 

diperagakan sendiri oleh penulis, dan juga cuplikan film animasi Ice Age dan The 

Wild, karena pada singa asli tidak terlalu menunjukkan ekspresi yang kuat. 

3.3.5.1. Ice Age 

Dalam film Ice Age ini, penulis mengambil adegan ketika Diego terkena 

serangan dari musuhnya saat sedang melindungi temannya yaitu Manny. 

Adegan ini akan digunakan oleh penulis sebagai acuan gerakan Barong 

merasakan kesakitan yang sangat kuat akibat serangan dari Rangda 

sehingga Barong sempat terjatuh dan tak berdaya untuk sesaat. Berikut 

adalah analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap referensi Ice Age ini: 
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Tabel 3.1. Acuan Ekspresi Kesakitan Ice Age 

Gambar Analisa 

 

Wajah Diego sedikit kaget pada 

reaksi pertama ketika merasakan 

merasakan sakit. Mata akan terbuka 

lebar dan alis bagian dalam sedikit 

naik dan mengkerut. Reaksi ini 

terjadi karena rasa sakit yang 

dialami sangat besar akibat 

serangan pada bagian tubuh yang 

vital. Reaksi awal ini berlangsung 

sangat cepat hingga nantinya 

langsung berubah menjadi ekspresi 

menahan rasa sakit tersebut. 

 

Seketika ekspresi Diego berubah 

menjadi seperti sedang menahan 

rasa sakit yang sangat kuat. Hal 

tersebut terlihat dari mata yang 

tertutup rapat dan bagian dalam alis 

pun mengkerut. Ekspresi menahan 

sakit ini juga terlihat dari mulut 

Diego yang seakan seperti sedang 
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menggigit dengan sangat keras 

untuk menahan rasa sakit yang 

dialami. 

 

Kemudian ekspresi Diego yang 

tadinya sangat menahan rasa sakit, 

berubah menjadi ekspresi yang 

lebih menunjukkan ketidak 

berdayaannya akibat rasa sakit 

tersebut. Wajah Diego sedikit 

memperlihatkan kesedihan dan 

tidak lagi berusaha melawan rasa 

sakitnya. Hal ini terlihat dari 

alisnya yang lebih melengkung 

keatas dan juga giginya tidak lagi 

terbuka lebar seperti sebelumnya. 
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3.3.5.2. The Wild                                                                                

Potongan gambar di atas merupakan adegan dalam film Disney The Wild 

saat singa merasa kesakitan akibat kakinya di injak. Berbeda dengan Diego 

dalam film Ice Age, rasa sakit yang dialami oleh singa dalam film The 

Wild ini hanya sementara saja dan tidak terjadi pada bagian tubuh yang 

vital sehingga reaksi yang ditampilkan pun berbeda. Gerakan kesakitan 

yang ditampilkan dalam film The Wild ini diakhiri dengan auman singa 

yang sangat kencang sehingga menimbulkan kesan rasa sakit yang sangat 

kuat. Setelah mata tertutup akibat menahan sakit seperti pada gambar 1, 

rasa sakit yang dirasakan seakan-akan tidak terbendung lagi sehingga 

singa tersebut harus melampiaskannya dengan cara mengaum sekeras-

kerasnya seperti pada gambar 2. Adegan kesakitan dalam film The Wild ini 

akan digunakan oleh penulis sebagai acuan merancang gerakan reaksi awal 

Barong ketika diserang oleh Rangda.  

Gambar 3.31. Referensi Kesakitan Film The Wild 

(https://www.youtube.com/watch?v=CPxt9FNhMZQ&t=71s) 
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3.4. Proses Perancangan 

3.4.1. Perancangan Konsep Gerakan Barong 

Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, Barong memiliki 

beberapa versi, namun versi Barong yang paling sering dimainkan dalam 

pertunjukan di Bali adalah Barong Ket. Barong Ket adalah jenis penggambaran 

Banaspati Raja yang berarti pelindung hutan atau pepohonan. Pelindung hutan 

tersebut adalah si raja hutan yang merupakan binatang singa.  

 

 

 

 

 

 

Barong Ket umumnya dimainkan oleh dua orang untuk menampilkan 

gerakan Barong sebagai seekor singa yang memiliki empat kaki. Maka dari itu 

penulis menggunakan acuan gerakan binatang singa untuk merancang gerakan 

tokoh Barong dalam filmnya. 

Gambar 3.32. Barong Ket 

(http://www.netralnews.com/foto/2017/07/06/147-tari_barong_asal_bali.jpg) 
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Namun film yang dikerjakan oleh penulis dan kelompoknya merupakan 

film animasi tiga dimensi dengan style yang tidak sepenuhnya realis sehingga 

membutuhkan beberapa modifikasi untuk bisa mencapai gerakan yang diinginkan. 

Maka dari itu, penulis juga menggunakan beberapa referensi gerakan dari tokoh 

singa dalam film animasi tiga dimensi yang sudah ada sebelumnya untuk 

menciptakan gerakan-gerakan yang lebih menarik. 

3.4.2. Perancangan Shot gerakan Barong 

Penulis akan merancang gerakan Barong dengan gaya animasi yang mendekati 

realis dengan menggunakan beberapa referensi film animasi 3D seperti Disney 

The Wild dan The Chronicles of Narnia. 

3.4.2.1. Shot 28 

 

 

 

 

 

 

Pada shot ini Barong sedang mengaum untuk memberikan peringatan 

kepada Rangda agar tidak mengganggu Sae. Untuk merancang gerakan 

Gambar 3.33. Scene 08 Shot 85 

(Dokumentasi Pribadi) 
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mengaum ini, penulis terlebih dahulu membuat sketsa gestur auman untuk 

mempermudah proses pembuatan animasinya. 

 

Gambar 3.34. Sketsa Mengaum Barong 1 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Gerakan mengaum ini terdiri dari tiga keypose, terdiri dari idle 

pose, anticipation, dan gerakan utama. Idle pose adalah gerakan awal 

sebelum Barong mengaum. Tubuh Barong berdiri normal dengan posisi 

tubuh yang lurus sejajar kedepan sedang memperhatikan musuh yang ada 

di depannya dengan ekspresi wajah yang sedang marah. Kemudian 

gerakan kedua yaitu anticipation dimana Barong bersiap untuk melakukan 

auman. Dalam gerakan anticipation ini bagian tubuh depan Barong 

bergerak turun yang kemudian dilanjutkan dengan gerakan utamanya yaitu 

mengaum. Pada saat mengaum posisi tubuh Barong menjadi lebih maju 

kedepan dan juga lebih tinggi dengan kepala yang mengarah tepat ke 

musuhnya dan mulut yang terbuka lebar, 

Kemudian setelah sketsa selesai dibuat, penulis kemudian mencoba 

untuk merancang gerakan animasi 3D mengaum Barong sesuai dengan 

sketsa tersebut.  
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Gambar 3.35. Perancangan Mengaum 1 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Namun setelah percobaan pertama dilakukan, gerakan auman yang 

dihasilkan kurang memperlihatkan kemarahan dari Barong. Maka dari itu 

penulis menambahkan sedikit gerakan antisipasi dari auman Barong yaitu 

gerakan perubahan ekspresi Barong yang awalnya biasa saja kemudian 

berubah menjadi semakin marah sebelum ia mengaum dengan kencang. 

Penulis bekerjasama dengan desainer karakter untuk merancang 

ekspresi marah dari Barong dengan menggunakan referensi dari karakter 

dalam film-film animasi yang sudah ada sebelumnya yang menggunakan 

ekspresi-ekspresi yang menyerupai ekspresi wajah manusia.  
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Gambar 3.36. Sketsa Ekspresi Barong 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Setelah mendapatkan sketsa ekspresi marah untuk Barong, penulis 

kemudian menambahkan gerakan ekspresi tersebut kedalam animasi 3D 

Barong sebagai bagian dari gerakan antisipasi mengaum. 

 

Gambar 3.37. Perancangan Ekspresi Marah Barong  

(Dokumentasi Pribadi) 

Gambar diatas merupakan hasil dari perancangan animasi 3D 

ekspresi marah Barong sebagai gerakan antisipasi sebelum mengaum 

untuk menciptakan kesan auman yang lebih kuat. Kemudian setelah selesai 

merancang gerakan antisipasi, penulis menyatukan gerakan antisipasi 
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tersebut dengan gerakan utama dalam shot ini yaitu mengaum. Penulis 

juga mencoba untuk kembali merancang sketsa gerakan auman Barong 

dengan menambahkan gerakan antisipasi auman yang lebih dramatis untuk 

menciptakan kesan auman yang lebih kuat. 

 

Gambar 3.38. Sketsa Mengaum Barong 2 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Dalam perancangan gerakan mengaum yang kedua ini penulis 

menambahkan detail dari gerakan anticipation. Pada gambar B, 

Anticipation 1 masih sama seperti gerakan antisipasi pada perancangan 

sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan Anticipation 2 dimana 

tubuh bagian depan barong sedikit mundur dan naik keatas seperti akan 

melakukan semburan atau auman yang sangat kuat. Lalu diakhiri dengan 

gerakan utama yaitu mengaum dengan posisi badan yang lebih bergerak 

maju. 
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Kemudian setelah ketsa yang baru selesai dibuat, penulis kembali 

melakukan percobaan membuat gerakan auman dalam versi 3D.  

 

Gambar 3.39. Perancangan Mengaum 2 

           (Dokumentasi Pribadi)  

  

Gambar diatas merupakan hasil dari percobaan kedua pembuatan 

gerakan mengaum Barong. Namun setelah berdiskusi dengan dosen  

pembimbing, hasil dari percobaan pertama ini memang masih belum 

sempurna karena masih ada beberapa kekurangan dari segi timing, 

anticipation, dan juga line of action dari gestur auman tersebut. Gerakan 

antisipasi dalam percobaan kali ini masih kurang terlihat seperti singa. 

Maka dari itu penulis kembali mempelajari tentang line of action gerakan 

mengaum ini dari referensi film yang sesuai dengan kebutuhan shot. 
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(Dokumentasi Pribadi) 

 

Penulis menggunakan referensi dari adegan mengaum Aslan 

dengan angle kamera yang hampir serupa. Kemudian penulis mencoba 

untuk membuat sketsa line of action dari gestur auman mulai dari gerakan 

anticipation hingga gerakan auman utama. 

 

Gambar 3.41. Sketsa Mengaum Barong 3 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 3.40. Referensi Gestur Mengaum Aslan 
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Dalam perancangan gerakan mengaum yang ketiga ini penulis 

kembali menggunakan tiga keypose seperti pada perancangan pertama. 

Gerakan antisipasi dari auman yang sebelumnya terlalu berlebihan sudah 

dikurangi dan juga line of action dalam gerakan ini dibuat lebih jelas agar 

menciptakan alur gerakan yang lebih dinamis dan lebih mirip dengan 

singa.  

Kemudian penulis merancang timing dari tahapan pergerakan dari 

sketsa diatas sesuai referensi yang sudah dikumpulkan oleh penulis. 

Setelah itu kemudian penulis mencoba untuk menerapkan sketsa 

rancangan gerakan diatas kedalam animasi 3D. Untuk mendapatkan timing 

yang lebih bagus, penulis disarankan oleh dosen pembimbing untuk lebih 

memainkan curve editor dalam membuat animasi 3D. 

 

Gambar 3.42. Curve Editor Sebelum Diperbaiki 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar diatas merupakan contoh curve dari gerakan tubuh Barong 

yang bergerak turun dan naik ketika melakukan auman. Curve diatas 
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adalah curve yang belum di perbaiki. Dengan curve yang seperti itu 

gerakan Barong akan terlihat terlalu halus dan tidak tegas. 

 

Gambar 3.43. Curve Editor Setelah Diperbaiki 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Kemudian gambar diatas adalah hasil curve yang sudah diperbaiki 

oleh penulis. Gerakan yang dihasilkan akan terlihat lebih tegas dan lebih 

memiliki gerakan slow in slow out sehingga menambah kesan auman yang 

lebih kuat. 

 

Gambar 3.44. Perancangan Mengaum 3 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar diatas merupakan hasil percobaan terakhir dari 

perancangan gerakan Barong mengaum yang dilakukan oleh penulis. 

Gerakan ini sudah disesuaikan dengan referensi dan dengan timing yang 

benar. 

3.4.2.2. Shot 31 

 

 

 

 

 

 

 

Shot ini adalah adegan dimana Barong melompat dan menerkam Rangda. 

Adegan ini adalah serangan pertama yang dilakukan Barong kepada 

Rangda. Penulis merancang gerakan menerkam dalam shot ini sesuai 

dengan beberapa referensi seperti rekaman dokumentasi singa asli pada 

saat menerkam lawannya, dan juga referensi dari film animasi 3D seperti 

Disney The Wild dan Hercules. Awalnya penulis mencoba untuk 

bereksperimen membuat animasi 3D gerakan menerkam ini hanya dengan 

menggunakan referensi saja. 

Gambar 3.45. Storyboard Scene 08 Shot 89 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.46. Perancangan Menerkam 1 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar di atas adalah hasil percobaan pertama perancangan 

animasi 3D gerakan menerkam Barong. Namun setelah penulis melakukan 

konsultasi dengan dosen pembimbing, sama seperti percobaan pertama 

pada gerakan mengaum sebelumnya, masih terdapat beberapa kekurangan 

dari hasil percobaan pertama ini, seperti gestur atau line of action yang 

belum terlihat jelas, beberapa gerakan bagian tubuh yang masih sedikit 

kaku, dan yang terpenting adalah timing slow motion dalam shot ini masih 

belum stabil karena cara pembuatan slow motion yang masih salah. 

Untuk memperbaiki gerakan menerkam ini, penulis membagi 

proses perancangan gerakan menerkam ini menjadi dua bagian, yaitu 

bagian awal yang merupakan gerakan antisipasi dari mulai gerakan berlari 

hingga berubah menjadi ancang-ancang untuk melompat, kemudian bagian 

kedua adalah gerakan menerkam itu sendiri yang berfokus kepada gerakan 

tangan Barong yang sedang menyerang Rangda. 

Perancangan Gerakan Tokoh..., Indra Markus, FSD UMN, 2018



64 

 

 

Gambar 3.47. Sketsa Menerkam 1 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Sketsa di atas merupakan rancangan untuk gerakan antisipasi 

Barong ketika ia sedang berlari kemudian hendak melompat untuk 

menerkam Rangda. Sketsa ini dibuat oleh penulis berdasarkan referensi 

gerakan menerkam dalam film The Wild. Gambar A adalah posisi tubuh 

Barong ketika masih berlari dan melayang di udara. Posisi tubuh Barong 

pada pose ini terlihat melebar dengan posisi kaki depan dan belakang yang 

saling berjauhan. Lalu gambar B adalah ketika Barong mulai mendarat 

ketanah. Gerakan ini ditandai dengan dua kaki depan yang berperan 

sebagai tumpuan untuk mendarat dan posisi tubuh miring ke bawah.  

Kemudian dilanjutkan dengan gambar C yaitu gerakan anticipation 

untuk melakukan lompatan. Ketika melakukan gerakan anticipation ini 

posisi tubuh barong terlihat memendek dan melengkung ke atas dengan 

posisi kaki depan dan belakang saling berdekatan. Selanjutnya gerakan ini 

dilanjutkan dengan gerakan utamanya yaitu lompatan seperti pada gambar 
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C dan D dimana kaki belakang berperan sebagai pendorong untuk maju ke 

depan dan kaki depan Barong bersiap untuk melakukan serangan.  

Kemudian penulis juga merancang sketsa gerakan untuk bagian 

kedua dalam shot ini yaitu gerakan menyerang Barong yang menggunakan 

kedua kaki depannya sambil melompat. 

 

Gambar 3.48. Sketsa Menerkam 2 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Dalam gerakan menerkam bagian kedua ini akan berfokus pada 

gerakan kaki depan Barong yang akan melakukan serangan ke Rangda. 

Gambar A hingga D adalah urutan gerakan tangan Barong yang bergerak 

naik untuk melakukan gerakan antisipasi menyerang. Kemudian gambar E 

adalah gerakan utama yaitu gerakan menyerang. Gerakan menyerang ini 

adalah gerakan kaki depan Barong yang mengayun dari atas ke bawah 

dengan sangat cepat untuk mencakar Rangda. Kemudian gambar E adalah 

gerakan Barong ketika selesai menyerang dan kembali mendarat ke tanah. 
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Seperti biasa setelah sketsa selesai dibuat, penulis langsung 

mencoba untuk merancang animasi 3D dari gerakan menerkam dalam shot 

ini.  

 

Gambar 3.49. Perancangan Menerkam 2 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar di atas merupakan hasil dari percobaan kedua membuat 

gerakan menerkam Barong. Untuk membuat gerakan slow motion, penulis 

awalnya merancang gerakan dengan kecepatan normal terlebih dahulu 

namun dengan pengaturan frame per second yang lebih besar sehingga 

jika gerakan tersebut diperlambat tidak menjadi patah-patah. Sebelumnya 

penulis juga mendapatkan kritik dari dosen pembimbing mengenai arah 

pandangan Barong yang masih belum jelas melihat kemana ketika 

menerkam, dan kekurangan tersebut juga sudah diperbaiki oleh penulis. 
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3.4.2.3. Shot 39 

 

Gambar 3.50. Storyboard Scene 08 Shot 97 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Shot ini merupakan adegan dimana Barong merasakan sakit akibat ditusuk 

oleh Rangda menggunakan kuku panjangnya. Perancangan gerakan ini 

akan berfokus kepada ekspresi Barong yang sedang merasakan sakit. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Barong dibuat dengan konsep 

yang memungkinkan dia untuk berekspresi menyerupai.ekspresi wajah 

manusia.  

Untuk merancang shot ini, penulis mempelajari beberapa referensi 

karakter hewan yang mampu berekspresi seperti manusia dalam film-film 

animasi 3D yang sudah ada sebelumnya. Kemudian penulis juga 

menggunakan acuan dari expression sheet Barong yang sudah dibuat oleh 

desainer karakter Barong. 
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Gambar 3.51. Sketsa Ekspresi Barong  2 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 3.52. Referensi-Referensi Ekspresi Kesakitan Singa Dalam Film Animasi 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Selain itu penulis juga membuat referensi dengan menggunakan 

foto ekspresi kesakitan yang diperagakan oleh penulis sendiri. 

 

Gambar 3.53. Acuan Ekspresi Kesakitan Oleh Penulis 1 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Foto tersebut merupakan urutan gerakan perubahan ekspresi 

Barong ketika merasakan kesakitan akibat serangan Rangda. Dengan 

semua referensi, sketsa, dan juga foto yang sudah terkumpul diatas, 

penulis kemudian mulai merancang animasi 3D gerakan Barong yang 

sedang mengalami kesakitan. 

 

Gambar 3.54. Perancangan Kesakitan 1 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar diatas merupakan percobaan pertama perancangan gerakan 

Barong merasakan sakit akibat serangan Rangda. Ekspresi Barong yang 

semula normal berubah dengan cepat menjadi seperti merasakan sakit 

yang sangat parah. Pada awalnya Barong dirancang tanpa memiliki 

ekspresi yang terlalu kuat untuk mempertahankan keunikan wajah Barong 
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seperti aslinya yaitu tarian Barong Ket. Namun untuk memperkuat konsep 

Barong sebagai makhluk dan bukan sebuah kostum atau topeng tarian, dan 

juga berdasarkan referensi dan teori yang sudah terkumpul, Barong diubah 

konsepnya menjadi mampu untuk berekspresi. 

Hasil dari percobaan pertama ini masih belum sempurna akibat 

adanya beberapa kendala seperti ketidakmampuan rigging Barong untuk 

melakukan ekspresi yang maksimal, dan juga timing perubahan ekspresi 

yang masih belum tepat. Namun setelah rigging ekspresi Barong 

diperbaiki, penulis langsung memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah 

disebutkan tadi. Penulis menambahkan beberapa detail pergerakan seperti 

alis yang mengkerut, bibir yang sedikit bergetar, dsb. 

 

Gambar 3.55. Perancangan Kesakitan 2 

(Dokumentasi Pribadi) 
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