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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

Setelah membahas berbagai macam teori yang mendukung facial exspression, kita 

dapat mengetahui bagaimana model yang baik untuk mendukung pembuatan dari 

facial expression ini. Tujuan projek ini untuk melihat model dasar dari objek tiga 

dimensi yang mana yang bagus untuk dianimasikan. 

 Di dalam cerita animasi KEY ini menceritakan sosok seorang anak kecil 

yang tinggal di pinggiran kota dan menemukan sebuah kunci emas yang menarik 

untuknya, dalam imajinasinya kunci ini pasti akan membuka sebuah pintu. Maka 

dalam pencariannya untuk menemukan pintu yang cocok ini ia pun berkeliling 

kota membuka satu per satu pintu yang ada di kota tersebut. Anak ini akhirnya 

lelah mencari pintu yang cocok dengan kunci itu, akhirnya ia pun tertidur di 

tengah malam yang dingin dan bersalju. Tak lama kemudian ia tersadar di sebuah 

tempat yang hangat, indah, hijau dan banyak bunga-bunga. Di depan matanya ada 

sebuah pagar emas menjulang tinggi dan sangat indah, ditanganya juga terdapat 

kunci emas dan ia segera berlari ke arah pagar tersebut. Ia segera membuka pagar 

itu dan merasa gembira, di sisi lain tampak kucingnya sedang menjilat tanganya 

yang sudah dingin dan membeku. 

 Berbagai macam emosi dan ekspresi yang menggambarkan sosok anak 

kecil ini seperti bahagia dan tertarik ketika ia menemukan kunci tersebut,  dan 

penasaran ketika ia mencari sebuah pintu, serta kelelahan setelah mencari pintu 
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yang cocok dengan kunci yang ia temukan. Berbagai ekspresi yang ada di dalam 

animasi ini yang menjadi dasar pembuatan facial animation untuk karakter anak 

kecil yang ada di dalam film ini. Suasana di dalam film ini sendiri memiliki latar 

tempat di sebuah gang perumahaan jaman eropa tahun 1800an. 

 Desain karakter  awal animasi ini memiliki model sheet awal berupa 

karakter anak perempuan dan kucingnya. Kemudian karakter anak perempuan ini 

kurang cocok untuk dibuat facial animation, sehingga desain karakter ini diganti 

menjadi karakter yang lebih cocok untuk dibuat facial animation. 

 

Gambar 3. 1 Desain awal karakter Mirelle 

 

 Karakter pada gambar 3.1 akhirnya diganti, dengan karakter desain yang 

baru dan lebih mendukung facial animation, berupa lipatan mata dan gerakan 

mulut. Desain karakter yang baru hanya mengganti bagian wajah saja, sedangkan 

bagian dari badan masih menggunakan karakter sheet yang lama. Berikut di 

bawah ini adalah model sheet karakter yang dipakai pada film animasi KEY. 
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Gambar 3. 2 Karakter Sheet Mirelle 

 

 Storyboard dari film pendek animasi ini berjumlah empat halaman, 

masing-masing terdiri dari 9 kolom halaman, di dalam storyboard ini dijelaskan 

bagaimana mimik-mimik perubahan dari si karakter, dan sudut pandang kamera 

yang lebih menonjolkan wajah si karakter ini.  
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Gambar 3. 3 Storyboard Key 
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Facial animation yang akan di buat dalam karya ini menggunakan 

Graphic User Interface sebagai pengontrol morpher dari ekspresi yang telah di 

buat. Untuk itu perlu juga membandingkan beberapa model yang baik dan 

mendukung facial animasi ini. Akan di pilih berbagai model yang sudah ada untuk 

melihat bagaimana alur model wajah yang bagus dan mendukung untuk 

pembuatan facial animation ini. 

3.2. Metodologi 

Untuk metode penelitian akan digunakan metode alternatif desain, dimana metode 

ini akan menampilkan beberapa desain yang akan di uji coba desain model wajah 

mana yang sesuai dan baik untuk diterapkan facial animation di dalamnya. 

Seperti yang telah dibahas di dalam bab dua, bahwa desain wajah yang 

baik memperhatikan detail yang banyak pada bagian mata, dan mulut. Karena 

kedua bagian itu merupakan elemen yang penting pada wajah dan pergerakanya 

paling banyak di banding yang lain. Sehingga bagian- bagian tersebut 

memerlukan perhatian yang khusus dan dibuat sedetail mungkin untuk membuat 

wajah bergerak dengan baik.  

Untuk itu akan ada pengujian pada empat model majah dari beberapa 

karakter tiga dimensi yang telah di buat sebelumnya. Apakah model wajah 

tersebut dapat di buat morphing yang baik atau tidak. Faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi hal tersebut sehingga wajah tersebut kurang dapat dianimasikan 

dengan baik, dan model yang mana saja menjadi kriteria model wajah yang baik 

untuk dianimasikan ekspresi wajahnya. 
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Karakter yang akan diuji coba antara lain adalah, karakter mime yang 

merupakan model pada 3D animasi I, dan model anak-anak yang digunakan 

dalam 3D animasi II dan Jaka Tarub dan Nawang Sari yang digunakan dalam 3d 

animasi III, serta karakter Mirelle yang akan digunakan dalam pembuatan dari 

tugas akhir ini. Kelima karakter tersebut akan dilihat bagaimana topologi dan alur  

yang baik dan akan dibandingkan mana karakter yang baik dan mana karakter 

yang kurang bagus untuk pembuatan morphing. 

3.3. Model Mime 

Penelitian pertama ini di mulai dengan model mime, yang merupakan sebuah 

model yang dibuat pada saat pelajaran 3D animasi I. Model ini akan menjadi 

percobaan pertama, apakan dapat memenuhi kriteria modeling wajah yang baik 

untuk di buat animasi wajahnya. 

3.3.1. Penelitian Model Mime. 

Model dibawah ini dapat dilihat, bagaimana alur poligon yang menyusun bentuk 

wajahnya. Struktur poligon yang menyusun wajah mime ini merupakan hasil yang 

sudah di haluskan dengan turbosmooth. 
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Gambar 3. 4 Bentuk Topologi Wajah Mime 

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa jika ingin 

membentuk wajah  yang baik menggunakan poligon maka struktur wajah tersebut 

harus memungkinkan agar wajah dapat bergerak secara alami. Beberapa bagian 

tertentu seperti mulut harus merepresentasikan bentuk wajah yang sebenarnya. 

Detail yang banyak di perlukan di area seperti mulut dan mata dengan tingkat 

kelengkungan yang tinggi. 

 

Gambar 3. 5 Gambar Topologi Mulut Mime 
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Pada gambar 3.5 di atas terdapat poligon- poligon yang tidak membentuk 

alur yang baik. Untuk mebuat bentuk mulut poligon tersebut haruslah membentuk 

lingkaran-lingkaran yang makin lama makin membesar. Tetapi pada model di atas 

poligon tersebut tidak membentuk lingkaran, namun saling menabrak dan tidak 

beraturan. 

Keadaan seperti di atas untuk membuat morphing sebenarnya tidak terlalu 

mengganggu karena poligon yang berantakan terlekak di bawah bibir, sehinga 

untuk membuat senyuman tidak terlalu mengganggu. Namun juga akan 

mempengaruhi poligon pada pipi karena poligon di pipi tidak menyambung 

dengan lingkaran yang terbentuk di mulut, kemungkinan model ini akan sedikit 

terlihat kurang alami di bagian pipi ketika tersenyum. 

 

Gambar 3. 6 Topologi Bagian Mata Mime 

 

 Kekurangan lain yang terdapat dari model ini adalah model ini tidak 

memiliki kelopak mata. Walaupun poligon yang berada di sekitar mata sudah 

membentuk lingkaran tetap saja model ini sulit untuk di buat gerakan pada bagian 
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mata, dikarenakan kedua bola mata terlalu menonjol keluar dan bila ingin 

membuat kelopak mata menutup agak sulit dilakukan. 

 

Gambar 3. 7 Topologi Mata Mime Bagian Depan 

  Di sisi lain dari topologi mata model ini, terdapat distorsi yang cukup fatal 

akibat pembentukan hidung, sehingga banyak poligon yang terjepit. Hal ini tidak 

baik karena melanggar bentuk wajah yang benar. Gerakan mata yang akan dibuat 

pasti tidak dapat bergerak dengan baik dan natural seperti yang diharapkan. 

3.3.2. Hasil penelitian Model Mime. 

Banyak sekali kekurangan-kerurangan yang didapati pada model ini, sehingga 

model ini kurang baik untuk diaplikasikan ke dalam facial animation. Gerakan 

pada bagian mulut dan mata kurang baik terutama pada bagian mata. Letak bola 

mata terlalu keluar dan kelopak mata tidak dibentuk dengan baik, mengganggu 

proses pembuatan dari morphing wajah. 
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Tabel 3. 1 Hasil Percobaan Model Mime 

No Elemen-Elemen Wajah Hasil 

1. Mata 
Tidak terdapat kelopak mata, tidak ada 

lipatan dan kurang detail 

2. Mulut 
Tidak terdapat bibir dan bagian mulut 

dalam. Kedetailan mulut juga kurang 

3. Alur Poligon Mata 

Alur poligon mata sudah membentuk 

lingkaran(loop), namun masih kurang 

rapi. 

4. 
Alur Poligon Mulut 

Alur poligon mulut masih berantakan 

dan kurang baik untuk di buat facial 

animation. 
 

 

 Model Mime ini tidak disarankan untuk dipakai dalam pembuatan Facial 

animation, karena bentuk topologi dari wajah sendiri tidak sesuai dan kurang baik. 

Proses membuat morphing pasti akan terganggu dan mengalami banyak kesulitan 

diakibatkan model ini bentuk topologinya tidak rapi dan kurang sesuai dengan 

kriteria pembentukan model wajah yang baik untuk facial animation. 

3.4. Model Anak 

Penelitian selanjutnya difokuskan pada model lain yaitu sebuah model anak laki-

laki yang patah tulang lehernya. Disini akan ditampilkan bagaimana alur topologi 

dari model ini sendiri. Topologi akan dilihat dan diperhatikan, apakah sudah 

cocok dalam membuat facial animation yang baik. 

3.4.1. Penelitian Model Anak. 

Berikut ini disajikan model anak laki-laki, berupa hasil renderan dan topologi 

yang menyusun  wajah model anak ini. Topologi yang disajikan merupakan hasil 

modeling kasar tanpa dihaluskan menggunakan turbosmooth. 
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Gambar 3. 8 Hasil Render dan Topologi wajah Model Anak 

 

Akan kita lihat bagaimana detail yang menyusun bentuk model ini, 

terutama bagian dari mata dan mulut. Dari sini terlihar jelas banyak sekali 

kekurangan yang bisa dilihat dari cara membuat model ini. 

 

Gambar 3. 9 Detail Bagian Mulut dari Model Anak 

 

 Pada detail yang terdapat pada mulut anak ini, dapat dilihat tidak adanya 

lingkaran yang membentuk detail mulut. Ujung mulut membentuk sudut, dan 

bentuknya tidak menyerupai mulut sesungguhnya.  Bentuk mulut ini sendiri 

terlihat seperti dipaksakan untuk ada. Alur yang terbentuk melawan arus dari 

poligon yang sudah ada, dimana arah poligon lurus dari atas kebawah dan mulut 

ini dipaksa terbentuk diantara alur poligon tersebut. 
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Gambar 3. 10 Detail Topologi Mata Pada Model Anak 

 

Detail mata seperti gambar di atas dapat dilihat memiliki kekurangan dan 

tidak sesuai dengan teori yang telah di bahas. Disebutkan pada bagian mata dan 

mulut harus di butuhkan detail yang banyak pada kelopak dan poligon harus 

memiliki alur yang melingkar. Model ini sendiri tidak memiliki banyak poligon 

yang menyusun mata. Kemungkinan  gerakan mengedipkan mata kurang bagus 

disebabkan kurangnya segmen pembentuk mata ini sendiri 

Jarak antara kedua mata terlalu dekat, walaupun jenis karakter ini semi 

realis bukan berarti tidak mengikuti bentuk wajah manusia yang benar, dimana 

jarak antara kedua mata adalah sebesar lebar dari satu mata. 

 

3.4.2. Hasil Penelitian Model Anak. 

Hasil penelitian dari model anak ini sangat tidak disarankan untuk dibuat facial 

animationya, model ini sendiri banyak sekali kekurangan di bagian detail pada 

mata dan mulut. Kurangnya jumlah poligon pada kedua bagian tersebut akan 

menyulitkan dibuat morphing wajah. Karena poligon mulut tidak memiliki alur 

yang benar, apabila mulut di gerakan akan menabrak dan mengganggu poligon 

yang ada di sekitarnya. Wajah sendiri tidak dapat bergerak secara natural seperti 
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yang diinginkan. Akan ada kerusakan yang tidak enak dilihat karena 

terganggunya alur dari poligon lain. 

Tabel 3. 2 Percobaan Model Anak 

No Elemen-Elemen Wajah Hasil 

1. Mata 
Detail mata kurang baik, dan tidak 

detail. Selain itu 

2. Mulut 
Detail mulut kurang dan bentuknya 

tidak baik. 

3. Alur Poligon Mata 

Poligon mata tidak membentuk 
lingkaran (loop) selain itu bentuknya 

sangat tidak baik dan tidak bisa 

dianimasikan. 

4. 
Alur Poligon Mulut 

Poligon mulut berantakan dan sangat 
sedikit poligon yang menyusun detail 

mulut. 
 

3.5. Model Jaka Tarub 

Model dari Jaka Tarub ini berasal dari model animasi Jaka Tarub yang digunakan 

pada saat pelajaran 3D animasi III. Akan dilihat dan ditelaah apakah model ini 

sudah cukup baik dan sesuai untuk dibuat facial animation. Peranan sebuah model 

yang baik sangat mempengaruhi kinerja dari facial animation sendiri. 

3.5.1. Penelitian Model Jaka Tarub. 

Berikut ini merupakan model wire dari Jaka Tarub, dapat dilihat topologi pada 

model ini, dan dibahas bentuk topologinya apakah sudah baik dan sesuai dengan 

model yang diinginkan untuk membuat facial animation. 
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Gambar 3. 11 Model Wire Jaka Tarub 

 

Detail model ini dapat dilihat pada bagian lipatan mata yang ada pada 

gambar seperti di bawah ini. 

 

Gambar 3. 12 Gambar Detail Wajah Jaka Tarub 

 

Poligon yang terbentuk  pada daerah lipatan mata sudah cukup baik dan memiliki 

alur poligon yang sudah benar, yaitu membentuk pola yang melingkar dari sudut 

terdalam. Tetapi kekurangan dari model ini adalah banyaknya poligon yang 
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bertumpuk dan membentuk segitiga. Dalam membuat morphing hal ini tidak 

terlalu mengganggu proses, namun hal ini akan mengganggu proses rigging 

karena penempatan weight akan tidak jelas karena adanya poligon bertumpuk ini. 

 

Gambar 3. 13 Detail Mulut Jaka Tarub 

 

Disisi lain detail bagian mata, ada bagian mulut terdapat penumpukan 

poligon juga pada bagian ujung mulut. Ini menyebabkan ketika bagian mulut di 

tarik untuk membuat ekspresi senyuman segitiga tersebut akan meruncing dan 

membentuk sebuah bentuk mulut yang aneh dan senyuman yang tidak wajar. 

Begitu pula ketika bibir ini di tarik ke bawah akan ada penyempitan di daerah atas 

mulut. Hal ini membuat ekspresi tampak tidak wajar dan bentuknya pun kurang 

baik untuk di lihat. 

Alur dari bentuk mulut juga berakhir begitu saja, hal ini juga 

menyebabkan mulut tidak dapat bergerak secara lentur dan fleksibel. Seharusnya 

alur ini berlanjut beberapa tingkat dengan demikian mulut bisa bergerak dengan 

baik.  
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 Gambar 3. 14 Contoh Morphing Jaka Tarub 

 

 Dapat dilihat pada gambar 3.14 di atas, bentuk mulut nampak kurang baik, 

dan tidak enak dilihat, karena terkesan kurang alami dan kaku. Juga di daerah 

sekitar hidung terdapat garis yang disebabkan banyak poligon yang tertarik oleh 

pergerakan senyuman dari karakter ini.  

 Karena adanya poligon yang berhimpit dan alur dimulut tidak berbentuk 

lingkaran, maka hal yang terjadi adalah seperti contoh gambar diatas. Wajah tidak 

dapat bergerak secara luwes dan natural, yang terjadi wajah kaku dan tampak 

ditarik-tarik dan hasilnya kurang enak untuk dilihat. 

3.5.2. Hasil Penelitian Model Jaka Tarub. 

Pembuatan model Jaka Tarub ini sebenarnya cukup baik, tetapi modeling wajah 

dari jaka tarub ini kurang rapi. Banyak poligon saling berhimpit dan bertumpuk, 

menyebabkan tidak bisa di morphing secara sempurna. Hasil dari morphing 

sendiri tampak tidak wajar dan kurang baik, morphing yang terbentuk nampak 
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kurang alami. Model ini kurang disarankan apabila ingin membentuk facial 

ekspression yang natural dan baik. 

Tabel 3. 3 Hasil Penelitian Jaka Tarub 

No Elemen-Elemen Wajah Hasil 

1. Mata 

Mata sudah cukup baik, hanya saja 

masih banyak poligon yang berhimpit 

sehingga pembentukan morph kurang 
baik 

2. Mulut 

Mulut  belum begitu baik dan ada 

poligon berbentuk segitiga yang 
membuat mulut tidak dapat ditarik 

dengan baik 

3. Alur Poligon Mata 
Banyak poligon terlalu banyak dan 

bertumpuk, tidak rapi dan berantakan 

4. 
Alur Poligon Mulut 

Alur poligon mulut masih berantakan 

dan kurang baik untuk di buat facial 

animation. 
 

 

3.6. Model Nawang Sari 

Model Nawang Sari ini juga berasal dari film yang sama dengan Jaka Tarub. 

Model ini juga dipakai untuk dibandingkan dengan model-model yang lainnya, 

karena tujuan penelitian ini adalah mencari model yang baik dan cocok untuk 

diterapkan dalam facial animation. 

3.6.1. Penelitian Model Nawang Sari. 

Seperti yang telah dilihat pada model penelitian sebelumnya, banyak kekurangan 

yang terjadi karena penumpukan poligon, disini akan dilihat bagaimana bentuk 

wajah dari nawang sari ini. 
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Gambar 3. 15 Topologi Nawang Sari 

 Model ini memiliki beberapa kasus serupa yang terjadi pada model Jaka 

Tarub, hanya saja model ini jauh lebih rapi dibandingkan dengan Jaka Tarub. 

 

Gambar 3. 16 Detail Topologi Bagian Mata Nawang Sari 

 

 Alur yang terbentuk pada model mata Nawang sari ini sudah memiliki alur 

yang cukup benar, namun kasus yang sama terjadi pada model ini, yaitu adanya 

penumpukan poligon yang membuat model ini menjadi tidak bagus pergerakanya. 

Sebenarnya penumpukan poligon yang terjadi pada model ini tidak begitu 

mengganggu proses dari pembuatan morphing karena penumpukan terjadi di 
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samping mata dan hal ini tidak mengganggu ketika ingin membuat ekspresi dari 

kelopak mata yaitu membuka dan menutup. 

 Hanya saja ada sedikit kekurangnyamanan dalam membuat morphing di 

bagian mata ini, kemungkinan poligon yang saling bertumpuk tersebut akan 

mengganggu proses animasi. 

 

Gambar 3. 17 Detail Mulut Nawang Sari 

 

 Alur poligon yang terbentuk pada model Nawang Sari ini sebenarnya 

sudah cukup benar dan baik, bisa di lihat pada gambar di atas poligon- poligon 

tersebut sudah memiliki alur melingkar dengan benar. Hanya saja di bagian tepi 

mulut dan bawah mulut terdapat poligon yang menumpuk. Yang membuat facial 

animation terganggu adalah sudut dari mulut dari model ini, bila mulut ini ditarik, 

maka senyum yang terbentuk kurang begitu tajam. 

 Secara keseluruhan model ini cukup baik untuk dibuat facial animation, 

namun ada beberapa ketidakrapihan ketika membuat model ini sehingga sedikit 

mengganggu proses pembuatan facial animation. 
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3.6.2. Hasil Penelitian Model Nawang Sari. 

Model  Nawang Sari ini memiliki Alur poligon yang cukup baik, mulai dari mata 

sampai mulutnya. Ada sedikit penumpukan poligon di bagian tepi mata, tepi 

mulut dan mulut bagian bawah. Penumpukan poligon ini merupakan kesalahan 

dari modeler yang kurang rapi membuat model ini, tetapi masih dapat 

dianimasikan dengan lumayan baik, karena bagian penumpukan poligon tidak 

mengganggu proses animasi. 

Tabel 3. 4 Percobaan Nawang Sari 

No Elemen-Elemen Wajah Hasil 

1. Mata 

Sudah terbentuk dengan baik, hanya 

saja terlalu banyak poligon yang 

kurang terpakai 

2. Mulut Mulut dibentuk dengan kurang rapi 

3. Alur Poligon Mata 

Pada mata alur poligon membentuk 

lingkaran, tetapi banyak poligon yang 

saling bertumpuk, hal ini kurang baik 

karena mengganggu proses pembuatan 

4. 
Alur Poligon Mulut 

Alur mulut tidak berbentuk lingkaran. 

Dan banyak sekali poligon yang 

bertumpuk tumpuk sehingga alur yang 

terbentuk terlihat kurang rapi 

 

 

 Model ini lumayan baik dibanding model sebelum-sebelumnya yang 

memiliki kesalahan fatal dalam membuat model itu sendiri. Hanya saja model ini 

juga bukan model yang dicari untuk  membuat facial animation. Model ini perlu 

kerapihan agar tidak mengganggu proses morphing. 
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3.7. Model Mirelle 

Ini merupakan model terakhir yang digunakan dalam metode alternatif desain 

yang terakhir untuk dijadikan perbandingan. Model ini juga menjadi model untuk 

tugas akhir ini. Pembuatan model didasarkan dengan teori yang sudah ditulis pada 

bab sebelumnya. 

3.7.1. Penelitian Model Mirelle. 

Setelah melewati berbagai macam alternatif desain model yang sudah ada, maka 

untuk model terakhir ini diharapkan cocok untuk membuat facial animation. 

Model di bawah ini adalah mirelle yang merupakan model yang dipakai untuk 

karakter animasi KEY. Berikut ini adalah topologi wajah karakter yang bisa 

dilihat pada gambar dibawah. 

 

Gambar 3. 18 Topologi Wajah Mirelle 

 

Model wajah ini sudah sesuai dengan kriteria yaitu, memiliki detail yang 

banyak pada bagian mata dan mulut, alur dari poligon membentuk lingkaran-

lingkaran yang makin membesar, pembuatan model sudah mengukuti bentuk 
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wajah yang sesungguhnya dan lainnya. Jumlah poligon juga sedikit dan dapat di 

generalisasi dengan cepat dan meminimalkan masalah akuisi data. 

 

Gambar 3. 19 Detail Bagian Mata Mirelle 

 

 Dengan banyaknya detail yang terdapat pada bagian mata ini, ketika akan 

membuat morphing dari gerakan membuka dan menutup mata tidak terjadi 

masalah. Mata akan membuka dan menutup secara alami dan tidak mengganggu 

ruang dari poligon yang ada di sekitar mata. 

 Poligon pada mata membentuk sesuai alur bentuk mata yang benar, daerah 

lipatan mata merupakan tempat berkumpulnya poligon yang membentuk 

kelengkungan. Kelengkungan ini membantu untuk menutupi bola mata yang 

merupakan objek yang bentuknya bola. 
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Gambar 3. 20 Detail Pada Bagian Mulut Mirelle 

 

 Selanjutnya untuk detail model mulut, terdapat beberapa lapisan alur 

lingkaran poligon yang kelengkunganya baru agak berkurang di daerah pipi dan 

tepat dibawah hidung. Bentuk poligon seperti ini yang membuat mulut dapat 

bergerak dengan luwes dan lentur. Tepi dari poligon ini bertepatan dengan lipatan 

alami wajah, terlihat pada sudut mulut merupakan satu garis lurus yang melintang 

di antara mulut ini. 

 

Gambar 3. 21 Model Mirelle yang sudah di Morph 
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Dapat dilihat pada gambar 3.21, facial rigging yang terbentuk nampak alami, tidak 

ada poligon yang saling bertindih dan mengganggu poligon yang lain. Penutupan 

kelopak mata pun juga tidak mengganggu. Hal ini disebabkan adanya beberapa 

lapis poligon yang membentuk lingkaran sehingga pergerakan wajah tampak 

lentur dan baik, tidak ada lipatan-lipatan yang terbentuk karena rusaknya model 

wajah. 

3.7.2. Hasil Penelitian Model Mirelle. 

Model ini merupakan model yang baik dan topologi yang menyusun wajah ini 

sudah benar dan baik. Pergerakan untuk membuat facial animation akan 

berlangsung dengan baik tanpa adanya masalah karena bertumpuknya poligon 

dalam wajah. 

Tabel 3. 5 Hasil Penelitian Model Mirelle 

No Elemen-Elemen Wajah Hasil 

1. Mata 

Terdapat kelopak mata, mata 

berbentuk  baik dan terdiri dari detail-

detail yang banyak 

2. Mulut 

Bibir juga sudah tampak rapi, detail 
mulut sampai kerongkongan terbentuk 

dengan baik. Tidak ada poligon 

berbentuk segitiga dan bentumpuk. 

3. Alur Poligon Mata 

Alur poligon pembentuk mata sudah 
membentuk lingkaran dan terdiri dari 

beberapa lapis, sehingga kelopak mata 

dapat membuka dan menutup. 

4. 
Alur Poligon Mulut 

Poligon mulut sudah terbentuk dengan 

baik dan benar, juga sudah 

membentuk lingkaran. Selain itu detail 

dan kerapihan pada mulut juga sudah 
terlihat serta tidak ada poligon yang 

bertumpuk. 
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 Selain itu model ini dibuat sesuai dengan kriteria yang berlaku, yaitu 

memperhatikan detai pada bagian wajah yang paling banyak bergerak yaitu mata 

dan mulut. Kedua bagian ini sudah memiliki poligon dengan alur melingkar, serta 

detail yang banyak untuk mendukung gerakan wajah yang alami dan luwes. 

Wajah dapat dianimasikan dengan baik dan kelenturan wajah terlihat dikarenakan 

pada kedua bagian yang memerlukan perhatian khusus tersebut terdiri dari 

beberapa lapisan lingkaran. 

 Topologi poligon sudah dapat merepresentasikan berbagai ekspresi yang 

dibuat dengan morphing, dan semuanya dapat bergerak secara wajar dan baik. 

Jumlah poligon yang dibuat juga konsisten dan tidak terlalu banyak, gambar yang 

diambil dapat di generalisasi dengan cepat dan tidak memakan waktu yang lama. 

Ujung dari tepi poligon juga sudah berbatasan dengan lipatan alami wajah yang 

sesungguhnya, bentuk ini juga sudah mengikuti model wajah manusia yang baik 

dan benar. 

 Secara keseluruhan model ini sudah baik dan sangat layak untuk dibuat 

facial animation. Tidak ada masalah yang terjadi pada model ini karena sudah 

mengikuti bentuk wajah dan kriteria modeling wajah yang baik untuk facial 

animation. 

3.8. Hasil Penelitian 

Setelah melihat hasil analisis dari model-model yang sudah ada, kita dapat 

menyimpulkan tidak semua model yang sudah dibuat memenuhi syarat dan baik 
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untuk dibuat facial animationya. Kesimpulan yang di dapat dari hasil percobaan 

model-model di atas dapat diklarifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 3. 6 Hasil  Percobaan 

No Percobaan Hasil 

1. Model Mime Kurang baik 

2. Model Anak Sangat tidak baik 

3. Model Jaka Tarub Lumayan baik 

4. Model Nawang Sari Kurang Baik 

5. Model Mirelle Baik 

 

 Melewati beberapa tahap percobaan model, maka model yang baik untuk 

digunakan dalam Facial Animation adalah model Mirelle, dikarenakan struktur 

pembentuk wajahnya sudah benar dan memenuhi syarat modeling wajah yang 

baik untuk penerapan Facial Animation. 

 Modeling yang baik membuat facial animation berlajan dengan baik dan 

natural, gerakan yag dibentuk  juga nampak alami dan tidak mengganggu alur 

poligon lain, model dari mirelle sudah memenuhi struktur dari modeling wajah 

yang baik. Untuk itu dipilihlah model ini untuk digunakan dalam proyek tugas 

akhir ini. 

 Model wajah dari Mirelle ini tidak mengalami masalah ketika dibuat 

mophing wajah dengan berbagai macam model. Tidak terdapat bentuk-bentuk 

yang tidak natural atau mengganggu poligon lain, semuanya bergerak dengan baik 

dan benar. 
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