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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Film animasi pendek Mana Haramaung adalah film animasi pendek bertemakan 

adventure comedy yang mengambil setting tempat ditengah-tengah sebuah hutan 

dan rumah peninggalan yang dibuat secara fiktif. Dalam pembuatanya, banyak 

unsur kebudayaan suku di Indonesia yang menjadi sumber referensi dari berbagai 

elemen didalam animasi itu sendiri. Dalam perancangan gerakan animasi, penulis 

perlu terlebih dahulu untuk mempilah setiap gerakan yang akan terjadi dalam 

scene tersebut. 

3.1.1. Sinopsis 

Mana Haramaung adalah sebuah animasi 3D pendek yang berceritakan tentang 2 

orang arkeolog yang hendak mencari sebuah benda pusaka bernama Mana 

Haramaung. Dalam pencarianya, mereka tiba pada sebuah rumah peninggalan tua 

yang berletak di tengah hutan, dimana rumah tersebut merupakan tempat bermain 

sebuah anak suku haramaung yang kebetulan mempunyai benda pusaka yang 

dicari tersebut. 
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Gambar 3.1. Upai, Pandji dan Sara 

Scene yang menjadi pokok pembahasan pada laporan ini adalah scene dalam 

ruang koleksi dimana Pandji akan mengalami banyak kejanggalan-kejanggalan 

yang menggangu dirinya ketika ia sedang melakukan pecarian terhadap mana 

haramaung. Kejanggalan-kejanggalan yang dialami Pandji berasal dari sihir yang 

dilakukan oleh Upai untuk menakuti Pandji. 

 

Gambar 3.2. Sketsa Ruang Koleksi 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam projek ini, penulis berposisi sebagai animator dalam pembuatan film 

animasi 3D pendek berjudul Mana Haramaung 

3.2. Studi Gerak 

Sebelum Pandji memasuki ruang koleksi, sebelumnya di ruang dapur yang berada 

di lantai pertama ia sudah diganggu oleh banyak hal-hal magis yang tidak lain 
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disebabkan oleh sihir Upai. Hal ini membuat dia amat ketakutan. Sama halnya 

ketika ia diperintah oleh Sara untuk melanjutkan pencarian ke lantai 2 yakni ruang 

koleksi. Pandji memulai setiap gerakan dengan kondisi ketakutan. 

Pertama-tama penulis perlu melakukan break down gerakan gerakan apa 

saja yang akan terjadi dalam scene koleksi tersebut, dan membuat sketsa dari 

masing-masing hasil breakdown tersebut 

3.2.1. Berdiri Ketakutan 

Hal pertama yang terjadi ketika Pandji hendak memasuki ruang koleksi adalah ia 

merasa ketakutan dan ragu-ragu untuk berjalan kedepan mengingat serangkaian 

kejadian yang  janggal, mistis dan mengerikan yang terus menggangu dirinya 

tanpa ia ketahui darimana asalnya. Ia berdiri dengan ketakutan dan perlahan-lahan 

melaju. Untuk dapat membuat sketsa gesture trersebut, penulis perlu mengetahui 

seperti apa bahasa tubuh seseorang ketika ia sedang berdiri ketakutan. 
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Gambar 3.3. Contoh Orang Ketakutan 1 
(http://xaxor.com/images/Nightmares-Fear-Factory-scared-people/Nightmares-Fear-Factory-

scared-people35.jpg) 

 

Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa 4 orang tersebut sedang ketakutan 

dengan histeris. Dengan memperhatikan bahasa tubuh yang mereka tampilkan dan 

juga dengan ekspresi wajah mereka, dapat disimpulkan bahwa mereka takut akan 

sesuatu yang mengejutkan mereka. Akan tetapi, pada pembahasan laporan, 

penulis tidak memasukkan unsur ekspresi, oleh karena itu, penulis harus dapat 

memunculkan takut tersebut dalam olah tubuh tanpa harus memasukkan ekspresi 

didalamnya. 

 

Gambar 3.4. Contoh Orang Ketakutan 2 
(http://img.xcitefun.net/users/2011/10/270156,xcitefun-photos-of-scared-people07.jpg) 

 

 

Gambar selanjutnya kembali menampilkan kondisi 2 orang yang sedang 

ketakutan. Dalam hal ini, kaitanya dengan gambar pertama dapat terlihat beberapa 

persamaan gesture atau bahasa tubuh orang ketika sedang ketakutan. Pertama 
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adalah posisi tangan. Orang yang ketakutan cenderung melipat tanganya ke dada 

seolah-olah mereka hendak melindungi dirinya dari sesuatu yang mengejutkan 

dan membuat mereka takut.  

 

Gambar 3.5. Contoh Orang Ketakutan 3 
(http://xaxor.com/images/Nightmares-Fear-Factory-scared-people/Nightmares-Fear-Factory-

scared-people36.jpg) 

 

Pada gambar ketiga, penulis mencoba untuk memperhatikan bagaimana 

bahasa tubuh dari badan dan kaki orang yang sedang ketakutan. Dari gambar 

ketiga dan juga gambar pertama dapat terlihat jelas bahwa orang yang ketakutan 

tidak berdiri dengan tegak atau membusungkan dada mereka. Orang yang 

ketakutan akan terlihat bungkuk dan kaki yang terlipat. Hal ini menunjukan 

inferioritas mereka akan sesuatu yang membuat mereka takut.  
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Gambar 3.6. Astrid Scared 
(How To Train Your Dragon, 2010) 

 

Pada gambar diatas kita dapat melihat bagaimana behasa tubuh ketakutan 

tersebut digambarkan dalam salah satu contoh animasi 3D. Gambar tersebut 

diambil dari film animasi 3D yang berjudul How to Train Your Dragon (2010) . 

Astrid yang terkejut dan merasa takut akan kehadiran Toothless dalam filmnya. 

Bahasa tubuh yang digambarkan oleh Astrid tersebut sama dengan cirri-ciri orang 

ketakutan yang ditelusuri diatas. Tangan menekuk yang seolah olah hendak 

melindungi diri dari hal menakutkan tersebut. 
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Berdasarkan referensi yang telah didapat dan dikumpulkan, penulis mencoba 

untuk mengimplementasikan ke dalam sketsa karakter Pandji dalam keadaan yang 

sama. Pertama dimulai dengan berdiri ketakutan. 

Gambar 3.7. Sketsa Pandji Berdiri Ketakutan 
 

Keempat sketsa tersebut adalah beberapa percobaan dari Pandji yang sedang 

berdiri ketakutan. Dua gambar dengan tangan yang ditekuk dan diangkat keatas 

beserta kaki menekuk namun terbuka dan dua gambar lain kebalikannya, tangan 

menekuk melipat kedalam dan kaki menekuk yang saling menutup. Penulis 

memberikan versi siluet untuk dapat memperjelas maksud dari bahasa tubuh 

sketsa tersebut. 
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3.2.2. Mengambil topeng 

Gerakan selanjutnya adalah gerakan Pandji yang hendak mengambil sebuah 

topeng yang tergantung di dinding dalam proses pencariannya terhadap “mana 

haramaung”. Dalam adegan ini, kondisi psikologis Pandji masih tetap dalam 

kadaan yang sama yaitu ketakutan.  

 

Gambar 3.8. Sketsa Pandji Mengambil Topeng 

Penulis memutuskan untuk membuat dua buah sketsa posisi tangan ketika hendak 

mengambil topeng yang tergantung. Pertama memegang topeng dengan kedua 

tangan dan yang kedua memegang topeng dengan satu tangan dan tangan yang 

lainnya melipat ke dada. Penulis membuat sketsa tangan melipat kedada untuk 

memperkuat kesan dari gesture tersebut bahwa pada saat Pandji mengambil 

topeng ini pun ia tetap dalam kondisi ketakutan da ragu-ragu. 
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3.2.3. Meloncat Kebelakang 

Selanjutnya adalah gerakan Pandji yang meloncat  kebelakang sebagai bentuk dari 

reflek, terkejut untuk menghindari sesuatu. Untuk dapat mengetahui lebih jelas 

seperti apa bahasa tubuh, penulis mengumpulkan beberapa referensi gambar orang 

yang melompat kebelakang. 

 

Gambar 3.9. Orang Melompat Kebelakang 
(http://www.jetstarphotocomp.com/photos/resize/au_8320035b-8d1c-4865-b789-

9fda016a88ff.jpg) 

 

Referensi yang banyak didapatkan adalah orang yang  melompat kebelakang 

hendak berenang.  
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Gambar 3.10. Orang Melompat Kebelakang 
(http://www.seacrest.nl/images/itemImages/1091.jpg) 

 

Hal yang didapat dari kedua gambar diatas adalah kaki yang melipat. Dari kedua 

gambar diatas terlihat bahwa kedua kaki orang tersebut tertekuk saat sedang 

melompat keblakang. Selain itu, posisi tangan terlihat menjulur kedepan atau 

dapat terlihat menekuk kebelakang, akan tetapi sebagian besar dari referensi yang 

didapat adalah menjulur kedepan. Berdasarkan referensi yang telah dikumpulkan  

dan didapat, penulis mencoba membuat sketsa Pandji yang melompat kebelakang 

akibat terkejut dan berusaha untuk menghindari sesuatu yang hendak 
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menabraknya.

 

Gambar 3.11. Sketsa Pandji Melompat Kebelakang  

Pada sketsa ini, penulis membuat kedua tangan Pandji menjulur keatas 

sebagai tanda bahwa ia melompat terkejut dan dengan kedua kaki yang tertekuk 

sebagai penunjuk bahwa ia melompat. 
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3.2.4. Menabrak Tembok 

 

Gambar 3.12. Sketsa Pandji Menabrak Tembok 

Sketsa yang satu ini merupakan sketsa dengan tujuan yang sama yakni 

memperlihatkan Pandji yang melompat akan tetapi dari sudut pandang berbeda. 

Perbadaan yang terdapat dalam gambar ini adalah posisi tangan yang menekuk. 

Sketsa ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa Pandji yang melompat 

kebelakang secara spontan tersebut menabrak dinding yang ada dibelakangnya. 

3.2.5. Tertimpa Pedang 

Setelah Pandji melompat kebelakang dan menabrak tembok dimana kemudian dia 

terjatuh diatas sebuah sofa, terdapat sebuah pajangan pedang-pedang suku 

diatasnya yang terguncang akbiat hantaman badan Pandji ketembok dan mulai 

berjatuhan tepat mengenai kepala Pandji secara bergantian. Penulis mencoba 
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untuk membuat sketsa akan bagaimana posisi tubuh Pandji saat hal tersebut 

berlangsung. 

 

Gambar 3.13 Sketsa Pandji Tertimpa Pedang 

Gambar pertama yang terletak dipojok kiri atas adalah sketsa posisi tubuh dan 

tangan Pandji saat baru mendarat dan terjatuh ke sofa. Gambar kedua yang berada 

disebelah kanan adalah sketsa untuk menunjukkan reaksi badan Pandji ketika 

terkena tumpukan pedang pada kepalanya. Dapat terlihat perubahan tangan dan 

juga pundak Pandji ketika pedang tersebut tepat mengenai kepalanya. Dengan 

membuat sketsa tangan yang lebih menekuk keatas dan lebih rapat serta tangan 

mengepal disertai dengan pundak yang terangkat dapat memunculkan kesan 

bahwa ia tertimpa akan sesuatu di kepalanya dan hal itu menyakitkan. Gambar 

kedua adalah reaksi dari salah satu rancangan komedi slapstick yang akan dibuat.  
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Gambar ketiga yang berada dibawah kedua gambar diatas adalah sketsa 

bagaimana kepala Pandji terlihat secara normal dan bagaimana kepala Pandji 

terlihat saat pedang tersebut tepat mengenai kepalanya. 

 

Gambar 3.14. Tertimpa Pedang Pose to pose 

3.2.6. Terkejut 

Hal selanjutnya yang menimpa Pandji adalah ia dikejutkan oleh sekumpulan 

benda benda tajam diruang koleksi tersebut seperti misalnya pedang, tombak, dan 

anak panah yang melayang dan tertuju kepadanya, melihat hal mistis seperti itu, ia 

spontan terkejut. Pada saat terkejut, Pandji sedang berada dalam posisi duduk di 

sofa. 
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Gambar 3.15. Pandji Terkejut 
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Pada sketsa kedua ini, penulis mengubah posisi kaki Pandji agar lebih terlihat 

jelas bahwa ia sedang menatap dengan kaget sambil duduk di sofa. 

3.2.7. Berlari Ketakutan 

Pandji yang secara terus menerus mengalami musibah akhirnya mencoba untuk 

melarikan diri, setelah ia terkaget ia segera bergegas bangun dan berlari keluar 

dari ruang koleksi untuk menyelamatkan dirinya. Penulis mencoba mencari 

beberapa gambar sebagai bahan acuan pembuatan sketsa. Pertama penulis mencari 

baha referensi orang berlari secara normal.  

 

Gambar 3.16. Berlari Normal 

(http://pvpodiatry.com.au/wp-content/uploads/2013/05/iStock_000018121156_ExtraSmall.jpg) 
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Untuk dapat membuat lari Pandji yaitu lari panik dan ketakutan penulis mencari 

referensi gambar lain dan membandingkannya dengan gambar orang yang berlari 

secara normal. 

 

Gambar 3.17. Berlari Ketakutan 
(http://hankthings.files.wordpress.com/2012/02/people-running-for-their-lives.jpg) 

 

Setelah mendapatkan kedua referensi gambar, dapat terlihat perbandingan 

gesture dari kedua kondisi tersebut ketika sedang berlari. Orang yang berlari 

secara normal , akan mengayunkan tangan secara biasa dan langkah dari larinya 

pun biasa. Dilihat dari posisi badan cukup tegak dan santai atau relax, hal ini 

kemudian menunjukkan bahwa orang tersebut berlari tanpa ada sesuatu yang 

memaksanya berlari atau untuk berlari dari sesuatu yang mengancam atau 

membahayakannya. Gambar kedua adalah kebalikan dari gambar pertama yakni 

orang berlari ketakutan. Berbeda dengan gambar pertama, orang ketakutan akan 

mengayunkan tangannya dengan sangat cepat yang  menandakan ia sedang 

terburu-buru mencoba untuk lari dari sesuatu, ayunan kaki yang tidak teratur 
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dapat menunjukkan suatu kepanikan dan tindakan yang tergesa-gesa. Posisi badan 

dari orang yang berlari ketakutan berbeda dengan orang yang berlari secara 

normal atau santai. Dada orang yang berlari ketakutan cenderung akan lebih maju 

kedepan dibandingkan dengan orang yang berlari normal seakan mereka ingin 

cepat-cepat menjauh dari sesuatu yang mereka hindari dibelakang mereka. Hal 

menarik yang juga menjadi pembeda adalah gerakan kepala yang sesekali 

menoleh kebelakang untuk melihat kondisi sekitarnya. 

Beranjak dari referensi gambar yuang telah dikumpulkan sejauh ini, 

penulis mencaoba untuk membuat sketsa Pandji yang berlari ketakutan. 

 

Gambar 3.18. Sketsa Pandji Berlari Ketakutan 
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Sketsa pertama yakni gambar yang berada di pojok kiri atas adalah sketsa 

gerakan Pandji yang berlari secara normal. Sketsa lainnya adalah Pandji yang 

berlari ketakutan dengan berbagai jenis perbedaan pada posisi tangannya. Gambar 

kedua yakni gambar kanan atas adalah Pandji berlari ketakutan dengan kedua 

tangan mengayun dibawah. Gambar ketiga yang berada di kiri bawah adalah 

Pandji yang berlari ketakutan dengan tangan memegang kepala seperti hendak 

melindungi kepalanya dari sesuatu. Gambar terakhir yang berada kanan bawah 

adalah Pandji yang berlari ketakutan dengan kedua tangan mengarah kedepan. 

Persamaan dari ketiga sketsa Pandji berlari ketakutan adalah posisi badan yang 

membusung kedepan dan leher yang agak kebelakang. 

 

Gambar 3.19.  Lari Takut Pose to Pose 

3.2.8. Terhempas  

Sewaktu Pandji hampir keluar dari ruang koleksi, pada waktu itu juga beberapa 

tombak-tombak melayang dan menancap dilantai, membentuk sebuah pagar yang 

seakan-akan menghalangi Pandji untuk keluar dari ruangan itu. Pandji yang 
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berlari kencang keluar tidak sempat berhenti dan kemudian menabrak pagar 

tombak tersebut. Pandji kemudian terhempas kebelakang dan terjatuh di lantai. 

 

Gambar 3.20. Orang Terlempar Kebelakang 

(http://cache1.asset-cache.net/gc/88462091-businessman-flying-backwards-

gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=gpJp%2BWHLDlMNCvx24JzA%2Fxlf3vUduZjmE

HZCBc9S97g%3D) 

 

 

Gambar 3.21.  Sketsa Pandji Menabrak Pagar 
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Gambar 3.22. Sketsa Pandji Tehempas Kebelakang 

3.2.9. Merangkak 

Pandji yang terjatuh dilantai setelah menabrak pagar tombak dan terlempar 

kebelakang, mencoba cara lain untuk dapat secepat mungkin melarikan diri dari 

segala hal yang mengusik dirinya. Ia memutuskan untuk merangkak menuju arah 

jendela. 
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Gambar 3.23. Crawling Man 1 

(http://www.sufferingmanscharity.com/images/john-crawling.jpg) 

Pandji yang semakin ketakutan karena kejanggalan yang menganggunya 

semakin menggila berusaha untuk dapat meraih dan keluar dari jendela dengan 

cara merangkak, hanya itulah salah satunya cara agar ia dapat keluar dari ruang 

koleksi tersebut. Penulis disini memutuskan Pandji merangkak untuk 

menunjukkan bahwa ini adalah cara terakhir dan Pandji mulai kehilangan akal 

untuk dapat melarikan diri dari segala hal aneh yang menimpa dirinya selama 

didalam ruangan tersebut. Merangkak juga dapat menimbulkan kesan bahwa 

Pandji berusaha sekeras-kerasnya untuk dapat terbebas. 
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Gambar 3.24. Man Crawling Among Crowds 

(http://static.squarespace.com/static/5279167ee4b08c73cee4644f/528a9f60e4b0608d85e05f5f/528

a9f61e4b02b76bd0e9220/1384816487607/Crawling%20among%20us.jpeg) 

 

 

Gambar 3.25. Sketsa Pandji Merangkak 
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Gambar pertama yang terletak disebelah kiri adalah sketsa Pandji ketika 

hendak memulai merangkak, mulai dari tangan, dada dan kaki menyentuh lantai 

seperti contoh gambar 3.22 dan gambar kedua adalah ketika Pandji mulai 

menaikkan posisi badanya untuk mulai merangkak maju layaknya gambar 3.23. 

 

Gambar 3.26.  Merangkak Pose to Pose 

3.2.10. Merangkak Meraih Meja 

Sebelum dapat keluar melalui jendela, Pandji harus terlebih dahulu merangkak 

naik keatas sebuah meja yang tepat berada didepan jendela tersebut. 
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Gambar 3.27. Crawling Man 2 
(http://th07.deviantart.net/fs70/PRE/f/2010/291/a/0/crawling_man_11_by_fuguestock-

d310qcr.jpg) 
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Gambar 3.28. Sketsa Pandji Merangkak Meraih Meja 

 

Gambar 3.29. Sketsa Pandji Merangkak Menaiki Meja 

3.2.11.  Tertancap Panah 

Ketika Pandji hendak menaiki meja, seketika sebuah anak panah melesat dan 

menancap ke pantat Pandji. Pandji diakhir perjuangannya mencoba keluar dari 

ruang koleksi akhirnya gagal. 
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Gambar 3.30. Sketsa Pandji Tertusuk Panah 

 

Gambar 3.31. Tampak Depan Sketsa Pandji Tertusuk Panah 

Penulis membuat sketsa dimana badan Pandji yang tertancap panah berbeda 

dengan ketika ia hendak merangkak menaiki meja. Pada saat ia terkena anak 

panah, dada Pandji membusung kedepan sebagai bentuk reaksi badanya oleh 

tusukan anak panah itu. Tidak hanya dada yang membusung, kepala Pandji pun 

seolah menengok keatas sedikit dan juga terjadi sedikit perubahan di bagian 

pundak yakni pundak yang naik keatas. 

3.3. Penerapan Studi Gerak Kedalam Animasi 

Setelah penulis mempelajari studi gerak dan telah bereksperimen dalam membuat 

sketsa pose dan gerakan, kemudian penulis masuk kedalam tahap produksi. Dalam 

tahap ini, penulis mulai mengaplikasikan sketsa beserta dengan rekaman gerakan 

kedalam karakter 3D Pandji yang telah dibuat.  
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3.3.1. Berdiri dan Berjalan Ketakutan 

Setelah mengetahui bagaimana olah tubuh seseorang yang sedang berdiri dan 

berjalan dalam keadaan ketakutan, penulis memulai untuk mengaplikasikan hal 

tersebut kedalam animasi. 

 

Gambar 3.32. Pandji Berdiri Ketakutan 

Penulis membuat pose tangan Pandji didalam animasi sesuai dengan 

sketsa dan beberapa referensi gambar orang yang ketakutan sebagai acuan. Untuk 

menguatkan kesan bahwa Pandji ketakutan, penulis membuat pergerakan tubuh 

baik dari tangan, bahu yang bergetar. Hal ini dilakukan dengan menganimasikan 

controller sikut dan bahu dengan memindahkan posisi nya naik dan turun sedikit 

secara acak dan mengulangnya. 

Setelah itu, Pandji akan berjalan memasuki ruangan dengan hati-hati dan 

waspada. Penulis membuat posisi tangan Pandji menjulur kedepan sebagai 

gambaran bahwa ia berjalan dengan waspada dan juga dengan langkah perlahan. 
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Penambahan secodnary action seperti kepala Pandji yang secara terus-menerus 

menoleh ke kiri dan ke kanan juga dapat memperkuat kesan yang ingin 

disampaikan. 

 

Gambar 3.33. Pandji Berjalan Ketakutan 

3.3.2. Mengambil Topeng 

Tahap produksi selanjutnya adalah tahap penganimasian Pandji yang hendak 

mengambil topeng. Pada saat Pandji hendak mengambil topeng, pertama-tama 

penulis membuat ia mengambil topeng hanya dengan satu tangan dan tangan lain 

masih terlipat ke dada untuk menandakan bahwa ia masih merasa ketakutan dan 

terus waspada, namun pada akhirnya kondisi tersebut pun berubah. 
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Gambar 3.34. Pandji Mengambil Topeng 

Pandji yang pada akhirnya mengalami kesulitan untuk melepaskan topeng 

tersebut mulai mengerahkan tenaga nya. Hal ini ditunjukkan dengan gerakan 

Pandji yang mulai menarik topeng menggunakan kedua tangannya. 

 

Gambar 3.35. Pandji Menarik Topeng 
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3.3.3. Meloncat Kebelakang 

Setelah Pandji mengambil topeng, ia kemudian akan dijahili oleh totem terbang 

yang digerakan oleh sihir Upai dan Pandji mencoba untuk menghindari hal 

tersebut.  

Totem tersebut terbang melayang kearah Pandji dan Pandji berusaha keras 

untuk menghindari serangan totem dengan cara membungkukan dada. 

 

Gambar 3.36. Pandji Menghindar 

Tidak cukup sampai disitu, totem tersebut terus melayang kearah Pandji 

dan menyudutkan Pandji sampai akhirnya ia melompat kebelakang dan terjatuh 

diatas sofa. 
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Gambar 3.37. Pandji Melompat Kebelakang 

3.3.4. Tertimpa 

Pandji yang terjatuh diatas sofa terus-menerus dikerjai oleh Upai, kali ini display 

mandao tua yang terletak diatas Pandji digerakan dan mengenai kepala Pandji. 

Kedua tangan Pandji yang terangkat keatas ketika tempat mandao tersebut terjatuh 

dan mengenai kepalanya menandakan reaksi dari kesakitan yang ia alami. 

 

Gambar 3.38. Pandji Tertimpa Display Pedang 
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3.3.5. Terkejut dan Berlari Ketakutan 

Pandji yang terus menerus mengalami kesialan pada akhirnya memutuskan untk 

lari keluar dari ruangan tersebut. Gerakan selanjutnya yang dibuat adalah Pandji 

terkejut melihat sekumpulan tombak yang mengarah ke arahnya dan secara 

tergesa-gesa beranjak bangun dari sofa tersebut dan berlari keluar  

Demi memunculkan kesan bahwa ia terkejut, penulis membuat kedua 

tangan Pandji terangkat tinggi dengan kepala yang juga terangkat menghadap 

kearah tombak-tombak yang berterbangan tersebut. Arah dada dan badan yang 

diputar sedikit kearah kepala menghadap, membuat pergerakan terlihat lebih 

dinamis. 

 

Gambar 3.39. Pandji Kaget dan Berlari 

Pandji yang hendak melarikan diri dengan berlari keluar kemudian dihalangi oleh 

beberapa tombak yang melayang dan kemudian menghalanginya. Pandji yang tidak 

sempat berhentipun akhirnya menabrak pagar tombak tersebut. 
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Gambar 3.40. Pandji Terhalang Tombak 

3.3.6. Terhempas 

Pandji yang menabrak pagar tombak tersebut mengakibatkan bengkoknya 

tombak-tombak yang menahan badan besar Pandji. Tombak tersebut kemudian 

berbalik arah dan membuat tubuh besar Pandji terhempas dan terjatuh 

 

Gambar 3.41. Pandji Menabrak Tombak 
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Gambar 3.42. Pandji Terhempas dan Jatuh 

3.3.7. Merangkak Meraih Jendela 

Perjuangan Pandji untuk melarikan diri tidak berhenti sampai disitu. Ia kemudian 

mencoba untuk merangkak dan keluar melalui jendela. Penulis memutuskan untuk 

mengubah adegan Pandji merangkak meraih meja menjadi merangkak meraih 

jendela. Dalam usahanya merangkak ini, Pandji terus diganggu oleh benda- benda 

melayang yang terus mengancam dirinya.  
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Gambar 3.43. Pandji Merangak Menuju Jendela 

Benda-benda yang melayang dan mengancam dirinya membuat Pandji 

tergelincir dan terjatuh ketika ia hendak meraih jendela. 

 

Gambar 3.44. Pandji Tergelincir 

3.3.8. Tertancap Panah 

Pandji pada akhirnya berhasil meraih jendela setelah merangkak dengan susah 

payah, namunm sialnya ketika ia hendak keluar melalui jendela, sebuah anak 

panah manancap ke bokongnya. 
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Gambar 3.45. Pandji Tertusuk Panah 
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