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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN 

3.1. Gambaran Umum Tugas Akhir 

Penulis bersama tim merancang 2D gameside scrollingyang berjudul 

“MARATOONZ: JAKARTA” yang menceritakan mengenaiseseorang yang ingin 

bertahan berlari dalam perlombaan maraton selama mungkin. Terdapat 1 tokoh 

utama yang bernama Budi dan beberapa karakter pendukung. Game ini merupakan 

gameendless run di mana tokoh utama dalam permainan ini berlari secara otomatis. 

Dalam permainan ini, nantinya pemain akan diberikan beberapa rintangan 

penghalang di mana pemain harus melewati halangan – halangan yang ada dengan 

cara melompat. Jika pemain tidak berhasil melewatinya, maka pemain akan kalah. 

Pada game ini, pemain juga diberikan beberapa power up yang berguna untuk 

membantu pemain dalam menghadapi rintangan – rintangan yang ada. 

 Pembuatan animasi pada Budi ini akan menggunakan animasi darigame 

engineUnity. Gerakan yang ada berupa run semangat,run kelelahan,jump, slide,dan 

fall. Penulis melakukan observasi melalui video yang ada pada film dan video 

game. Penulis juga akan melakukan akting sesuai dengan 3 dimensional karakter 

tokoh utama. 

 

3.1.1. Sinopsis 

Game “MARATOONZ: JAKARTA “ menceritakan seseorang pemuda bernama 

Budiyang ikut dalam perlombaan maraton. Budi adalah seorang pemuda yang 

memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan, sehingga Budi sering 
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menghabiskan waktunya untuk berolah raga. Budi sering mengikuti perlombaan – 

perlombaan maraton walaupun ia tidak pernah memenangkan pertandingan 

maraton tersebut. Tujuan utama Budi adalah untuk mencapai garis finish pada 

setiap perlombaan, akan tetapi Budi ingin mencoba hal yang berbeda dari pada 

biasanya yaitu ia ingin bertahan selama mungkin dan ingin melihat seberapa jauh 

jarak yang dapat ditempuhnya dalam perlombaan maraton yang ada. Pada saat 

itulah Budi mengikuti lomba maraton untuk membuktikan niatnya. 

 

3.1.2. Peran Penulis 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis berperan sebagai animator. Penulis 

mengerjakan seluruh pergerakan animasi dari tokoh utama “Budi”  pada video game 

“MARATOONZ: JAKARTA”. Dari game “MARATOONZ: JAKARTA”, penulis 

ingin menunjukkan watak dan sifat dari dari tokoh Budi yang di mana Budi 

memiliki sifat yang bertanggung jawab, semangat dan daya juang yang tinggi, serta 

sportivitas terutama dalam mengikuti setiap perlombaan. Budi memiliki fisik yaitu 

tubuh cukup tinggi dengan kaki yang cukup panjang.Budi juga memilikiotot yang 

lean, terutama pada bagian bawah tubuh. Penampilan fisiknya terawat dengan 

pakaian yang rapih 

 

3.2. Metodologi  Penelitian 

Penulis akan menggunakan referensi dari 3 dimensional karakter, videodan 

video game. Video yang akan diamati oleh penulis merupakan beberapa video 

seorang atlet pelari, karena tokoh utama adalah seorang pelari maraton. Video juga 
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mengambil beberapa video animasi yang sudah pernah dibuat karena tidak hanya 

memiliki fisik yang sama, juga memiliki beberapa gerakan yang dibutuhkan. Tidak 

hanya berupa video, penulis juga menggunakan game untuk menganalisa gerakan 

karakter dalam game.Game yang diteliti juga memiliki kesamaan tema dengan 

gamemaraton. Video yang akan teliti yaitu: Maratoner vs Sprinter in slow motion, 

The Science Behind the Fastest Maraton in History  WIRED, Track Running Tips  

Track - How to Jump Hurdles, TOP 5 Tragic Impressive  Falls in Running History  

HD, dan How To Do A Straight-Leg Slide In Baseball. Sedangkan untuk game yang 

digunakan untuk penelitian yaitu Olympics 2012 Hurdles. 

 Dari video dan game yang diamati, penulis akan menganalisa gerakan 

dengan cara membaginya dalam beberapa frame. Penulis tidak hanya menganalisa, 

tetapi juga mempelajari gerakan – gerakan tubuh yang ada pada karakter dalam 

video maupun game. Penulis juga akan berakting dalam menganalisa beberapa 

gerakan untuk menyempurnakan gerakan pada tokoh utama. 
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Gambar 3.1. skematika tahapan kerja 
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Di mulai dari sebuah tren yang ada di Indonesia yaitu lari yang salah satunya 

adalah maraton. Hal ini membuat penulis dan kelompok mengambil tren ini karena 

melihat perkembangan dan minat masyarakat khususnya Jakarta untuk mengikuti 

acara ini. Penulis dan kelompok mengemukakan ide dari tren di atas untuk dijadikan 

sebuah media interaktif berupa game 2D berbentuk side scrolling dan berbasis di 

mobile.  

Selanjutnya, penulis dan kelompok menentukan apa saja yang akan terjadi 

pada game dan menentukan semua aset yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penulis 

dan kelompok juga mencari ide tentang ciri – ciri karakter yang akan dibuat untuk 

game “MARATOONZ: JAKARTA”. Setelah semua siap, penulis barulah mencari 

sebuah data apa saja yang diperlukan untuk membuat animasi mulai dari run, jump, 

slide dan fall. Hal ini juga tak luput dari pencarian referensi yang berhubungan 

dengan game “MARATOONZ: JAKARTA”.  

Penulis juga menggunakan 12 prinsip animasi yang akan diaplikasikan 

kepada video game “MARATOONZ: JAKARTA” dan juga memperhatikan gestur 

tubuh tokoh utama sesuai dengan three dimencional character. Gerakan tokoh 

utama yang akan dibahas adalah run, jump, dan fall. Gerakan tersebut akan 

melewati beberapa tahap yaitu mulai dari pencarian referensi yang mendekati. 

Referensi yang digunakan adalah referensi dari beberapa video dan game. 

Kemudian, penulis akan membuat video ekperimen gerakan run semangat, run saat 

kelelahan, jump, dan fall. Setelah itu penulis akan sketsa berupa gerakan dari video 

eksperimen dan referensi. Gerakan tersebut akan dibuat berupa sketsa gerakan 

tokoh dan yang nantinya akan diaplikasikan menggunakan adobe after effects untuk 
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menggerakan tokoh utama. Lalu, penulis akan mengaplikasikan animasi hasil akhir 

menggunakangame engineUnity. 

Penulis akan menggunakangame engineUnity untuk menganimasikan tokoh 

yang akan menjadi tokoh utama game “MARATOONZ: JAKARTA”. Penggunaan 

game engine Unity karena animasi yang dihasilkan terlihat baik dan file yang 

digunakan cukup ringan. Penggunaan game engine Unity dalam proses pembuatan 

animasi lebih sederhana. Setelah itu, penulis akan melihat animasi yang belum 

sempurna dan akan memperbaikinya. Revisi bertujuan untuk menyempurnakan 

gerakkan animasi tokoh utama. Setelah semua selesai, penulis akan 

menggabungkan animasi yang telah dibuat menjadi satu kesatuan dan akan 

mencoba untuk menggerakan tokoh utama. Jika merasa sudah baik, barulah penulis 

dan kelompok menggabungkan semua asetnya menjadi satu. 

3.2.1. Three Dimensional Character Budi 

1. Sosiologi 

Budiadalah seorang pekerja kantoran dengan kodisi ekonominya yang menengah 

ke bawah dan belum menikah, sehingga ia tinggal sendiri di kota Jakarta. Budi 

memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga pola hidup sehat karena 

kesehariannya yang hanya duduk di depan komputer. Oleh sebab itu, ia 

menghabiskan waktu yang ada untuk menyehatkan tubuhnya dengan cara berolah 

raga. Budi yang menyukai olah raga laripun terus mengembangkan hobinya hingga 

ia sering mengikuti perlombaan lari yaitu maraton. 
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2. Psikologi 

Budi merupakan seorang yang optimis dan pantang menyerah. Ia juga memiliki 

sifat daya juang yang tinggi serta sportivitas dalam mengikuti berbagai macam 

perlombaan. Ia pun juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan berani 

menghadapi berbagai rintangan yang ada. Ia selalu melakukan yang terbaik hingga 

akhir. 

3. Fisiologi 

Budi adalah seorang pria berumur 26 tahun, memiliki tinggi badan 174 cm, dan 

berat badan 67 kg. Budi memiliki tubuhnya cukup tinggi dengan kaki panjang 

sebagai pelari jarak jauh, sehingga dapat berlari dengan langkah yang lebar. Budi 

memiliki penampilan yang terawat dengan pakaian yang rapih. Dalam mengikuti 

lomba,ia selalu menggunakan atribut dengan lengkap. 
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Gambar 3.2. tokoh utama Budi 

 

3.2.2. Referensi Gerakan RunSemangat 

1. Observasi 

Penulis menggunakan beberapa video run dari atlet maraton. Gerakan yang 

diteliti oleh penulis berupa gerak tubuh, kaki dan tangan. Pada dasarnya, gerakan 

lari antara pelari maraton dan pelari cepat jarak pendek memiliki beberapa 

perbedaan. Contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah: 
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Gambar 3.3. keyframerun maraton dari video “Maratoner vs Sprinter in slow 

motion” 

(https://www.youtube.com/watch?v=8ET7TPq70uc&pbjreload=10) 

 

 

Gambar 3.4. keyframe runsprinter dari video “Maratoner vs Sprinter in slow 

motion” 

(https://www.youtube.com/watch?v=8ET7TPq70uc&pbjreload=10) 

 

Gambar pertama adalah gambar pelari maraton dan gambar di bawah adalah pelari 

cepat jarak pendek. Dari beberapa keyframe di atas, terlihat perbedaan cara lari 

pelari maraton dan pelari cepat jarak pendek. Pada dasarnya, posisi tubuh pelari 

cepat jarak dekat cenderung membungkuk lebih ke depan dibandingkan pelari 

maraton. Tidak hanya pada posisi tubuh, akan tetapi juga terlihat pada gerakan 

tangan yang di mana, ayunan tangan pelari cepat jarak pendek lebih tinggi 

dibandingkan pelari maraton. Pelari maraton juga biasanya mengepalkan 

tangannya, sedangkan pelari cepat biasanya membuka tangannya. Langkah kaki 

antara kedua pelari pun juga memiliki perbedaan. Tidak hanya itu, posisi kaki pelari 

cepat jarak pendek lebih tinggi dibandingkan pelari maraton. 

Untuk melihat lebih jelas bagaimana gerakan run pada pelari maraton, penulis 

juga meneliti gerakan melalui video yang berjudul “The Science Behind the Fastest 
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https://www.youtube.com/watch?v=8ET7TPq70uc&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=8ET7TPq70uc&pbjreload=10


39 

 

Maraton in History  WIRED”. Pada video ini, akan terlihat bagaimana gerakan kaki 

pada perlari maraton. 

 

Gambar 3.5. keyframedari video “The Science Behind the Fastest Maraton in 

History  WIRED” 

(https://www.youtube.com/watch?v=pWE8Qbz0cyg) 

 

 Pada gambar di atas, gerakan kaki pelari maraton cenderung stabil 

dikarenakan tidak hanya berlari secara berirama,akan tetapi pelari maraton juga 

harus mengatur napas tiap 2 sampai 3 langkah.  

2. Studi eksisting 

 Penulis juga menambahkan referensi gestur tubuh dari referensi yang 

didapat penulis. Hal ini penting dilakukan untuk membuat animasi jauh lebih 

menarik dan hidup. Pertama adalah refensi dari film “Prefontaine”.  

Perancangan Gerak Animasi..., Ronny Sutanto, FSD UMN, 2018



40 

 

 

Gambar 3.6. Scene pada film “Prefontaine” 

 

Tokoh ini diperankan oleh Jared Leto, di mana ia berakting sebagai tokoh 

Steve Prefontaine yang memiliki sifat semangat, daya juang yang tinggi, pantang 

menyerah, menghadapi berbagai rintangan, dan percaya diri. Pada tokoh ini terlihat 

gerakan tubuh yang cenderung ke arah depan di mana ia memang menyukai olah 

raga lari dan tujuan utamanya adalah meraih kemenangan. Sifat – sifat ini mirip 

dengan tokoh utama Budi pada game “MARATOONZ: JAKARTA”. Gestur tubuh 

yang terlihat yaitu Responsive. 
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Gambar 3.7. cloudy with a chance of meatballs 2 

 

Penulis juga menggunakan referensi dari tokoh Flint Lockwood, di mana 

terlihat kepercayaan dirinya yang terlihat dari gestur tubuhnya yang condong ke 

arah depan dan gestur tangan yang terbuka. Tokoh ini juga memiliki beberapa sifat 

yang sama dengan tokoh utama Budi. 

3. Video Eksperimen 

 

Gambar 3.8. Video eksperimen run semangat 

 

Penulis mencoba berakting dalam posisi berlari. Penulis mencoba berlari 

menjadi tokoh utama dalam game “MARATOONZ: JAKARTA”. Penulis mencoba 

berlari dengan membusungkan dadanya agar terlihat percaya diri dalam berlari dan 

penulis juga berlari dengan penuh semangat. Dapat terlihat dari ayunan tangan yang 
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tinggi dan langkah kaki yang cukup jelas. Terlihat jelas open postures dan forward  

postures pada gambar di atas. 

 

3.2.3. Referensi Gerakan RunKelelahan 

1. Observasi 

Hal berikutnya adalah membuat gerakan run di mana tokoh utama merasa kelelahan 

saat berlari. Gerakan ini melihat referensi asli pelari maraton. Gerakan ini 

digunakan pada saat energi bar tokoh utama Budi mulai habis. 

 

Gambar 3.9. Gerakan run kelelahan 

 

Pada gambar di atas, dapat kita lihat gerakan pelari yang sudah kelelahan. 

Ini terlihat dari gerakan langkah kaki yang melangkah sangat dekat, tidak seperti 

gerakan kaki pada saat pelari sedang fit. Gerakan lain juga terlihat pada ayunan 

tangan yang mulai merendah dan postur tubuh yang cenderung membungkuk. 

 

2. Studi Eksisting 

 

Gambar 3.10. Leorio dalam film “Hunter x Hunter” 
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Penulis juga melihat referensi dari film hunter x hunter di mana tokoh 

Leorio sedang merasa kelelahan saat berlari. Dapat terlihat dari postur tubuh yang 

membungkuk dan ayunan tangan yang lemas. Postur ini juga menambahkan nilai 

di mana Leorio sudah cukup kelelahan. 

 

Gambar 3.11. referensi postur tubuh kelelahan pada karakter Donald Duck 

 

Penulis juga melihat referensi dari tokoh Donald Duck di mana terlihat ia 

sedang kelelahan. Postur tubuh yang membungkuk ke depan dan ekspresi muka 

menambah kesan bawah ia sangat kelelahan.Gestur tubuh ini adalahfugitive 

gabungan dari closed dan backwards postures. 

3. Video Eksperimen 

Gambar 3.12. Video eksperimen run kelelahan 
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Pada gambar di atas, penulis mencoba berakting sebagai tokoh utama dalam 

adegan berlari. Dalam hal ini, penulis mencoba terlihat seolah – olah kelelahan saat 

berlari. Ini dapat terlihat dari gestur tubuh yang membungkuk seperti terlihat 

kelelahan, akan tetapi gerakan tangan yang seolah – olah tetap berjuang berlari 

walaupun kelelahan. Ini adalah salah satu sifat tokoh utama yang pantang 

menyerah. 

 

3.2.4.  Referensi Gerakan Jump 

1. Observasi 

Pada jump, penulis akan mengambil referensi dari video “Track Running Tips  

Track - How to Jump Hurdles”. Pada video ini, seseorang atlet mengajarkan kepada 

penonton bagaimana cara melewati hurdle yang baik. Pada video ini juga 

menjelaskan langkah – langkah gerakan kaki yang baik untuk melewati hurdle. 

Gambar 3.13. keyframejump dari video “Track Running Tips  Track - How to 

Jump Hurdles”. 

 

Dari keyframe di atas dapat kita lihat gerakan melompat seorang atlet untuk 

melewati hurdle. Gerakan itu menggunakan kaki kiri untuk memulai locatan 

dengan kaki kanan sebagai dorongan, terlihat pada keyframe 2. Pada keyframe 3 
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sampai 7 dapat dilihat bawah sang atlet menggunakan kaki kirinya untuk melewati 

hurlde dan kaki kanannya mengambil ancang – ancang kedua. Setelah kaki kiri 

berhasil melewatinya, dilanjutkan dengan kaki kanannya. Terlihat jelas juga 

pendaratan pertama menggunakan kaki kiri lalu disertai dengan kaki kanan. 

Penulis juga mengamati referensi dari video yang diunduh dari youtube yang 

berjudul “High Hurdle Technique: Guy Drut”. Pada video ini, seorang atlet yang 

berlari dan melewati hurdle atau penghalang dengan cara melompatinya.  

 

Gambar 3.14. keyframejump dari video “High Hurdle Technique: Guy Drut” 

(https://www.youtube.com/watch?v=S-aMcv9OJQ0) 

 

 Pada video ini, penulis dapat memastikan bagaimana tokoh utama Budiakan 

melompati obstacle. Pada keyframe di atas, seorang atlet terlihat melompati 

obstacle dengan menggunakan kaki kirinya terlebih dahulu, setelah itu kaki 
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kanannya baru mengikuti setelah kaki pertama selesai melewatinya. Terlihat juga 

di mana kaki kiri memulai loncatan awal dan diakhiri dengan kaki yang sama untuk 

mendarat. Tidak hanya itu, postur tubuh condong ke arah depan saat sedang 

melompati hurdle. 

2. Studi Eksisting 

Gambar 3.15. keyframejump dari video “Prince of Stride Alternative” 

 Penulis juga melihat referensi gerakan jump dari tokoh Riku Yagami. Pada 

adegan ini, Riku Yagami sedang mengikuti lomba lari. Pada saat sedang berlari, 

ada sebuah papan iklan dihadapannya dan ia pun melewatinya dengan cara 

melompatinya. Ia tidak ragu saat melompati penghalangnya, dapat terlihat gerakan 

tubuh yang condong ke depan yang membuatnya tak ragu – ragu saat melewatinya. 

Gestur tubuh ini adalah Responsive adalah gabungan open postures dan forward  

postures (Robert, 2011). 

3. Video Eksperimen 

 

Gambar 3.16. Video eksperimen jump 
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Pada gambar di atas, penulis mencoba berakting sebagai tokoh utama dalam 

adegan melompat. Penulis mencoba melompati sebuah bantal sebagai obstacle. 

Lompatan dimulai menggunakan 1 kaki dan pendaratan dilakukan dengan kaki 

yang sama. Lompatan ini diawali dengan 1 kaki dan di akhiri dengan 1 kaki dengan 

tunjuan agar penulis dapat segera berlari kembali setelah melompat. Gerakan ini 

juga didasari dengan semangat dengan dapat dilihatnya gerakan kaki yang tinggi 

saat berada di udara. Penulis mengangat kakinya dengan tinggi dan dengan 

semangat agar menjiwai sifat tokoh utama. 

 

3.2.5. Referensi Gerakan Fall 

1. Observasi 

Pada gerakan fall, penulis menggunakan beberapa referensi gerakan pada beberapa 

video, animasi dan game yang ada. Penulis ingin melihat gerakan apa saja yang ada 

pada gerakan fall. Pada video pertama, penulis mengamati gerakan dari video “TOP 

5 Tragic Impressive  Falls in Running History  HD”. Video ini menampilkan pelari 

yang sedang terjatuh saat sedang berlari. 

Gambar 3.17. keyframefall dari video “TOP 5 Tragic Impressive  Falls in Running 

History  HD” 
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 Terlihat bahwa ada suatu ancang – ancang dari pelari sebelum melompat 

dan terjatuh pada keyframe 2 sampai dengan keyframe 5. gerakan ini memiliki ciri 

dari 12 prinsip animasi yaitu anticipation. Pada keyframe selanjutnya seorang atlet 

terjatuh ke tanah dengan posisi kaki ke atas dan berguling sebelum akhirnya 

mencoba untuk melanjutkan pertandingan. 

Penulis juga mengamati gerakan jatuh pada video yang diunduh dari 

youtube yang berjudul “Animation Practice : Run and Fall”. Pada video ini, 

karakter tampak terjatuh setelah mencoba melewati obstacle. Terlihat juga bahwa 

karakter adalah seorang atlet dari pakaiannya. Penulis ingin meneliti gerakan jatuh 

karakter pada video ini. 

2. Studi eksisting 

 

Gambar 3.18. keyframefall dari film “Run Fatboy Run” 

 

Penulis menggunakan referensi dari film berjudul “Run Fatboy Run” di mana 

Dennis sebagai tokoh utama dalam film.Dennis awalnya adalah orang yang malas 

dan tak bertanggung jawab, akan tetapi karena ia mencintai seorang wanita 

akhirnya ia berubah total menjadi orang yang mempunyai daya juang yang 

tinggi,semangat yang tinggi, sportivitas yang tinggi, serta pantang menyerah. 

Dennis terus berlatih untuk mengikuti lomba maraton.Gambar di atas adalah bagian 

scene di mana Dennis terjatuh akibat tersadung kaki temannya. Pada keyframe di 
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atas, terlihat gerakan melompat ke depan dengan tangan ke depan sebelum akhirnya 

Dennis bergelinding dan terjatuh. postur tubuh yang di hasilkan open posture 

menjadi close posture. 

3. Video eksperimen 

 

Gambar 3.19. Video eksperimen kesandung 

Penulis juga melakukan percobaan melalui video eksperimen. Video 

ekperimen yang dilakukan penulis berupa adegan tersadung di mana gerakan ini 

bertujuan untuk gerakan pertama tokoh utama sebelum terjatuh. penulis juga 

berakting untuk berusaha menyeimbangkan badannya sebelum terjatuh. Ayunan 

tangan juga menambahkan gerakan seakan – akan penulis sedang 

menyeimbangakan tubuhnya agar tidak terjatuh. Penulis berakting pada gerakan ini 

agar terlihat bahwa sebelum terjatuh, ada usaha yang tinggi untuk terus berlari 

walaupun pada akhirnya terjatuh. 
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Gambar 3.20. Video eksperimen terjatuh 

 

Setelah penulis melakukan gerakan tersandung, penulis juga membuat 

gerakan melompat sebelum terjatuh. Gerakan ini dibutuhkan sebelum tokoh utama 

terjatuh dan melakukan berguling. Penulis memperhatikan gerakan kaki, tangan dan 

badan saat penulis mencoba jatuh. Di sini terlihat bahwa kaki dan tangan penulis 

condong ke arah belakang dan tubuh condong kearah depan. 

 

 

Gambar 3.21. Video eksperimen bergelinding 
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Selanjutnya penulis mencoba berguling dan mendarat ke tanah. Penulis 

mendapatkan gerakan antisipasi tangan ke depan setelah berguling. Penulis juga 

menambahkan gerakan yang ada pada referensi berupa pendaratan dengan kaki ke 

atas sebelum akhirnya jatuh ke tanah. 

3.3. Proses Perancangan 

Proses perancangan ini meliputi eksperimen video referensi, sketsa animasi, dan 

percobaan animasi pada game engine Unity. 

3.3.1 Sketsa 

3.3.1.1 Run semangat 

 

Gambar 3.22. Sketsa run dan referensi dalam film “Prefontaine” 

Gerakan ini dilakukan tokoh utama untuk berlari selama permainan.Proses yang 

dilakukan sebelum menganimasikan tokoh utama adalah membuat sketsa gerakan 

run. Penulis membuat sketsa run di mana gestur tubuh mengikuti referensi yaitu 

tubuh membusung ke arah depan agar memberikan kesan yang lebih semangat dan 

percaya diri saat berlari.GestureResponsive adalah gabungan antara open postures 

dan forward posture. 
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Gambar 3.23. Percobaan pertama animasi run pada After Effetcs 

Keyframe di atas adalah animasi run tokoh utama dengan menggunakan after 

effects. Ini adalah tahap pertama dalam pembuatan gerakan animasi run tokoh 

utama. Pada tahapan ini penulis membuat gerakan kaki tangan berdasarkan video 

referensi yang telah dibahas dan juga menggunakan video ekperimen yang telah 

dibuat. Gerakan ini terasa kurang hidup karena penulis belum memasukan gestur 

tubuh tokoh utama.  

 

 

Gambar 3.24. Percobaan kedua animasi run pada After Effetcs 
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Selanjutnya penulis menambahkan gesture tubuh pada gerakan run tokoh utama. 

Ini dapat terlihat pada keyframe pertama di mana posisi tubuh condong ke arah 

depan, lalu pada keyframe ke 2 posisi tubuh tegak dan pada keyframe ke 3 posisi 

tubuh membungkuk. Gerakan lain juga gerakan pada kepala tokoh utama di mana 

dapat terlihat pada keyframe 1 sampai 3. Hanya aja gerakan tubuh masih kurang 

terasa percaya diri, ayunan tangan dan langkah kaki yang belum terasa 

bersemangat. 

 

Gambar 3.25. Percobaan ketiga animasi run pada After Effetcs 

Pada percobaan ke3, penulis memperbaiki gestur tubuh, ayunan tangan dan langkah 

kaki tokoh utama agar sesuai dengan karakter tokoh utama. Penulis melebarkan  

ayunan tangan dan gerakan kaki saat pass position. Penulis juga membuat tubuh 

tokoh utama lebih condong ke depan agar dapat terlihat lebih percaya diri dari 

percobaan animasi pertama dan kedua. Pada gambar gestur yang ditampilkan yaitu 

open posture di mana kaki dan tangan terayun lebar memberikan kesan semangat 

dan kesenangan, serta forward posture pada bagian tubuhnya yang condong ke 
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depan memberikan kesan bahwa tokoh utama memiliki ketertarikan dengan sesuatu 

dan semangat mengikuti lomba maraton. 

 

3.3.1.2 Run kelelahan 

 

Gambar 3.26. sketsa run kelelahan serta film referensi 

Pada gerakan run ini, tokoh akan merasa kelelahan saat berlari. Hal ini terjadi 

dikarenakan engeri yang dimiliki tokoh utama sudah mencapai batas akhir. Ini 

memberi tahu kepada pemain bahwa energi yang dimiliki akan segar habis. Diawali 

dengan GestureResponsive dan berubah menjadi  gesture fugitive. Gestur ini 

ditandai dengan tubuh yang membungkuk dengan ayunan tangan yang sedikit lebih 

rendah dari sebelumnya. Ini menunjukan bahwa tokoh benar – benar kelelahan dan 

membutuhkan engeri tambahan.Referensi yang digunakan berupa adegan lari tokoh 

Leorio di mana ia sangat kelelah saat berlari. Karena ia memiliki daya juang yang 

tinggi untuk berhasil melewati ujian menjadi seorang hunter, ia terus berlari tanpa 

henti. 
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Gambar 3.27. Percobaan pertama animasi run kelelahan pada After Effetcs 

Pada animasi run ini, penulis menggunakan gesture fugitive agar tokoh terlihat 

kelelahan saat berlari. gerakan ini buat dengan langkah kaki yang pendek. Penulis 

membuat ayuan tangan sedikit lebih terangkat ke atas memberikan kesan bahwa 

tokoh utama tetap bersemangat berlari. pada gerakan ini belum terasa sangat 

kelelahan karena pada keyframe ke 2 dan ke 5 posisi tubuh tokoh utama melayang 

ke udara. Ini seakan tokoh utama tidak terlihat kelelahan, serta ayunan tangan yang 

masih tinggi. Gerakan kepala tokoh utama juga masih terlalu kaku dan patah saat 

posisi tubuh ke arah bawah dan ke atas. 

 

 

Gambar 3.28. Percobaan kedua animasi run kelelahan pada After Effetcs 
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Selanjutnya penulis memperbaiki gerakan pada animasi tokoh utama. Perbaikkan 

meliputi langkah kaki di mana posisi tidak lagi terlalu tinggi, serta ayuanan tangan 

yang sedikit direndahkan pada keyframe 2 dan 5. Gerakan kepala juga diperbaiki 

yaitu posisi kepala selalu melihat ke arah depan. Ini lebih menunjukan walaupun 

tokoh utama merasa kelelahan, ia tetap berusaha mencapai tujuannya. 

 

3.3.1.3 Jump 

 

Gambar 3.29. Sketsa jump dan referensi 

Gerakan jump ini digunakan pada scene di mana tokoh utama harus melewati 

obstacle – obstacle yang ada dalam game “MARATOONZ: JAKARTA”, seperti 

corn, lubang, pelari yang terjatuh, sampah dan penghalang lainnya. Gerakan ini 

menggunakan gesture responsive sesuai dengan karakter dari tokoh utama yaitu 

berani menghadapai segala rintangan yang ada. Sketsa yang dibuat menggunakan 

referensi yang digunakan yaitu dari video atlet di mana seorang atlet olah raga 

memiliki rasa sportivitas yang tinggi serta daya juang yang tinggi. Ini dapat terlihat 

dari gerakan kaki yang tinggi saat meloncat. Gestur yang ditampilkan yaitu 

Responsive sesuai dengan karakter tokoh utama. Penulis juga menerapkan pada 
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animasi keyframe di bawah dengan loncatan langkah kaki yang lebar saat melompat 

sehingga terkesan percaya diri. Juga diikuti dengan posisi tubuh yang condong ke 

depan. Penulis juga menggunakan 1 kaki saat melompat dan diakhiri dengan 1 kaki 

yang sama agar tokoh utama dapat langsung berlari saat mendarat. Gerakan ini 

diadopsi dari gerakan para atlet saat mencoba melewati hurdle. Penulis juga 

memberikan gerakan ancang – ancang sebelum melompat dan saat mendarat, hanya 

saja gerakan ini diminimalis karena pada game, gerakan ini diminimaliskan untuk 

menciptakan rasa yang instan untuk (Astrom, 2007). Tinggi  lompatan pada gerakan 

ini sekitar 90 centimeter atau 0,9 meter. 

 

 

Gambar 3.30. Percobaan pertama animasi jump pada After Effetcs 

Pada  percobaan pertama gerakan jump, tokoh utama melompat dengan kaki kurang 

tinggi dan terlihat ragu – ragu saat melompat. Gerakan ayunan tangan pun juga 

terkesan ragu – ragu karena tidak terbuka lebar saat melompat.  
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Gambar 3.31. Percobaan kedua animasi jump pada After Effetcs 

Penulis selanjutnya memperbaiki gerakan yang terasa masih kurang seperti posisi 

kaki yang lebih tinggi agar terasa lebih percaya diri dan tidak ragu – ragu saat 

melompat. Ini dapat terlihat pada keyframe  ke 3 sampai dengan 5. Gerakan kaki 

terlihat lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak hanya itu, posisi tangan juga lebih lebar 

dari sebelumnya. Dapat terlihat pada keyframe ke 2 sampai dengan 3. Posisi tubuh 

tokoh utama juga agak membungkuk ke depan saat meloncat. Ini lebih menambah 

kesan loncatan yang tinggi karena bantuan dari ayunan tangan dan menambah 

kepercayaan diri tokoh utam 

3.3.1.4 Fall 

 

Gambar 3.32. sketsa fall 
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Gambar 3.33. keyframefall dari film “Run Fatboy Run” 

 

Pada sketsa di atas menggambarkan tokoh utama terjatuh saat menggenai obstacle 

– obstacle dalam game “MARATOONZ: JAKARTA”. Gerakan ini terjadi bila 

energi yang dimiliki oleh tokoh utama Budi sudah mencapai titik terakhir dan tokoh 

utama Budi terkena obstacle.Gerakan ini juga akan mengakhiri permainan. 

referensi yang digunakan yaitu tokoh Dennis dari film “Run Fatboy Run”. Dennis 

memiliki sifat pantang menyerah dan daya juang yang tinggi. Pada gerakan fall 

terlihat gerakan melompat dan adanya antisipasi gerakan tangan ke bawah untuk 

menahan tubuh yang terjatuh. Setelah itu dilanjutkan gerakan menggelending. 

 

Gambar 3.34. Percobaan pertama gerak animasi fall menggunakan After Effects 
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Penulis mencoba membuatnya lebih dramatis yaitu dengan menambahkan gerakan 

tersadung agar terlihat seolah – olah tokoh mencoba untuk menyeimbangkan 

tubuhnya, berusaha untuk tidak terjatuh dan tetap berlari walaupun pada  akhirnya 

tetap terjatuh. Pada hal ini adanya antisipasi (Robert, 2011) sebelum akhirnya tokoh 

melompat dan berguling. Gerakan antisipasi juga terlihat saat tokoh berada di udara 

dan mencoba berguling. Gerakan ini juga mengadopisi prinsip exaggeration di 

mana pada saat terjatuh, kaki tokoh utama terangkat tinggi dan akhirnya jatuh ke 

tanah. Ini menambah kesan bahwa ia terjatuh cukup kencang. 

 

 

Gambar 3.35. Percobaan kedua gerak animasi fall menggunakan After Effects 

 

Pada percobaan ke2 penulis membetulkan beberapa gerakan untuk terlihat lebih 

baik lagi seperti gerakan tangan saat menyeimbangkan tubuhnya. Penulis membuat 

ayunan tangan tokoh utama hingga jauh kebelakang agar tersekan lebih mencoba 

untuk menyeimbangkan tubuhnya. Setelah itu penulis juga meniggikan tubuh tokoh 

utama setelah bergelindingdan terjatuh. Ini agar  animasi terlihat lebih baik dan 

menarik. 
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