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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Definisi Animasi Secara Umum 

Jean Ann Wright dalam  bukunya Animation Writing and Development (2005) 

mengatakan bahwa animasi berasal dari bahasa yunani “animare” yang berati 

makhluk hidup, atau secara  harfiah, animasi adalah memberikan nafas kehidupan 

pada sebuah benda mati.  

Pada saat ini, animasi  dikenal dan memiliki arti sebagai berikut : 

1. Suatu rangkaian gambar yang disusun sehingga membentuk ilusi gambar 

yang dapat bergerak. 

2. Suatu gambar yang diproduksi atau direkam dalam film/video, sehingga 

memberikan sebuah ilusi gambar yang bergerak 

2.2. Facial Animation 

Jason Osipa di dalam bukunya Stop Staring Facial Modeling and Animation 

(2010), mengatakan bahwa perpaduan dan kecocokan modeling adalah kunci dari 

facial animation. Kita dapat membuat sebuah aplikasi yang lebih baik dengan 

menggunakan kombinasi beberapa model daripada membuat model satu persatu. 

 Dalam  membuat animasi, yang paling utama adalah efesiensi. Oleh 

karena itu, sebelum masuk ke dalam facial animation , terlebih dahulu kita harus 

mengenal struktur wajah  sebelum menciptakan  elemen- elemen yang terdapat 

pada wajah . 
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 Hal yang mendasar dari facial animation berhubungan dengan lip sync, 

yang akan menghidupkan dan membangun suasana dalam animasi. Dalam media 

penyampaian, animasi banyak menggunakan lafal dan gerakan mulut serta dialog. 

Dalam menciptakan suatu animasi yang baik, selain gerakan mulut, mata dan alis 

juga memegang peranan besar dalam mengatur ekspresi dan emosi.  

Perpaduan antara alis dan mata dapat menunjukan kesan-kesan dan 

maksud-maksud tertentu. Oleh karena itu, perlu perhatian dan penekanan pada 

mata, yaitu memadukan gerakan alis dan mata sehingga menciptakan sebuah 

animasi yang hidup. Dengan sentuhan sederhana dan kontrol yang baik antara 

fitur-fitur di wajah, maka dapat diciptakan facial animation dan modeling yang 

baik.   

2.3. Elemen-Elemen Dalam Facial Animation 

Jason Osipa mengatakan elemen pada Facial Animation adalah alis, mata dan 

mulut. 

2.3.1. Alis. 

Dua gerakan utama alis adalah gerakan atas/bawah dan mengkerut. Banyak 

animator hanya berfokus pada hal pertama, yaitu gerakan alis naik dan turun dan 

kurang memperhatikan gerakan mengkerut, padahal gerakan mengkerut adalah hal 

yang paling ampuh untuk menggambarkan ekspresi berpikir.  

1. Alis naik dan alis turun 

Alis naik dan turun menunjukkan bahwa mereka sedang waspada. Apabila alis 

naik, maka menunjukkan karakter dalam posisi waspada dan jika alis turun maka 

menunjukkan sebaliknya.  Alis yang turun kadang-kadang juga dapat digunakan 
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untuk menunjukkan ekspresi marah. Alis naik/ turun menggambarkan 

kewaspadaan, tetapi bukan merupakan kunci emosional. Hal-hal yang 

menyangkut emosional berhubungan dengan alis mengkerut. 

 

Gambar 2. 1 Contoh Alis  Naik dan Turun 

(Stop Staring oleh Jason Osipa) 

 

2. Alis mengkerut 

Alis yang mengkerut memiliki efek yang lebih kuat dibandingkan dengan alis 

yang naik atau turun. Dengan alis mengkerut, kita dapat mengekspresikan emosi 

marah secara akurat. 

 Alis mengkerut juga menunjukkan bahwa seseorang sedang berpikir. 

Perpaduan antara alis naik turun dan mengkerut dapat menciptakan sebuah emosi 

yang sempurna dan merupakan kunci dari ekspresi yang dapat digambarkan 

melalui alis.  
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Gambar 2. 2 Contoh Alis yang Mengkerut 

(sumber : Stop Staring oleh Jason Osipa) 

 

3. Alis yang mengkerut adalah kunci tiap ekspresi 

Hampir setiap ekspresi dari alis memiliki beberapa tingkatan kerutan alis. 

Kombinasi dari tekanan alis, kenaikan alis, kemiringan kepala, arah mata dan 

ketinggian kelopak mata secara bersama bekerja dapat menciptakan sebuah 

ekspresi tertentu. Kelihatannya seperti rumit, tetapi sebenarnya tidaklah demikian, 

karena hal ini memiliki konsep-konsep yang menunjang.  

2.3.2. Mata. 

Mata memiliki tiga bagian utama yang perlu diperhatikan secara detail, antara lain 

kelopak mata bagian atas, kelopak mata bagian bawah dan kegunaan dari sebuah 

kejulingan mata serta penggunaanya dalam beberapa ekspresi dasar. 

1. Kelopak Mata Bagian Atas 

Kelopak mata memiliki gerakan dasar yaitu terbuka lebar dan tertutup. Ada 

beberapa spesifikasi ekspresi yang terdapat dalam gerakan menutup dan membuka 

mata. Pupil berhubungan erat dengan kelopak atas dari mata. Jika bola mata tidak 

ada, maka kelopak mata bagian atas tidak mempunyai arti apa-apa. 
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Kelopak mata bagian atas mempunyai arti bahwa kita sedang terjaga. 

Makin  tingginya tingkat keterjagaan, maka kelopak mata akan terbuka lebar dan 

jika tertutup, maka makin kurang terjaga. Kelopak mata yang setengah tertutup 

menunjukkan bahwa orang tersebut sedang mengantuk. Jika seseorang tidak 

mempunyai iris mata dan pupil. maka kita tidak dapat menangkap emosi orang 

tersebut. 

 

Gambar 2. 3 Contoh Tingkat Keterjagaan Seseorang 

(Stop Staring oleh Jason Osipa) 

Dengan memperhatikan posisi relatif kelopak mata ke dalam bola mata , 

menggunakan pupil dan iris sebagai garis pengukurnya, maka kita dapat 

mengetahui informasi apa yang akan kita dapatkan.  

2. Efek dari kelopak mata bagian bawah.  

Kelopak mata bagian bawah mencakup setengah bagian dari atas pipi, tepi luar 

alis, dan kulit di antara mata dan telinga. Gambar ini menunjukkan daerah yang 

lebih gelap adalah otot orbicularis oculi.  
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Gambar 2. 4 Bagian yang Terpengaruh Otot Orbicularis Oculi 

(Stop Staring oleh Jason Osipa) 

Otot orbicularis oculi mempunyai pengaruh yang luas di area kelopak 

mata bagian atas dan kurang baik jika digerakkan pada setiap key frame. Efek ini 

mengacu pada daerah independent, yaitu pipi yang merupakan penyebab emosi 

yang kurang baik untuk dianimasikan. dan bukan berarti hubungan antara kelopak 

bawah dan atas membuat animasi menjadi kurang baik.  

Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana bagian yang terkena efek 

dari otot tersebut ketika otot  bergerak. 

 

Gambar 2. 5 Daerah yang Terpengaruh oleh Otot Obicualaris Oculi 

(Stop Staring oleh Jason Osipa) 
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Semua gerakan mengkerut dan menjalin berpengaruh ke dalam bola mata. 

Gerakan mengkerut dan menjalin merupakan bagian utama dari facial animation 

dan menjadi salah satu hal utama dari control dasar.  

3. Nilai dari Sebuah Tingkat Kejulingan 

Seperti telah disebutkan di atas bahwa alis yang mengkerut berarti menunjukkan 

emosi sedang berpikir, dan tingkat kejulingan yang di sebabkan oleh kelopak 

bawah juga dapat menambah emosi tersebut. Bandingkanlah ke dua gambar di 

bawah, yang  di sebelah kiri tidak menggunakan tingkat kejulingan mata,  dan 

yang disebelah kanan  memakainya. Emosi yang di rasakan terlihat jelas berbeda.  

 

Gambar 2. 6 Tingkat Kejulingan Mata 

(Stop Staring oleh Jason Osipa) 

Tingkat kejulingan tidak hanya digambarkan dengan ekspresi buruk, seperti 

marah atau benci, tetapi juga dibutuhkan untuk hal-hal lainnya. Jika kelopak mata 

bawah difungsikan dengan baik, maka dapat menciptakan ekspresi gembira, sedih 

atau frustasi yang lebih nyata. Dengan memanfaatkan kejulingan kelopak mata 

bagian bawah, seorang animator dapat lebih mudah mengontrol pipi untuk 

ekspresi tersenyum. Untuk memunculkan ekspresi tersenyum yang tulus, 

menyipitkan mata, dan sebagainya juga dapat menggunakan efek ini. 
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4. Beberapa Penggunaan Aplikasi Mata dalam Berbagai Ekspresi 

Dalam buku Character Animation Fundamentals (2011) karangan Steve Roberts, 

dikatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Fitur utama yang membuat sebuah 

karakter tampak hidup adalah matanya. Jika mata tidak fokus pada objek maka 

karakter anda akan terlihat seperti boneka. Karakter yang difokuskan  memiliki 

sesuatu untuk dilihat, baik di dalam maupun di luar layar. Karakter tidak akan 

melihat sesuatu ketika matanya berkaca-kaca, ketika melihat kearah menengah, 

jauh atau sesuatu yang terlintas di depan mata ( ketika mereka sedang berpikir, 

terbius, pingsan atau bingung). Mata akan memimpin seluruh pergerakan dari 

ekspresi wajah dan tubuh. Ketika karakter muncul di layar maka yang bergerak 

duluan adalah mata, kemudian diikuti oleh kepala, lalu pundak dan kemudian 

tubuh akan bergerak berputar pada pinggang. 

Berikut ini adalah contoh dari emosi dan pandangan yang berbeda, 

diantaranya ketika karakter sedang berpikir, ia akan melihat keatas untuk inspirasi 

atau melihat  kebawah apabila sedang mencari sebuah ide. 

 

Gambar 2. 7 Contoh Gambar Seseorang Sedang Berpikir 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 
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Ketika karakter melihar sesuatu yang ia sukai atau cintai, maka pupil 

matanya akan melebar. Hal ini membuat si Karakter akan terlihat menarik atau 

imut. 

 

Gambar 2. 8 Contoh Karakter dengan Pupil Melebar 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 

Ketika karakter ketakutan, pupil mata akan berkontraksi menjadi kecil, 

sekecil sebuah titik. Ini juga berlaku untuk karakter yang jahat, benci akan sesuatu 

atau tidak dapat dipercaya. 

 

Gambar 2. 9 Contoh Karakter yang Ketakutan 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 

Ketika karakter kaget, mata akan menonjol, menunjukkan bola mata yang 

putih dibanding dengan yang hitam. 

 

Gambar 2. 10 Contoh Wajah Karakter Kaget 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 
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Ketika karakter yang licik dan jahat emosinya berubah menjadi senang, 

maka mata akan menjadi lebih sempit, bagian mata yang putih akan menjadi 

berkurang banyak. 

 

Gambar 2. 11 Contoh Wajah Karakter yang Licik 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 

 

Ketika karakter merasa seksi, dan ingin menunjukkan sisi keseksiannya, 

kelopak mata yang di atas turun menutupi hampir setengah dari mata. Dan 

kepalanya berpaling dari apa yang dilihatnya. Menggabungkan kedua hal ini, 

biasanya pupil membesar untuk menunjukkan efek yang maksimal. 

 

Gambar 2. 12 Contoh karakter dengan mata Seksi 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 

Dua fungsi utama dari kedipan adalah untuk membersihkan mata dan 

melindungi dari bahaya. Sewaktu mata berkedip, kita menutup mata dengan cara 

yang berbeda dari cara ketika kita berkedip dengan menunjukkan emosi. Seorang 

bayi sangat jarang berkedip, ia membuka dan menutup mata dengan sangat 

lambat.  
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Orang dewasa yang sedang jatuh cinta dapat merefleksikan kombinasi 

tatapan langsung dan pupil mata yang besar dengan objek yang dilihat sehingga 

terlihat imut dan lucu. 

 

Gambar 2. 13 Contoh Mata yang Berkedip 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 

Dengan kedipan yang cepat, kelopak mata akan menutup dengan lambat 

dan membuka dengan cepat. Dengan kelopak mata yang terbuka dengan cepat 

maka karakter akan terlihat lebih hidup dan terjaga.  

Ketika seseorang sedang mengantuk atau sedang tidak segar, maka 

kelopak mata akan menutup lambat dan membuka dengan lambat pula. Ini 

memberikan kesan bahwa membuka mata memerlukan sebuah usaha besar. 

 

Gambar 2. 14 Contoh Wajah yang Mengantuk 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 
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Apabila kita menggambar sebuah mata atau membuat model mata dalam 

bentuk 3D, kita harus mempertimbangkan fakta bahwa pupil dan iris memiliki 

lensa cembung yang ada di depannya, yaitu yang di sebut dengan kornea 

 

Gambar 2. 15 Penampang Mata 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 

2.3.3. Mulut. 

Osipa (2010) mengatakan bhw kegunaan dari mulut adalah untuk menciptakan 

sebuah ilusi lipsyc ketika karakter berbicara. Selain itu juga akan dibahas tentang 

visemes dan fonem. 

1. Lip Sync 

Ketika kita memperoleh esensi dari lip sync, perlu difokuskan pada dua gerakan 

dasar mulut yaitu mulut membuka/menutup dan mulut melebar dan menyempit. 

 Kedua mulut ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

Gambar 2. 16 Gerakan Mulut Membuka/Menutup dan Membesar/Mengecil 

(Stop Staring oleh Jason Osipa) 
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Secara umum kegunaan dari lip sync adalah untuk menciptakan sebuah 

ilusi gerak pada mulut ketika karakter berbicara, sehingga karakter tersebut 

terlihat hidup. Kebanyakan animator kurang memperhatikan gerak dan bentuk 

tertentu dari mulut dengan apa yang dibicarakan karakter.  Seorang animator 

harus peduli dengan kesan dan gerak yang diciptakan dalam setiap frame.  

2. Visemes dan Fonem 

Dalam bahasa sehari-hari, fonem adalah unit terkecil dari sebuah dialog yang 

membedakan makna. Dalam penggunaan Bahasa Indonesia, Fonem terdiri dari 

vokal dan konsonan. Bentuk- bentuk fonem ini ditetapkan untuk membentuk 

visemes.  

Visemes adalah unit dasar dari sebuah dialog di dalam domain visual yang 

disesuaikan dengan fonem atau unit dasar dialog dalam domain akustik. Ini 

menggambarkan bentuk gerakan wajah tertentu dan gerakan oral yang terjadi 

ketika mulut mengucapkan fonem. 

Fonem dan visemes tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, beberapa fonem 

akan berbagi visemes yang sama. Untuk karakter digital sangat penting untuk 

menciptakan semua visemes. 

Beberapa suara dasar untuk menciptakan visemes agar dapat membuat lip 

sync adalah seperti yang digambarkan dalam tabel berikut. 
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Gambar 2. 17 Tabel Visemes 

(Stop Staring oleh Jason Osipa) 

 

 

Dalam buku Computer Facial Animation (2008) oleh Frederic L. Parke 

dan Keith Waters, mengatakan bahwa membaca bibir perlu didasari dengan 

mengamati visemes. Membaca gerakan bibir melibatkan bibir, gigi dan lidah. 

 Gambar berikut merangkum semua gerakan bibir yang mungkin muncul 

dalam berbicara. 
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Gambar 2. 18 Contoh Gerakan Bibir 

(Computer Facial Animation oleh Frederic L. Parke dan Keith Waters) 

 

 

 Menurut Madsen, kesederhanaan adalah kunci sukses untuk 

menganimasikan lip sync dari karakter kartun. Untuk sebuah karakter animasi, 

tujuannya tidak untuk meniru gerakan bibir yang realistis, tapi untuk menciptakan 

ilusi gerak bibir kepada para penonton. 

Pendekatan yang efektif adalah menggunakan pola visual dari gerak vokal 

bibir yang berlogat pada konsonan dan jeda. Langkah-langkah yang diberikan 

Madsen untuk menganimasikan bibir, adalah: 
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1. Menentukan waktu dan jumlah frame secara keseluruhan didalam dan 

pada setiap kata. 

2. Menentukan  kata-kata dengan logat yang mengandung B, M dan P. 

Dalam kata-kata ini carilah kerangka dimana bibir saling bertemu. Pada 

lokasi ini merupakan kerangka kunci yang mensinkronkan bibir dengan 

konsonan. Hal ini juga berlaku pada huruf vokal terbuka seperti O dan W. 

3. Menciptakan pola visual sederhana yang mendekati pola visual yang 

diucapkan. 

Madsen juga menawarkan pedoman sebagai berikut: 

1. Konsonan adalah logat dalam dialog animasi. Presisi dari konsonan 

memberikan kredibilitas terhadap pola umum pada vokal. Sinkronisasi 

yang sempurna dari setiap B,M dan P dapat mempertajam animasi. 

2. Huruf seperti O dan W memerlukan bentuk mulut yang oval. 

3. Huruf F dan V memerlukan penyelipan bibir bawah di deretan gigi bagian 

atas. Dengan menyelipkan ini membuat karakter terlihat imut. Jangan 

menganimasikan F dan V kecuali untuk membuat lelucon. 

4. Lafal dari A,C,D,E,G,H,I,J,K,L,N,Q,R,S,T,X,Y dan Z terbentuk dengan 

sendirinya pada lidah dan tidak memerlukan animasi yang tepat untuk 

bibir. 

5. Ketika menganimasikan gerakan bibir, kualitas emosional juga perlu 

dibentuk. Ada emosi marah ketika berkata “Tidak”  dan berbeda dengan 

ketika berbisik “Tidak”. 
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2.4.  Penerapan Facial Rigging Dalam Animasi 

Steve Roberts, mengatakan bahwa elemen wajah berhubungan  dengan Emosi dan 

Facial Expression berhubungan dengan karakter, selain itu juga akan dibahas 

bagaimana pentingnya sebuah akting dalam facial animation. 

2.4.1. Facial Rigging 

Tugas seorang animator adalah memanipulasi model untuk membuat wajah 

menjadi hidup. Sebuah lingkungan yang interaktif dan kaya akan mendukung 

animator dalam kegiatan yang ditekuni. Alat animasi interaktif yang utama terdiri 

dari motion control tools dan motion preview tools. 

Facial rigging adalah proses menciptakan animation control dalam model 

wajah dan animation interface untuk mengontrol keseluruhannya. Salah satu 

sistem awal dikembangkan oleh Hanrahan dan Sturman, yang memungkinkan 

animator membangun hubungan fungsional antara perangkat input interaktif dan 

parameter control. Sebagai contoh, sistem ini dibangun untuk mendefinisikan 

hubungan antara nilai input dan parameter control. Sistem ini memberikan 

fleksibilitas yang tinggi dalam mendefinisikan hubungan-hubungan fungsional 

antara nilai-nilai input dan control value.  

2.4.2. Akting 

Dalam buku Action! Acting Lessons for CG Animator (2009) karangan John 

Kundert-Gibbs dan Kristin Kundert Gibbs, akting didefinisikan sebagai seni atau 

praktek sebuah karakter di atas panggung atau sebelum dimulainya kamera. Kata 

ini berasal dari bahasa Latin agere yang artinya mengerjakan. Ketika seseorang 

berakting, ia melakukan sebuah tindakan untuk membentuk karakter baru. 

Penerapan Facial Rigging..., Emiliana Hertati, FSD UMN, 2013



27 
 

Umumnya seorang aktor mengambil karakter lain dengan mengubah bagian-

bagian tubuh, suara dan kepribadiannya agar penonton dapat menghayati cerita 

yang diperankannya. Jika seorang aktor merupakan karakter animasi, maka CG 

animator akan berakting sesuai dengan apa yang Ia buat. 

 Seorang animator sebenarnya bekerja sebagai seorang aktor. Animator 

membuat karakter agar hidup, bernafas, bercerita, mengungkapkan 

pengalamannya dan bergerak di hadapan penonton. Karakter yang diciptakan 

menjadi “hidup” dengan tubuh, suara dan emosi yang telah ditiupkan nafas 

kehidupan kedalamnya.  

Animator perlu memahami proses menciptakan karakter yang nyata, 

hidup, dan bernafas di layar agar prespektif aktor sama seperti prespektif CG 

Artist. Pada bagian tertentu proses animasi berlangsung dua tahap. Pertama, 

menciptakan karakter, dan kemudian mentransfernya kedalam komputer. 

Kemungkinan ada beberapa argumen karakter yang dapat langsung diciptakan di 

layar computer, tetapi dalam kedua kasus ini tidak sama dengan seorang aktor 

yang menggunakan tubuhnya sendiri untuk menciptakan karakter. Instrumen 

untuk seorang animator adalah hardware dan software yang tersedia. Namun 

karakter yang diciptakan masih harus memiliki tubuh, suara dan emosi seperti 

seorang aktor, sehingga pemahaman dan penerapan teknik dari aktor akan 

membantu animator dalam keseniannya. 

 Maka hampir tidak mungkin untuk memahami dan menginternalisasi 

kinerja dari seorang aktor tanpa terjun langsung ke dalamnya. Membaca hanya 

dapat meningkatkan pengertian anda terhadap akting. Dengan melakukannya baru 
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dapat merasakan pengalaman untuk menciptakan kehidupan yang baru. Dari 

program teater di seluruh Amerika Serikat, acting dibutuhkan untuk mendapatkan 

gelar di dalam teater. Bahkan jika seseorang tidak pernah menginjakkan kaki ke 

dalam dunia teater, tetapi ingin merancang, menulis, maka Ia harus sepenuhnya 

terlibat langsung dalam kelas akting untuk memahami seni acting yang 

merupakan titik utama dalam proses penciptaan sebuah karakter. Jika anda 

seorang animator, maka harus berpartisipasi dalam pelatihan sebagai aktor. 

 Sama seperti animator lainnya, jika anda mulai bekerja sebagai seorang 

animator dengan latihan dasar untuk memahami hardware dan software. Aktor 

memulai dengan pelatihan dan bekerja dengan latihan yang dirancang untuk 

membantu mereka memahami instrumennya. Latihan para aktor membantu 

mereka berhubungan dengan tubuh, suara dan imajinasi. Kita dapat memulai 

eksplorasi dari seni akting sebagai latihan dasar yang sama seperti aktor pemula. 

2.4.3. Emosi 

Steve Roberts mengatakan, Facial expression adalah sebuah ekspresi dalam emosi 

yang dikarenakan adanya kontraksi dan relaksasi dari otot wajah. Terbentuknya 

ekspresi dalam wajah merupakan hasil dari mendengar, melihat, mencicipi, 

merasakan atau memikirkan sesuatu. Apabila karakter muncul dalam sebuah 

scene, maka ekspresi wajah akan berubah sesuai dengan rangsangan yang ada.  

Pada tingkat emosi yang paling sederhana, terdapat delapan emosi dasar, 

yaitu : bahagia, sedih, terkejut, takut, marah, jijik/hina, tertarik, dan  sakit. 
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Gambar 2. 19 Contoh Berbagai Ekspresi Wajah 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 

 

Ekspresi-ekspresi ini bukan dipelajari, tetapi sudah ada sejak asalnya. 

Setiap emosi dasar memiliki ekspresi wajah yang tepat dalam penyampaiannya 

dan hal ini berlaku umum pada setiap kebudayaan manusia. Kombinasi dasar 

ekspresi wajah dapat muncul dalam waktu yang bersamaan, misalnya gembira dan 

terkejut. Semua dasar ekspresi wajah ini dapat divariasikan tergantung dari 

intensitas emosi yang ditampilkan. 

Desain karakter juga dapat menekankan sebuah ekspresi dari emosi. Mulut 

yang turun dapat membuat karakter anda terlihat murung, sedih, marah dan 

mudah tersinggung. Alis yang berat dan tegang dapat membuat efek yang sama. 

Ketika karakter seperti ini harus menampilkan emosi selain emosi utama yang 

disarankan oleh desain, maka emosi yang baru ini harus dibesar-besarkan untuk 

menutupi desain karakter itu . 
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Gambar 2. 20 Contoh Desain Karakter yang Memiliki Emosi  

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 

 

Ekspresi wajah yang baik akan muncul tanpa sengaja dan menampilkan 

emosi yang dirasakan oleh si karakter, sedangkan ekspresi yang cenderung 

ditahan dalam waktu yang lama dan tidak muncul di wajah karakter ketika ia 

mengubah emosi disebut ekspresi palsu. Ekspresi palsu menyampaikan sesuatu 

yang lain dari perasaan si karakter. Aktor, pembohong, penipu atau penjual sering 

menggunakan ekspresi palsu untuk situasi tertentu. Ekspresi palsu dapat 

digunakan si karakter memakai wajah netral ketika sebuah emosi lain harusnya 

muncul dalam situasi tertentu. Sebagai contoh: sebuah Poker Face ketika 

mengambil royal flush. 

 

Gambar 2. 21 Contoh Poker Face 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 
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Contoh lain dari ekspresi palsu adalah  sebuah emosi yang disimulasikan 

ketika tidak ada emosi apa-apa, misalnya ketika salesman menjual produknya. 

Maksud lain dari ekspresi ini adalah untuk menutupi suatu ekspresi yang 

sebenarnya dirasakan, misalnya ia menampilkan wajah tersenyum ketika 

sebenarnya ingin menangis. 

2.4.4. Facial Expression 

Para psikolog mengatakan bahwa emosi yang paling jelas tergambarkan pada 

seorang bayi. Ada delapan ekspresi mendasar, yaitu : Happiness (Kebahagiaan), 

Sadness (kesedihan), Anger (Kemarahan), Fear (Ketakutan), Surprise 

(Kekagetan), Disgust (Kejijikan), Interest (Ketertarikan), Pain (Kesakitan).  

Masing-masing ekspresi akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Happiness (kebahagiaan) 

Dalam buku Digital Character Development karangan Rob O’Neill, secara 

universal ekspresi bahagia diakui dan diinterpretasikan sebagai penyampaian 

perasaan yang berhubungan dengan kenikmatan atau kesenangan, pandangan 

positif, dan keramahan. Seseorang dapat melatih diri untuk menggambarkan 

emosi bahagia dengan menutupi emosi yang sebenarnya. Asli atau palsu yang 

merupakan ciri khas ekspresi ini adalah : Sudut/ ujung mulut tinggi, mulut sedikit 

terbuka, kemungkinan juga  gigi sampai terlihat, mata tertutup sebagian, alis naik.  
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Gambar 2. 22 Contoh Tersenyum 

(Digital Character Development oleh Rob O’Neill) 

 

Dalam menyampaikan kebahagiaan, seseorang biasanya akan tersenyum . 

Jadi senyum merupakan sebuah media penyampaian bahwa seseorang itu bahagia. 

Tanpa sebuah senyuman bahagia tidak dapat di lukiskan.  

Di dalam senyuman yang normal, alis akan naik secara merata, sudut 

mulut juga akan naik dengan sendirinya, secara simetris membentuk sebuah 

senyuman. Dalam hal ini mulut dapat terbuka atau tertutup. Masing-masing posisi 

mulut ini membuat ekspresi menjadi intens. Kesenjangan antara bibir bagian atas 

dan bawah hidung menyempit. Bibir menjadi tipis seperti membentang. Kerutan 

di antara sudut mulut  muncul dan membuat pipi menonjol di kedua sisi wajah. 

 

Gambar 2. 23 Contoh Mulut Gembira 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 
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2. Sadness (kesedihan) 

Ekspresi kesedihan menyampaikan pesan yang terkait dengan kerugian, 

berkabung, ketidaknyamanan, nyeri, tidak berdaya dan sejenisnya. Sebagian besar 

psikolog berpendapat bahwa emosi wajah sedih adalah bentuk intensitas rendah 

dari wajah yang menangis. Wajah ini dapat diamati pada bayi yang baru lahir, 

yaitu cenderung merasa bahaya. Ciri-ciri dari ekspresi kesedihan adalah sudut 

mulut turun dan alis turun kebawah. 

 

Gambar 2. 24 Contoh Wajah Sedih 

(Digital Character Development oleh Rob O’Neill) 

 

 

 

Gambar 2. 25 Contoh Wajah Sedih 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 
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3. Anger (kemarahan) 

Ekspresi kemarahan menyampaikan pesan tentang permusuhan, oposisi dan 

potensi menyerang.  Ciri dari ekspresi marah ini adalah: 

 Mata hampir tertutup 

 Alis menunjuk kearah dalam sudut mulut  

 Gigi kemungkinan ditonjolkan 

Kemarahan dapat berkisar dari iritasi ringan sampai amarah buta. Pada 

ekspresi kemarahan terdapat kerutan di antara alis dan alis akan menekan mata. 

Kelopak mata menyempit sehingga mata tampak besar, pupil dapat berkontraksi 

sampai sekecil jarum. Lubang hidung tampak membesar. biasanya mulut ditekan 

dengan keras apabila kemarahan yang ditahan. Mulut terbuka dan terlihat gigi- 

gigi yang dijepit, rahang juga dapat turun. 

 

 

Gambar 2. 26 Contoh Gambar Marah 

(Digital Character Development oleh Rob O’Neill) 
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Gambar 2. 27 Contoh Gambar Marah 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 

 

 

4. Fear (ketakutan) 

Ekspresi ketakutan digambarkan sebagai perasaan agitasi dan kecemasan yang 

disebabkan oleh kehadiran atau kedekatan dengan bahaya, perasaan keresahan 

atau ketakutan.  Ciri dari ketakutan adalah sebagai berikut: 

 Mata melebar 

 Pupil melebar 

 Bibir atas mengangkat 

 Alis ditarik bersamaan 

 Bibir membentang horizontal. 

Ketakutan dapat bervariasi mulai dari khawatir terhadap syok, dan terror. 

Mulut akan ternganga, sudut mulut ditarik kebawah, pupil terlihat melebar dan 

tatapannya cendrung terkunci dengan apa yang mereka takutkan. 
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Gambar 2. 28 Contoh Gambar Takut 

((kiri) Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts (kanan) Digital Character Development oleh 

Rob O’Neill ) 

 

 

5. Surprise  (kekagetan) 

Ekspresi terkejut untuk sekilas sulit di deteksi. Ekspresi ini hampir selalu terjadi 

dalam menanggapi peristiwa yang tak terduga, tiba-tiba, atau menakjubkan. 

Kejutan seperti tombol reset yang menggeser perhatian kita. Terkejut dapat 

bersifat  netral, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ciri-ciri dari ekspresi 

terkejut ini adalah sebagai berikut: 

 Alis terangkat menjadi lengkungan yang tinggi 

 Membentang di bawah kulit alis 

 Horizontal di bawah kerutan dahi 

 Kelopak mata terbuka, kelopak atas lebih naik, dan kelopak bawah lebih 

rendah ditarik ke bawah, sering menampilkan sclera putih atas dan bawah iris 
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 Rahang ternganga, bibir dan gigi terpisah, tidak ada ketegangan di sekitar 

mulut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 29 Contoh Gambar Terkejut 

((kiri) Digital Character Development oleh Rob O’Neill (kanan dan bawah) Character Animation 

Fundamental oleh Steve Roberts) 

 

6. Disgust (kejijikan) 

Ekspresi kejijikan adalah respon pemberontakan bagian tubuh terhadap penolakan 

pada suatu benda. Jijik berasal dari ketidak-sukaan seseorang kepada sesuatu, 

misalnya yang menjengkelkan, berbau tidak enak, dan sebagainya. 

Ciri-ciri dari ekspresi jijik ini adalah:  

 Mulut asimetris dan mengejek 

 Alis menunjuk ke arah dalam 

 Lubang hidung terbuka 

 Mata menyempit dan pupil berkontraksi.  

Ekspresi ini juga digunakan untuk menghina. 
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Gambar 2. 30 Contoh Wajah Jijik 

((kiri) Digital Character Development oleh Rob O’Neill (kanan dan bawah) Character Animation 

Fundamental oleh Steve Roberts) 

 

7. Interest (ketertarikan) 

Menurut Steve Roberts, ketertarikan dapat mengambil banyak bentuk yaitu : 

kewaspadaan, perhatian, harapan atau antisipasi. Ekspresi ketertarikan dan 

kegembiraan biasanya disertai dengan ekspresi wajah yang lain seperti terkejut 

atau  kebahagiaan. 

Ciri-ciri ekspresi ketertarikan dapat berupa : 

 Alis meninggi sehingga kulit dahi mengkerut, keduanya dapat muncul 

bersamaan. 

 Salah satu alis bisa lebih tinggi dari yang lain 
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 Pupil bisa membesar dan selalu menatap pada objek yang di suka tanpa 

berkedip. 

 Posisi alis sama dengan alis terkejut, tapi mulut tersenyum. 

 Kepala condong kearah depan dan bisa miring ke salah satu sisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 31 Contoh Wajah Tertarik 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 

 

 

8. Pain (kesakitan) 

Kesakitan dan tekanan dapat berasal dari rasa tidak nyaman  sehingga 

menimbulkan rasa sakit yang hebat. Ciri-ciri dari ekspresi kesakitan adalah : 

 Mulut terbuka lebar dan berbentuk seperti kotak dengan rahang terbuka atau 

rahang tertutup rapat dengan kencang.  

 Kedua alis turun menekan mata secara bersamaan, biasanya mata tertutup 

rapat untuk waktu yang lama.  
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 Wajah biasanya terlihat kacau,dimana karakter merasa kesakitan atau tertekan. 

  Ketika karakter merasa kesakitan mereka akan pulih dengan cepat, lain 

halnya dengan kesakitan yang sesungguhnya dan kesakitan ini akan bertahan 

dalam waktu yang lebih lama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 32 Contoh Wajah Sakit 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 

 

2.4.5. Kombinasi dari Facial Expression 

Sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya, beberapa ekspresi wajah dapat 

muncul secara bersamaan dalam waktu yang sama. Ilustrasi berikut 

menggambarkan beberapa ekspresi gabungan yang muncul secara bersamaan. 

Beberapa contoh sederhana di bawah ini  dapat membantu kita untuk melihat 

ekspresi-ekspresi dasar dari wajah. 

Penerapan Facial Rigging..., Emiliana Hertati, FSD UMN, 2013



41 
 

 

Gambar 2. 33 Berbagai Macam Ekspresi Campuran dari Delapan Emosi Utama 

(Character Animation Fundamental oleh Steve Roberts) 

 

2.5. Facial Rigging Dalam 3D 

Facial rigging adalah proses menciptakan animation control pada model wajah 

dan animation interface untuk mengontrol keseluruhannya. 

2.5.1. Facial Modeling For Facial Animation. 

Fredric L.Parke dan Keith Waters, mengatakan bahwa untuk mengembangkan 

model wajah memerlukan deskripsi geometris dan kemampuan animasi agar dapat 
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menampilkan wajah yang menarik. Hal ini juga melibatkan representasi dari 

atribut tambahan, seperti warna dan tekstur. Untuk tujuan ini, model wajah harus 

dibangun dengan berbagai cara untuk mendukung proses animasi. 

Wajah memiliki struktur yang kompleks, fleksibel dan memiliki 

permukaan tiga dimensi. Anatomi yang rinci pada  kepala dan wajah, merupakan 

bentuk yang kompleks dan dinamis dari tulang, tulang rawan, otot, saraf, 

pembuluh darah, kelenjar, jaringan lemak, jaringan pengikat, dan kulit. Sampai 

saat ini tidak ada animasi wajah yang mewakili dan menyimulasikan anatomi 

secara lengkap dan terinci. Hal yang menguntungkan adalah animasi wajah bisa 

dicapai dengan model wajah yang mendekati untuk beberapa penampakan visual 

dan aspek perilaku anatomi wajah yang lengkap. 

1. Facial Mechanics 

Model geometri wajah dan potensi animasinya merupakan satu kesatuan yang 

terjalin dan tidak terpisahkan. Struktur model menentukan potensi animasi. 

Kegiatan membuat model akan menentukan bagaimana model itu dibangun. 

Keputusan harus diambil pada awal proses permodelan untuk menentukan 

kemampuan animasi model. Mekanisme wajah dan kepala sangat penting ketika 

merancang model ini. Rahang perlu bekerja, kelopak mata perlu membuka dan 

menutup, kelopak mata harus menutupi seluruh bola mata, dan pipi perlu 

merenggang dan menggembung. Ada poin halus yang harus diperhatikan, ketika 

mata melihat dari satu sisi ke sisi lain, dan berapa banyak daging yang akan 

bergerak. Ketika mulut bergerak, berapa daerah dari leher yang diperngaruhinya. 
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Ketika mulut terbuka berapa daerah pipi yang terkena imbasnya, dan berapa 

bagian hidung yang terpengaruh. Kerincian menjadi kunci untuk usia sebuah 

karakter, kepribadian, dan kepercayaannya. Mata dan mulut merupakan daerah 

yang paling ekspresif pada wajah. Kedua bagian ini memberikan informasi 

komunikasi yang paling besar. Bagian-bagian tersebut sangat penting untuk 

diperhatikan sehingga diperlukan kerincian dan fleksibilitas pada model yang 

akan dibuat.  

2. Facial Geometry 

Tujuan dari facial animation adalah untuk mengontrol wajah yang dimodelkan 

dari waktu ke waktu, seperti geometri yang dibuat memiliki bentuk yang 

diinginkan, warna dan tekstur pada tiap urutan kerangka animasi. 

a. Polygonal surface 

Pada saat ini, komputer dapat menampilkan polygonal surface dan dapat 

memperbaharui facial model yang sederhana maupun yang kompleks. 

Karena kemampuannya, wajah sering ditampilkan dengan menggunakan 

polygonal surface, bahkan teknik nonpoligonal surface juga mengambil 

pendekatan poligonal surface untuk tampilanya. Banyak model wajah awal 

didasarkan pada deskripsi polygonal surface. Polygonal surface ini 

terbentuk dari polygonal mesh atau sebagai jaringan  poligonal yang 

asalnya terbentuk seperti gambar dibawah. 
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Gambar 2. 34 Contoh Poligonal Surface 

(Computer Facial Animation oleh Frederic L. Parke dan Keith Waters) 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah wajah dengan 

poligon: 

1. Memungkinkan pendekatan yang baik pada bentuk permukaan wajah. Jika 

topologi yang sama digunakan untuk lebih dari satu wajah, maka harus 

memungkinkan pendekatan yang baik untuk tiap set dari wajah tersebut. 

2. Memungkinkan wajah untuk menjadi lentur dan berubah bentuk secara 

natural. Jika poligon bukan dari segitiga, maka permukaan harus tetap 

datar ketika wajah bergerak dengan lentur. 

3. Poligon harus mendekati setiap ekspresi pada wajah. Topologi poligon 

mungkin perlu dimodifikasi berulang kali sampai menghasilkan 

representasi yang wajar dari wajah pada semua ekspresi yang 

memungkinkan. Kelopak mata memerlukan perhatian yang khusus untuk 
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memastikan mata membuka dan menutup secara alami. Bibir juga harus 

mampu menampilkan sebuah dialog dan postur ekspresi. 

4. Kepadatan dari informasi definisi permukaan harus didistribusikan sesuai 

dengan kelengkungan permukaan wajah. Area dengan tingkat 

kelengkungan tinggi (hidung, mulut, sekitar mata, dan tepi dagu) 

membutuhkan tingkat kepadatan informasi, sedangkan area dengan tingkat 

kelengkungan yang rendah ( dahi, pipi, leher) kurang membutuhkan 

definisi. Kepadatan yang tinggi juga diperlukan di daerah-daerah yang 

memerlukan kontrol permukaan yang halus. Area ini meliputi daerah mata 

dan mulut, dimana merupakan area utama dari ekspresi wajah. 

5. Menggunakan jumlah poligon yang sedikit dan konsisten untuk hasil yang 

baik. Tujuannya adalah untuk memiliki permukaan yang akurat dengan 

jumlah poligon yang sedikit. Jumlah poligon yang sedikit memungkinkan 

jumlah gambar lebih cepat digeneralisasi dan meminimalkan masalah 

akuisi data. 

6. Tepi poligon harus bertepatan dengan lipatan alami wajah ( dibawah mata, 

di samping hidung, di ujung-ujung bibir, dan sudut mulut). Poligon tidak 

boleh merenggang di sepanjang lipatan-lipatan ini. 

7. Perhatian khusus dibutuhkan jika lipatan harus terlihat berbayang mulus di 

permukaan. Pemisahan yang normal harus dipertahankan untuk vertex, 

sepanjang lipatan ini, yang terdapat pada poligon yang berada disisi yang 

berlawanan dengan lipatan.  Hal ini memungkinkan terjadinya bayangan 
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yang tidak berkesinambungan sepanjang lipatan ini, dan lipatan akan 

terlihat. 

8. Ujung poligon harus bertepatan dengan batasan warna-warna, seperti yang 

terkait dengan bibir dan alis. Poligon tidak boleh merenggang dari batasan 

warna. Jika model menggunakan tekstur map, maka pertimbangan ini 

tidaklah begitu penting. 

9. Karena wajah berbentuk simetris, godaan untuk hanya  mengerjakan sisi 

sebelah dari wajah, sedangkan sisi lainnya dapat dibuat dengan 

menggunakan mirror atau mencerminkan bidang yang simetri. Pendekatan 

ini tidak dianjurkan bila menginginkan model akurat dari beberapa model 

wajah. Banyak pribadi tertentu muncul dari keasimetrisan wajah. 

b. Facial Feature 

Model wajah terdiri atas banyaknya jumlah bagian dan rinciannya.  

Sebagian peneliti model wajah telah berfokus pada teknik mendefinisikan 

dan memanipulasi facial mask secara geometris. Untuk membuat model 

kepala yang lengkap, dilakukan pendekatan pada facial mask, detail facial 

feature, telinga, kepala dan leher, bagian dalam mulut, dan rambut. 

Berikut adalah gambar efek dari facial feature. 
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Gambar 2. 35 Tahapan Wajah yang Menggunakan Facial Feature 

(sumber: Computer Facial Animation oleh Frederic L. Parke dan Keith Waters) 

 

1. Facial mask  

Cocok untuk kulit eksternal yang terlihat pada permukaan wajah termasuk 

bagian depan atas leher. Facial mask tidak terlalu realistik, sehingga 

biasanya penambahan fitur ini hanya untuk mempertegas bentuk wajah. 

Wajah yang lengkap terdiri dari bola mata, rambut wajah (alis, bulu mata, 

jenggot, dan lain-lainnya), dan bagian dalam mulut termasuk gigi, gusi dan 

lidah. Rincian wajah sangat penting untuk mencapai model yang realistik. 

Salah satunya adalah seperti gambar di atas yang menunjukkan rincian, 

misalnya: - mata, alis, bulu mata, gigi, dan rambut, akan membuat model 

terlihat realistik bahkan pada model yang sangat sederhana. 

2. Mata  

Mata yang terinci dan dinamis sangat penting untuk menganimasikan 

ekspresi dengan sukses. Gerakan alur mata, bahkan perubahan bentuk 

pupil dapat menambah realisme di dalam animasi. Rincian dari iris adalah 

korelasi dan refleksi dari bola mata untuk menambah kehidupan pada 

wajah. Tiap bola mata dapat dimodel sebagai bola berwarna putih dengan 
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sebagian warna untuk pupil dan iris. Karena hanya sebagian kecil dari bola 

mata yang terlihat, hanya bagian depan dari masing-masing bola mata 

yang harus disertakan dalam model. Sebuah model yang baik akan 

mencakup bagian terkecil yang bening, yaitu yang disebut kornea. Bahkan 

model yang bagus menggunakan tekstur mapping untuk pola warna iris 

dan bahkan pembuluh mata terlihat di bagian mata yang putih. 

3. Bibir  

Bibir dan sekitarnya sangat fleksibel dan harus dimodel dengan kepadatan 

dan kelengkungan yang cukup dan fleksibel. Bibir juga dapat  

menunjukkan beberapa kerutan kecil dan lipatan saat bibir mengambil 

beberapa bentuk. Mulut dan bibir adalah instrumen penting dalam postur 

komunikasi yang emosional. Bibir juga menjadi komponen utama dalam 

berbicara. Bibir membantu membentuk fonem dalam ucapan dan visemes. 

4. Gigi  

Gigi setidaknya terlihat pada banyak ekspresi dan pada saat berbicara. 

Akibatnya gigi dalam model wajah menjadi penting. Gigi dapat di model 

dengan beberapa cara. Salah satu pendekatan yang sederhana adalah gigi 

hanya diwakili poligon tunggal yang menghadap depan. Model gigi yang 

lebih realistik dan kompleks adalah model dengan bentuk yang rinci pada 

setiap gigi. Pendekatan lainnya adalah tekstur mapping untuk gigi poligon 

sederhana yang saling terhubung, digunakan untuk mendekati lengkungan 

gigi bagian atas dan bawah. 
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Struktur interior lainnya dari mulut yang kemungkinan terlihat dari 

beberapa postur wajah, termasuk gigi, gusi, lidah dan  permukaan dalam 

lainnya dari mulut.  

5. Lidah  

Lidah terlihat dalam setiap postur wajah dan penting dalam membedakan 

sejumlah unsur ucapan. Untuk beberapa postur ucapan, bentuk dan posisi 

lidah adalah karakter utama untuk membedakan viseme yang sedang 

terucap. Bahkan termasuk lidah yang sederhana secara signifikan dapat 

meningkatkan berbagai ekspresi dan kemampuan dari model wajah untuk 

mendukung ucapan dalam animasi. 

6. Telinga  

Adalah individual yang sangat penting dalam menangkap dan mewakili 

rupa, yaitu merepresentasikan individu tertentu. Telinga juga merupakan 

bagian yang sulit untuk dimodel. Telinga sebenarnya memiliki permukaan 

yang kompleks dan memerlukan poligon yang banyak atau permukaan 

bicubic yang kompleks dengan banyak poin-poin kontrol. Pada beberapa 

model wajah, pendekatan yang sederhana untuk membentuk telinga yang 

nyata telah digunakan secara efektif. Dalam beberapa model wajah telinga 

tidak disertakan, kadang-kadang ditutup dengan rambut atau topi. 

7. Asimetris 

Terdapat godaan yang kuat untuk membuat model wajah yang simetri 

pada kiri/kanan. Hal ini menyederhanakan definisi permukaan dan 

mengontrol aspek pada model wajah. Namun wajah yang nyata tidak 
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benar-benar simetris. Asimetris dapat terjadi di kedua konfirmasi dan 

ekspresi. Struktur dan ekspresi asimetri adalah karakteristik yang penting 

pada karakter yang realistik dan karakter wajah. Kepribadian wajah yang 

beragam adalah hasil dari asimetri. 

8. Rambut  

Rambut meliputi juga alis, bulu mata, dan rambut wajah seperti jenggot, 

sangat penting untuk membuat karakter yang realistik. Rambut dapat 

menjadi aspek yang penting dalam kepribadian karakter. Seperti dalam 

dunia nyata gaya rambut menjadi komponen yang signifikan untuk 

mengenali karakter individu tertentu. Idealnya, rambut seharusnya 

bergerak dinamis dalam pergerakan kepala dan gerakan udara. Rambut 

telah dan terus menjadi sebuah tantangan untuk modeler wajah. 

Permukaan polygon atau bicubic bukan merupakan representasi yang baik 

untuk rambut, bahkan ketika teknik tekstur mapping telah digunakan. 

Beberapa pendekatan model rambut telah menjadi koleksi lembaran 

rambut individu. 

c. Model kepala lengkap 

Wajah harus dipandang sebagai bagian yang terintegrasi dengan model 

kepala yang lengkap, dan dilain sisi sebagai model karakter yang lengkap. 

Sebuah model kepala yang lengkap meliputi wajah, telinga, rambut, 

bagian belakang kepala dan leher. Kemampuan untuk menentukan bentuk 

kepala, konfirmasi telinga, rambut dan gaya rambut menjadi penting untuk 

mewakili wajah orang-orang tertentu atau karakter. 
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Mengintegrasikan wajah, kepala dan leher ke seluruh tubuh adalah aspek 

penting  untuk karakter animasi tiga dimensi. Kepala terhubung dengan 

seluruh tubuh melalui otot tulang yang kompleks dan struktur tulang dari 

leher bagian atas. 

2.5.2. Facial Animation Dalam 3D. 

Facial animation memiliki banyak pendekatan, termasuk key framing 

menggunakan shape interpolation atau blend shapes, performance-driven 

animation, parameterized models, dan pseudomuscle-based, muscle-based, dan 

language-driven animation.  

 Tujuan dari beberapa teknik animasi ini adalah untuk memanipulasi 

bentuk wajah dari waktu ke waktu, sehingga wajah memiliki beberapa pose 

ekspresi pada setiap key frame. Semua proses ini terlibat secara langsung atau 

tidak langsung dalam memanipulasi permukaan poligon dan vertek pada kontrol 

permukaan dari waktu ke waktu. 

Interpolation adalah teknik yang paling banyak digunakan. Pendekatannya 

ditemukan pada animasi konvensional. Ide dibalik key framing dan key pose 

animation adalah ekspresi wajah yang diinginkan, ditentukan untuk waktu tertentu 

dan waktu lain pada beberapa kerangka berikutnya. Kinerja berdasarkan animasi 

dapat mengukur tindakan nyata manusia untuk menghidupkan karakter sintetik. 

 Dengan menggunakan pseudomuscle based animation gerakan otot 

disimulasikan dengan menggunakan geometric deformation operators.  
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Pada Muscle-Based Facial Animation,Platt dan Badler menggunakan 

massa dan spring model untuk mensimulasikan otot wajah, sedangkan Waters 

mengembangkan model wajah yang mencakup dua jenis otot yaitu: otot linear 

yang menarik dan otot sphincter yang menekan. Sama seperti Platt dan Badler ia 

juga menggunakan massa dan spring model untuk kulit dan otot. Menurut Waters, 

otot memiliki directional vector properties  yang diterapkan pada teknik physical 

modeling dalam mengontrol ekspresi wajah. 

2.5.3. Teknik-Teknik Facial Rigging. 

Terdapat berbagai macam teknik dari Facial Rigging, teknik tersebut antara lain :  

1. Interpolation 

Interpolation adalah salah satu cara untuk memanipulasi permukaan yang 

fleksibel, seperti yang digunakan dalam facial modeling. Interpolasi adalah 

teknik yang paling banyak digunakan untuk facial animation. Konsep dasar 

dari interpolasi dapat diperluas menjadi lebih dari satu dimensi dengan 

menerapkan prosedur yang sederhana dalam setiap dimensinya. 

Ide ini menggeneralisasi semua permukaan poligon dengan menerapkan 

skema pada tiap vertex di permukaan. Setiap vertex pasti memiliki posisi dua 

atau tiga dimensi yang terkait dengan hal tersebut. Bentuk peralihan dari 

permukaan ini dapat dicapai dengan interpolasi setiap vertex diantara dua 

posisi yang ekstrim. 

2. Perform Based Animation 

 Perform based animation melibatkan informasi yang diperoleh dengan 

mengukur tindakan manusia nyata untuk mendorong karakter animasi. Biasanya 
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dasar kinerja animasi menggunakan perangkat input interaktif seperti waldos, data 

gloves, instrumented body suits, laser atau video based motiontracking system. 

Dua jenis perform based animation yang di bahas, yaitu: 

 Expression Mapping 

Langkah pertama dari proses ini adalah mendigitalkan dua puluh 

ekspresi yang berbeda dari fenom dan dari orang sungguhan.Hal ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik fotografi digitalisasi. 

 Model Based Persona Transmission 

 Parke menyarankan representasi sintetik dari wajah seseorang dapat 

membuat videophone sintetik jika teknik analisisnya cukup kuat untuk 

dikembangkan, mampu mencocokan gambar sintetis dengan gerakan orang 

sebenarnya. Analisis ini termasuk merekam jejak gerakan kepala dan 

mengidentifikasi fitur wajah dari sumber gambar secara real time. Informasi 

ini kemudian dikirim ke remote image syntetis system untuk menghasilkan 

gambar wajah sintetik yang sesuai. 

3. Parameterized model 

Termotivasi oleh kesulitan yang ditimbulkan oleh key pose animation, Parke 

mengembangkan parameterized model. Keinginan ini membuat encapstuled 

model menghasilkan berbagai wajah dan eskpresi wajah, berdasarkan pada 

seperangkat kecil dari input parameter control.  

Tujuannya adalah untuk memungkinkan penggabungan dua facial expression dan 

facial conformation , dikendalikan oleh nilai dari parameter yang di tentukan. 

Parameter control yang disediakan meliputi : 
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 Expression - kelopak mata terbuka, lengkungan alis, pemisahan 

alis, rotasi rahang, lebar mulut, ekspresi mulut, posisi bibir atas, posisi 

sudut mulut, dan tatapan mata. 

 Confirmation - lebar rahang, bentuk dahi, hidung panjang dan 

lebar, proporsi wilayah wajah, bentuk pipi, bentuk dagu, bentuk leher, 

ukuran mata dan pemisah, dan seluruh proporsi wajah. 

4. Pseudomuscle-Based Animation 

 Terdapat interaksi yang kompleks antara jaringan wajah, otot dan tulang dan 

antar otot. Hasil dari interaksi ini disebut dengan facial expression. Pendekatan 

Pseudomuscle bukan untuk mensimulasikan anatomi wajah secara terinci, 

melainkan untuk mengembangkan model dengan beberapa parameter kontrol 

dengan meniru gerakan dasar otot. 

 Abstrack Muscle Action 

Magneat-Thalman et.al  mengembangkan model Pseudomuscle yang 

berbasis pada prosedur Abstrack Muscle Action (AMA).Setiap prosedur 

AMA bekerja pada beberapa wilayah spesifik dari wajah. Setiap AMA 

mendekati tindakan dari otot tunggal atau sekelompok otot yang terkait. 

 Model ini memungkinkan facial control untuk mengubah nilai 

parameter untuk tingkat prosedur AMA yang lebih rendah, dan juga 

dengan mengubah parameter komposit pada tingkat ekspresi yang lebih 

tinggi. Ekspresi yang dibentuk dengan mengendalikan prosedur AMA di 
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dalam grup.  Dua kelas kontrol yang dikembangkan oleh AMA adalah 

Emosi dan Fonem. 

 Freeform Devormation(FFD) 

FFD dapat digunakan untuk mengubah kontrol perubahan bentuk yang 

primitive dari setiap jenis seperti plane,quadric, parametric surface 

patches atau implicity defined surface. FFD  melibatkan pemetaan tiga 

dimensi dari satu ruang, sedangkan untuk yang lainnya menggunakan 

trivariate  tensor produk dari Bernstain polinominal. Deformasi bentuk 

yang unik memberikan dasar yang kuat untuk menggunakan pseudomuscle 

pada wajah. 

 Rational Freeform Devormation(RFFD) 

RFFD adalah tambahan dari basic FFD yang menggunakan fungsi dasar 

rational dalam perumusan deformasi. Fungsi dasar rational adalah 

menggabungkan bobot untuk setiap titik kontrol di parallelepipied control 

lattice. Bobot tambahan RFFD ini memberikan tambahan derajad kebebasan 

ketika memanipulsi deformasi. 

5. Muscle-Based Facial Animation 

 Sampai saat ini tidak ada animasi wajah yang didasarkan pada anatomi yang 

terinci dan lengkap. Namun beberapa model telah dikembangkan yang berdasar 

pada  model yang menyederhanakan struktur tulang wajah, otot, jaringan ikat dan 

kulit. Model ini memberikan kemampuan untuk memanipulasi ekspresi wajah 

terutama yang didasarkan pada simulasi karakteristik otot-otot wajah dan jaringan 

wajah. Ini merupakan vertices yang terhubung pada struktur tulang yang 
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mendasari model menggunakan simulasi dari otot. Otot-otot ini memiliki sifat 

elastis yang bisa menghasilkan kekuatan kontraksi. 

6. Language-Based Animation 

Pendekatan bahasa berbasis Facial Animation digunakan untuk membuat 

sequence animasi, bahasa scripting animasi, dan pemrograman bahasa 

animasi yang sesungguhnya. 

 Animation Sequence 

Sequence ini memudahkan spesifikasi manual dari beberapa parameter 

secara bersamaan untuk banyak gerakan. 

Sistem ini diperpanjang untuk menyertakan expression track selain ke 

tigapuluh parameter AMA. Dengan perpanjangan ini maka lebih mudah 

menentukan gerakan, misalnya gerakan alis dalam sebuah ekspresi yang 

sesuai dengan fonem. 

 Animation Language 

Sebuah model animasi wajah dapat diprogram dalam bahasa pemrograman 

yang khusus. Untuk menganimasikan wajah, program animasi sangat 

bergantung pada waktu yang dijalankan dengan banyaknya kerangka yang 

diinginkan. Bentuk-bentuk primitif seperti bola, kerucut,patches, dan 

poligon, dan operator, seperti sebuah kontrol yang mengatur wajah, juga 

dapat didefinisikan juga sebagai fungsi built-in  language. 

 Variabel di dalam bahasa animasi memiliki dua bentuk yaitu: variabel 

yang diambil dari nilai-nilai yang telah ditentukan sebelumnya dan 

articulated animation variable. Articulated variable tidak pernah 
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ditampilkan, ia mengambil nilai yang didasarkan pada nilai dalam key 

frame.  Nilai dari key frame akan terinterpolasi dari waktu ke waktu dengan 

menggunakan berbagai macam splines sebagai pengaturnya. 

 Sebagai contoh bentuk kepala yang sederhana dapat menjadi bulat dengan 

basisnya kembali ke bentuk semula. Kepala bisa mengangguk ke depan dan 

belakang serta berputar dari satu sisi ke sisi lain dengan variabel yang 

diartikulasikan sebagai headnod dan headtwist. Hidung juga dapat menjadi 

bola kecil yang ada di permukaan kepala dengan artikulasi variabel berupa 

noseud dan noselr. Dua mata dapat diposisikan dimana saja di daerah kepala 

dengan artikulasi yang tepat. Selain itu mata kemungkinan memiliki pupil 

yang berada di atas permukaan mata. 

2.5.4. Penggunaan GUI Dalam Facial Animation. 

Biasanya kontrol nilai dari parameter untuk Joint angles, blend shapes 

weight,cluster transformation dan fungsional expression ditentukan setiap waktu 

tertentu atau keyframe pada animasi yang bersangkutan. Parameter value pada 

kerangka tertentu berasal dari nilai yang sama dengan menggunakan bentuk dari 

linear atau spline interpolation. Curve editor yang interaktif memungkinkan 

seorang animator untuk memanipulasi interpolasi kurva yang digunakan dalam 

transisi dari satu key frame kepada key frame lainnya.  

Dalam mengedit curve editor, kurva dapat diterapkan ke dalam masing-

masing individu, dan pada kenyataannya di dalam parameter yang berbeda sering 

kali memiliki set yang berbeda dari key frame. 
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Key Frame parameter value ditetapkan dengan pendekatan mengetik nilai 

parameter tersebut untuk setiap keyframe. Pendekatan ini cukup membosankan 

dan mengabaikan kekuatan yang disediakan Graphical User Interface atau GUI. 

Dalam GUI ikon grafis dan perangkat grafis lainnya disediakan untuk mengontrol 

parameter. Jika ikon sebagai perangkat tersebut dimanipulasi, maka kontrol 

parameter akan berubah. Gambar di bawah ini adalah gambar yang digunakan 

untuk dikontrol oleh GUI. 

 

Gambar 2. 36 Contoh Model Wajah yang Menggunakan GUI 

(Computer Facial Animation oleh Frederic L. Parke dan Keith Waters) 

 

Sedangkan gambar dibawah ini adalah model yang digunakan untuk 

mengontrol wajah pada gambar sebelumnya.  
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Gambar 2. 37 Graphic User Interface 

(Computer Facial Animation oleh Frederic L. Parke dan Keith Waters) 

GUI yang dirancang berbentuk wajah didesain sedemikian rupa sehingga 

perangkat kontrol yang muncul dan tata letaknya sesuai dengan penempatan fitur 

pada wajah. Dalam GUI ada dua perangkat grafis yang digunakan, salah satunya 

adalah slider dan control box. 

 Mengubah slider biasanya mengontrol satu parameter control. sedangkan 

memanipulasi box biasanya mengontrol dua parameter control sekaligus. 

Menggerakkan box secara horizontal membuat salah satu parameter berubah, 

sedangkan secara vertikal menggerakan parameter yang lainnya. 

 Biasanya GUI menetapkan batasan gerakan pada rentang nilai yang 

diterapkan dalam parameter. Batasan ini mencegah animator menyeleksi nilai 
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diluar jangkauan yang masuk akal untuk sebuah model tertentu. Seringkali 

penempatan GUI tidak dapat langsung mengontrol parameter, melainkan 

memanipulasi beberapa parameter untuk sebuah pemetaan ekspresi. 

Sebagai contoh pada gambar di atas, box kelopak mata atas bergerak secara 

vertikal untuk membuka dan menutup kelopak mata, sementara itu gerakan 

horizontal mengatur arah bentuk dari kelopak tersebut. Gerakan membuka dan 

menutup, perubahan bentuk, dikendalikan oleh sejumlah parameter yang 

bersamaan memanipulasi tiga cluster tersebut. Cluster yang mengontrol parameter 

berasal dari control box locator motion melalui ekspresi yang memetakan 

parameter tertentu dalam letak yang tepat. 

 Demikian pula control box untuk mulut yang dapat membuat kontrol 

untuk tersenyum dan cemberut, juga dapat mengontrol lebar dari mulut. Slider 

sederhana juga dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan alis, serta 

dapat mengubah bentuk dari alis tersebut. Penggunaan ikon grafik dan manipulasi, 

membangun korespondensi antara manipulator dan parameter control, merupakan 

bagian dari proses facial rigging. Kata kuncinya adalah membangun permukaan 

yang sesuai dengan kontrol dan membantu animator dengan efektif, efisien dan 

interface yang intuitif. 

2.5.5. Pengaturan Kerangka, Weight dan Rigging. 

Dalam pengaturan kerangka tulang yang perlu diperhatikan sebagai berikut : 

a. Kerangka Tulang 

 Menurut Jason Osipa, Terdapat dua pengaturan utama dari Kerangka Tulang, 

salah satunya  shape based rig dan  Joint based rig. Kerangka Shape based rig ini 
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mencakup kepala, leher dan sedikit bagian dari rahang, sedangkan Joint based rig 

hanya akan menopang di atas bentuk sederhana dari kerangka. 

b. Shape Based Rig 

Pada Shape Based Rig, rigging dimulai dengan penempatan yang tepat antara 

weight dengan kulit, bagaimana menaruh persendian di pusat dari weight yang 

dikontrol. Karena kulit yang dibuat tidak selentur dan merepresentasikan kulit 

yang sebenarnya yang mempunyai otot, dan tulang. 

Menaruh tulang ini dapat membuat base kulit terlihat menciut, menyusut dan 

kadang mengembang ketika tulang di tekuk. Jadi selain untuk membuat pose 

tertentu dari model yang sudah di buat, kita juga harus menaruh massa dan bentuk 

yang tepat, yang harus kita lakukan adalah mengurangi kecenderungan dari massa 

tertentu yang membuat bentuk menjadi jelek dan menaruhnya di tempat yang 

benar. 
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c. Kepala dan Leher 

 

Gambar 2. 38  Contoh Gambar Peletakan Persendian Dasar 

(Stop Staring oleh Jason Osipa) 

 

Pada gambar di atas ini, bone diletakan untuk persendian leher dan kepala. 

Peletakan tulang bisa dilihat pada gambar di atas sedangkan massa dari masing-

masing tulang dijelaskan gambar berikutnya. Weight tulang bagian atas meliputi 

seluruh bagian atas kepala, sedangkan tulang bawah meliputi bagian leher. 

Persendian berada di antara kedua weight bone tadi. 

 

Gambar 2. 39 Daerah yang Diberi Weight 

(Stop Staring oleh Jason Osipa) 
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d. Rahang 

Rahang adalah tempat yang mudah untuk dipasangi persendian, sudut dari 

persendian rahang ini sangat mudah dikenali seperti gambar di bawah ini. Pusat 

pengaturan tulang pada rahang berada dari kiri ke kanan. 

 

Gambar 2. 40 Gambar Peletakan Tulang untuk Rahang 

(Stop Staring oleh Jason Osipa) 

 

Kemudian pada area pemberian weigth untuk sendi dapat dilihat pada 

gambar berikut. Pemberian bobot pada rahang ini harus menyebar seperti gambar 

di bawah. 

 

Gambar 2. 41 Area Weight Tulang Rahang Bawah 

(Stop Staring oleh Jason Osipa) 
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