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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam melaksanakan tugas akhir ini, penulis dan tim akan membuat film animasi 

pendek berjudul “Spring Forth” yang menggunakan tema visual cartoon dengan 

genre drama fantasy. Film pendek berdurasi 4 menit ini menceritakan tentang 

persahabatan dewi matahari dan dewi bunga. 

Penulis bertanggung jawab dalam menciptakan gerak yang bercerita, atau 

yang disebut sebagai komunikasi non-verbal melalui bahasa tubuh. Pembahasan 

tersebut dibatasi sesuai dengan yang tertulis dalam batasan masalah. Dalam 

prosesnya, penulis menggunakan software 3Ds Max 2013 dan Adobe Photoshop 

CS6 untuk merancang gerak yang akan diimplementasikan untuk karakter 

Taiyang dan Yihua. 

3.1.1. Sinopsis 

Taiyang adalah dewi matahari yang berteman baik dengan dewi bunga, Yihua. 

Hanya saja, Taiyang berulah tiap kali melihat temannya hanya memperhatikan 

Tian Feng, sang dewa angin yang datang berkunjung. Hubungan mereka pun 

memburuk, terlebih lagi saat Taiyang tidak sengaja merusak padang bunga milik 

Yihua. Namun akhirnya setelah mereka menyadari kesalahan masing-masing, 

mereka saling berbaikan dengan menghidupkan kembali padang bunga tersebut. 
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3.1.2. Posisi Penulis 

Spring Forth merupakan proyek film animasi pendek yang dikerjakan oleh 3 (tiga) 

orang yang terdiri dari Christina Mutiana selaku character designer, Ryantika 

Oktavian selaku environmental designer, dan penulis selaku animator. Penulis 

juga bertanggungjawab sebagai scriptwriter, storyboard artist, character 

texturing, character skinning, dan motion graphic artist. 

3.1.3. Karakter 

Berikut adalah karakter yang penulis gunakan dalam membahas topik laporan 

Tugas Akhir ini. 

1. Taiyang 

 

Gambar 3.1. Taiyang 

(Mutiana, 2015) 

Taiyang merupakan seorang dewi matahari yang tugasnya menyinari dunia 

dengan cahayanya. Cahaya yang dipancarkan Taiyang ini bergantung dari 

kondisi Taiyang itu sendiri. Jika Taiyang sedang tidak konsentrasi atau 

terbawa emosi, terkadang cahaya yang dipancarkannya akan berlebihan, 

sehingga tempat tersebut menjadi sangat panas. Hal tersebutlah yang 
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membuat Yihua sedih, karena termakan rasa irinya pada Tian Feng, 

Taiyang tidak dapat mengontrol kekuatannya. 

Bagi Taiyang, Yihua seperti seorang adik yang harus 

diperhatikannya. Oleh karena itu, sebisa mungkin Taiyang akan 

mengabulkan keinginan Yihua. Awal pertemuan Taiyang dan Yihua 

berawal dari ketika mereka berusia 7 tahun. Saat itu, Taiyang yang sedang 

berada di atas awan untuk berlatih mengontrol kekuatannya melihat 

seorang gadis yang tertimpa salju di musim dingin. Karena kasian melihat 

gadis itu menggigil kedinginan, Taiyang pun memberikan sedikit cahaya 

matahari kepada gadis itu, sehingga kondisi gadis itu menjadi lebih baik.  

Gadis itu ternyata adalah Yihua yang sedang tersesat di hutan yang 

bersalju. Akan tetapi, berkat pertolongan Taiyanglah Yihua menemukan 

jalan kembali ke padang bunga kesayangannya dan menunggu di sana 

hingga musim semi. Sejak saat itu, Taiyang dan Yihua menjadi teman 

baik. Taiyang membantu Yihua memekarkan bunga dengan cahayanya. 

Hal tersebut membuat Yihua senang. Melihat senyum Yihua itu, Taiyang 

pun merasa senang seperti halnya seorang kakak yang melihat adiknya 

senang.  

Akan tetapi, sejak kedatangan Tian Feng, seorang dewa angin yang 

suatu hari kebetulan melewati wilayah Yihua, Yihua pun lebih 

memperhatikan Tian Feng. Hal itu membuat Taiyang merasa kesal dan iri 

terhadap Tian Feng. Oleh karena itulah, Taiyang akan selalu mengganggu 

Tian Feng ketika Tian Feng datang menghampiri Yihua di musim semi. 
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Hal ini membuat hubungan Taiyang dan Yihua menjadi lebih renggang, 

karena Yihua tidak senang melihat kekasihnya diganggu oleh Taiyang. 

2. Yihua 

 

Gambar 3.2. Yihua 

(Mutiana, 2015) 

Yihua merupakan dewi bunga yang berusia 16 tahun dan memiliki tinggi 

badan 155 cm. Yihua merupakan sahabat Taiyang dan kekasih Tian Feng. 

Sebagai dewi bunga, Yihua bertanggung jawab dalam pertumbuhan bunga, 

dari benih hingga bunga tersebut mekar pada musim semi. Yihua 

beraktivitas di musim semi dan beristirahat (hibernasi) di musim dingin. Ia 

sangat suka dengan bunga-bunga yang baru mekar dan akan sedih jika 

bunga-bunga di sekitarnya layu. 

Yihua merupakan seorang dewi bunga yang bertugas untuk 

memekarkan bunga di musim semi. Akan tetapi, untuk menyelesaikan 

pekerjaannya itu, Yihua membutuhkan bantuan Taiyang yang merupakan 

dewi matahari, oleh karena itulah mereka menjadi teman yang akrab.  
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Selain itu, Yihua menjalin hubungan dengan Tian Feng, dewa 

angin yang selalu datang ke tempat Yihua di musim semi. Pertemuannya 

dengan Tian Feng bermula dari suatu kebetulan saat Tian Feng sedang 

berjalan-jalan mencari tempat yang indah untuk beristirahat. Di saat itulah 

Yihua jatuh cinta pada pandangan pertama.  Kemudian berkat dukungan 

dari Taiyang, Yihua pun akhirnya dapat menjalin hubungan dengan Tian 

Feng.  

Akan tetapi, karena Yihua terlalu fokus dengan perasaannya 

terhadap Tian Feng, Yihua pun sering mengacuhkan Taiyang; terutama 

saat musim semi di mana Tian Feng datang. Hal itulah yang membuat 

hubungan Yihua dan Taiyang menjadi renggang. 

3.1.4. Naskah dan Storyboard 

Secara keseluruhan, film pendek Spring Forth akan mengaplikasikan komunikasi 

non-verbal melalui bahasa tubuh. Penggunaan bahasa tubuh karakter yang 

dominan dan submissive diterapkan dalam salah satu adegan cerita Spring Forth 

yang akan penulis bahas dalam laporan ini. 

 
Gambar 3.3. Naskah Scene 5 Spring Forth 
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Gambar 3.4. Potongan dari Rough Storyboard Scene 5 Spring Forth 

Adegan pada scene 5 menekankan penggunaan bahasa tubuh dominan-

submissive dalam interaksi Yihua dengan Taiyang yang turun ke bumi. 

Pembahasan tersebut menjadi batasan masalah penulis di mana Taiyang 

menunjukkan sikap dominan (ingin menguasai keadaan) dengan memaksa Yihua 

untuk ikut dengannya sehingga ia tidak bisa melawan. 

3.2. Tahapan Kerja 

Tahapan  kerja yang penulis lakukan sebelum menganimasikan karakter Taiyang 

dan Yihua yakni membaca naskah terlebih dahulu dan memahami kepribadian 

masing-masing karakter. Setelahnya, penulis mempelajari pembahasan mengenai 

akting dan bahasa tubuh melalui studi pustaka dan mencari contoh penerapannya 

dalam film pendek maupun tayangan yang diliris oleh studio ternama seperti 

Disney maupun Pixar. Penulis juga mencocokkan karakter dari film-film tersebut 
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dengan literatur yang dipakai. Selanjutnya penulis membuat rough storyboard 

untuk mendapatkan gambaran gerakan yang dilakukan oleh Taiyang dan Yihua 

menurut naskah. 

Penulis juga melakukan existing study pada film pendek dengan genre 

drama yang berjudul Paperman dan Premier Automne dalam merujuk 

penggunaan style animasi atau pergerakan toon yang diinginkan. Untuk acuan 

penggunaan bahasa tubuh, penulis menggunakan salah satu adegan dalam film 

animasi Tangled, yakni di menit 00:56:35 sampai dengan 00:56:58 yang juga 

mengadopsi adegan dengan bahasa tubuh dominan-submissive. Selain itu, penulis 

membuat video referensi seperlunya agar penulis memiliki acuan dalam 

menganimasikan karakter yang sudah dikonversikan dalam bentuk 3D. 

3.4. Acuan 

Dalam menganimasikan karakter Spring Forth, penulis menggunakan film pendek 

Paperman (Walt Disney Animation Studio) dan Premier Automne (Je Regarde) 

sebagai referensi dalam menciptakan gerakan toon pada karakter. 

 

Gambar 3.5. Style Gerakan Karakter dalam Premier Automne 

(www.youtube.com/watch?v=H1nwhp9HJls) 
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Dalam film pendek Premier Automne, karakter bergerak selayaknya 

manusia dan menyampaikan cerita dan berkomunikasi tanpa menggunakan kata-

kata maupun dialog. Tak ada dialog verbal yang secara gamblang mengatakan 

bahwa anak laki-laki itu ingin berteman dengan anak perempuan tersebut, tapi kita 

dapat melihatnya dari gerak tubuh masing-masing dalam mengekspresikan ide 

mereka. Sama halnya dengan Paperman, film pendek yang diproduksi oleh Walt 

Disney Animation Studio pada tahun 2012. Paperman menceritakan tentang pria 

yang tertarik pada seorang wanita yang  baru ia temui di stasiun yang dapat 

dipahami jalan ceritanya hanya melalui pengamatan ekspresi dan gerak tubuh 

masing–masing karakter. 

 

Gambar 3.6. Penerapan Gerakan Toon dalam Paperman 

(https://www.youtube.com/watch?v=1QAI4B_2Mfc) 

Selain kedua film tersebut tidak menggunakan dialog dalam bercerita, 

kedua film tersebut menggunakan gerakan toon yang tidak mengubah fleksibilitas 

tubuh manusia secara berlebihan. Salah satu contoh yang terdapat dalam film 
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Paperman yakni saat karakter tersebut mengangkat bahu, tinggi bahunya tidak 

akan melebihi batas hidung. 

3.5. Studi Bahasa Tubuh 

Pada cerita Spring Forth, scene 5 merupakan adegan di mana Yihua berinteraksi 

dengan Taiyang yang turun ke bumi. Taiyang menarik Yihua dan memaksa ikut 

dengannya, menjauhkan sahabatnya dari Tian Feng. Pembahasan tersebut menjadi 

batasan masalah penulis yaitu adegan di saat Taiyang menunjukkan sikap 

dominan (ingin menguasai keadaan) dan respon Yihua yang awalnya pasrah 

sampai akhirnya menunjukkan perlawanan. 

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membagi detil bahasa tubuh 

dominan-submissive dengan keypose postur dan gerak utama karakter menurut 

respon dari masing–masing karakter seperti berikut, 

Tabel 3.1. Breakdown Bahasa Tubuh Taiyang dan Yihua 

Dominan (Taiyang)  Submissive (Yihua) 

Emosi Wujud Gerak  Emosi Wujud Gerak 

Marah Menatap Tajam  Terkejut Terpaku 

Mencengkeram Tangan  Takut Terintimidasi 

Menarik Paksa  Memberontak / Menepis 

 

Dalam menjelaskan breakdown detail bahasa tubuh, penulis melampirkan 

hasil temuan membuat sketsa dalam bentuk gambar sebelum menerapkannya 

dalam 3D. 
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3.5.1. Dominan (Taiyang) 

Pembahasan dimulai dari Taiyang yang sejak awal cerita sudah memendam 

amarah, akhirnya meninggalkan awan yang biasa ia tempati dan mendekati Yihua. 

Ia turun ke bumi dan menghampiri Yihua. Pembahasan ini dapat dilihat dalam 

rough storyboard yang telah dibuat. 

 

Gambar 3.7. Rough Storyboard Taiyang yang Marah 

Dikarenakan Taiyang ingin menguasai keadaan dengan muncul di hadapan 

Yihua, dapat dikatakan bahwa Taiyang ingin mendominasi Yihua. Taiyang yang 

biasa tersenyum di hadapan Yihua, akhirnya menunjukkan sikap tegasnya. 

Untuk memperjelas postur tubuh dominan, dapat kita lihat pada gambar di 

bawah bahwa figur dominan (figur yang berada di kiri gambar) dapat terlihat dari 

sikapnya yang menunjukkan ciri-ciri seperti tidak tersenyum, terkesan tidak 

ramah, dan menatap lawannya dari atas. Penulis juga menemukan ide bahwa saat 

orang yang dominan ingin menguasai orang lain, ia cenderung mencondongkan 

tubuhnya ke arah orang yang ingin ia dominasi.  
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Gambar 3.8. Postur Wanita Dominan dalam Film Devil Wears Prada 

(http://www.coztume.com/wp-content/uploads/2014/05/21.jpg) 

Meskipun pada pembahasan selanjutnya Taiyang akan melakukan hal yang 

berbeda-beda saat ia berusaha mendominasi Yihua, ia akan terus bersikap 

dominan sampai akhir scene 5 yaitu saat Yihua menepis tangan Taiyang. 

1. Taiyang yang Marah 

Selain mengadopsi sikap dominan pada sepanjang adegan yang menjadi 

pembahasan penulis, Taiyang juga terus berada dalam kondisi marah 

sehingga mimik wajahnya terlihat tegang, tidak menghiraukan Yihua, dan 

terus menuju tempat yang ingin ia tuju. Terlebih lagi dikarenakan ia marah 

karena sering diacuhkan, ia ingin kemauannya dituruti meskipun dengan 

cara yang agresif yaitu dengan memaksakan kehendak Yihua. Penulis akan 

menjelaskan gerak dari hasil manisfetasi kemarahan Taiyang secara 

bertahap. 
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a. Menatap Tajam 

Dikarenakan kemarahan yang meluap, Taiyang pun berdiam diri dan 

tidak ingin menunjukkan senyum seperti biasanya. Ia pun menunggu 

kedatangan Yihua dengan mengintimidasinya. Bentuk intimidasi yang 

ia perlihatkan adalah dengan menatap tajam Yihua, seakan ingin 

menakutinya. 

Pada rough storyboard, adegan tersebut menggunakan medium close-

up shot untuk memperlihatkan rasa kesal yang dirasakan Taiyang. 

Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan penggunaan ekspresi 

wajah untuk menyampaikan emosi Taiyang. 

Rasa amarah pada ekspresi wajah ditunjukkan dalam alis yang 

menukik tanpa membuat banyak kerutan dan mata yang menatap 

tajam. Wanita pada gambar di bawah juga mengatupkan bibirnya 

rapat-rapat sehingga menimbulkan kesan ia menyembunyikan 

amarahnya. 

 

Gambar 3.9. Wanita yang Memendam Amarah 

(http://www.alwaysladies.com/wp-content/uploads/2014/09/o-ANGRY-

facebook.jpg) 
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Gambar 3.10. Merida dan Elinor yang Marah 

(Brave, 2012) 

Ekspresi kemarahan juga dapat terlihat jelas pada film animasi 3D 

yaitu Brave (2012), menit ke 00:27:22 di mana Elinor marah terhadap 

sikap anaknya sehingga ia menatap tajam Merida yang juga balik 

menentang ibunya. 

Penulis mendapat kesimpulan bahwa salah satu hal utama dalam 

menonjolkan ekspresi marah adalah alis yang menukik ke dalam. Ia 

juga akan menatap tajam objek atau figur yang menjadi pusat 

perhatiannya. Selanjutnya, penulis menggambar sketsa Taiyang yang 

mengekspresikan kemarahannya. 

 

Gambar 3.11. Sketsa Raut Wajah Taiyang yang Marah 
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Penulis menggambarkan sketsa seperti pada gambar di atas 

dikarenakan penulis menarik kesimpulan bahwa persamaan dari 

ekspresi marah pada gambar-gambar yang ditampilkan sebelumnya 

yakni tatapan mata yang lurus dan alis yang menukik serta bibir yang 

mengatup rapat. Penulis juga memfokuskan ekspresi tersebut pada 

medium close-up shot menurut storyboard. 

b. Mencengkeram 

Pada naskah Spring Forth, dijelaskan bahwa setelah Taiyang menatap 

tajam Yihua, Taiyang tiba-tiba mencengkeram tangan Yihua tanpa ia 

sadari. 

 

Gambar 3.12. Cuplikan Naskah Scene 5 

Taiyang yang marah segera mencengkeram tangan Yihua dan berniat 

menyeretnya dikarenakan ia ingin menjauhkan Yihua dari Tian Feng. 

Tentu saja sebelum Taiyang dapat menarik Yihua, ia akan meraih 

tangan Yihua sebelum dapat mencengkeram tangannya. 
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Gambar 3.13. Contoh Mencengkeram Tangan 

(http://www.aikido-france-languedoc-roussillon.fr/wp-content/uploads/2013/09/20-

kogeki.jpg) 

Mencengkeram berarti menggenggam dengan kuat. Mencengkeram 

pergelangan tangan dapat diidentikkan dengan agresif dan dominan, 

yakni menguasai tenaga orang yang digenggam. Seseorang yang 

mencengkeram tangan orang lain juga dapat diasumsikan bahwa ia 

memaksakan kehendak orang lain. 

 

Gambar 3.14. Gestur Tangan Taiyang dan Yihua 

Pada implementasinya, dikarenakan terhalang oleh jubah Yihua, 

penulis merancang gerakan tangan Taiyang yang mencengkeram 

tangan Yihua pada bagian telapak. Penulis mempraktikkan 

cengkeraman Taiyang seperti berikut. 
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Gambar 3.15. Sketsa Postur Tubuh Taiyang yang Menarik Yihua 

Selanjutnya Taiyang sedikit mencondongkan badannya dan tangannya 

tampak meraih tangan Yihua terlebih dahulu baru menariknya 

kencang. Penulis menggambar sketsa seperti pada gambar di atas 

untuk menggambarkan postur Taiyang yang marah dan mulai 

mencengkeram tangan Yihua. 

 

 

Gambar 3.16. Video Referensi Yihua yang Dicengkeram dan Ditarik 

Tangannya oleh Taiyang 
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Selain itu, penulis juga membuat video referensi sebagai acuan 

tambahan dalam membuat keypose bahasa tubuh Taiyang yang 

menarik tangan Yihua yang masih terkejut. 

c. Menarik Paksa 

Dalam adegan yang disebutkan dalam naskah, setelah Taiyang 

mencengkeram tangan Yihua, Taiyang menarik paksa Yihua untuk 

mengikuti ke mana ia berjalan. Yihua yang kaget pun merasakan 

tarikan dari tenaga Taiyang yang lebih besar sehingga ia tidak sempat 

untuk melawan. Yihua merasa terintimidasi oleh Taiyang yang 

menunjukkan air muka marah. Yihua pun akhirnya menunjukkan 

penolakan dengan terus menahan diri ke arah yang berkebalikan dari 

arah Taiyang, tapi hal tersebut diacuhkan oleh Taiyang sehingga ia 

terus menarik Yihua ke teritorinya. 

 

Gambar 3.17. Wanita yang Menunjukkan Perlawanan Saat Ditarik 

(Secret Garden, 2010) 

Penulis menemukan adegan yang sekiranya cocok dengan 

pembahasan mengenai orang yang tangannya ditarik oleh orang yang 

lainnya.Adegan tersebut merupakan cuplikan dari drama serial non-
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animasi bernama Secret Garden (2010),  yang memperlihatkan seorang 

pria bernama Kim Joo Woon yang menarik tangan wanita bernama Gil 

Ra Im. Dalam film drama tersebut, Kim Joo Woon memiliki sikap 

dominan dan bossy. Hal tersebut ditunjukkan saat Kim Joo Woon 

menarik tangan Gil Ra Im, ia terus menatap ke depan meskipun wanita 

tersebut menunjukkan perlawanan. Pria tersebut tidak memedulikan 

kondisi wanita itu. Sikap dominan yang Kim Joo Woon tunjukkan 

selaras dengan sikap yang digambarkan pada naskah, di mana Taiyang 

mengacuhkan Yihua yang bingung dan mencoba melawan. 

 

Gambar 3.18. Gothel Menarik Paksa Rapunzel 

(Tangled, 2010) 

Sama halnya dengan film Tangled (2010) pada menit 00:56:39 

sampai dengan 00:56:54, dominasi yang ditunjukkan oleh Gothel 

terjadi saat ia menarik pergelangan Rapunzel dengan maksud 

memasuki zona pribadi Rapunzel tanpa ia sadari. Dapat dilihat bahwa 

saat Gothel mencondongkan tubuh, ia menyeret Rapunzel ke arah yang 

ia tuju tanpa memedulikan Rapunzel. Sikap dominan yang ditunjukkan 

oleh Gothel adalah mengabaikan Rapunzel, sama seperti Taiyang 
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mengabaikan Yihua terlebih lagi tingkat kedekatan Rapunzel dan 

Gothel serupa dengan kedekatan Taiyang dan Yihua. 

 

Gambar 3.19. Walk Cycle Marah 

(http://www.cgarena.com/freestuff/tutorials/max/walk-cycles/walk.html) 

Selain itu, Gothel yang marah dan menarik Rapunzel; juga Kim 

Joo Won yang menarik Gil Ra Im—sama-sama mengadaptasi bentuk 

angry walk cycle, di mana tubuh bagian atas condong ke depan seperti 

membungkuk tetapi pandangannya tetap lurus ke depan. Menurut 

analisa penulis mengenai angry walk cycle, pijakannya orang yang 

marah akan terlihat lebih tegang dan kaku dibanding biasanya, dan 

tangannya juga akan mengayun ke depan dan tangannya mengepal 

keras. 

 

Gambar 3.20. Sketsa Taiyang yang Menyeret Yihua 
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Selain itu, penulis juga membuat sketsa seperti gambar di atas 

untuk menggambarkan Taiyang yang dalam kondisi marah dan ingin 

mendominasi Yihua dengan terus menyeretnya. 

3.5.2. Submissive (Yihua) 

Pada naskah scene 5 Spring Forth, Yihua digambarkan terkejut dan mulai merasa 

gelisah saat melihat kehadiran Taiyang, terlebih lagi saat Taiyang menatapnya 

marah. Dapat dikatakan bahwa Yihua merasa terintimidasi dan mulai 

menunjukkan bahwa ia rentan untuk didominasi oleh Taiyang, dengan kata lain 

Yihua pun menunjukkan sisi sikap submissive pada dirinya. 

 

Gambar 3.21. Potongan Naskah Scene 5 Spring Forth 

Potongan naskah tersebut menunjukkan bahwa Yihua tidak berani melawan 

Taiyang yang mulai menunjukkan sisi dominannya, yang diidentikkan dengan 

submissive yakni mengalah dalam suasana yang mencekam. Seperti Taiyang, tiap 

emosi yang dialami Yihua akan terus mengadopsi sikap submissive meskipun 

melakukan hal yang beragam. 
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1. Yihua yang Terkejut 

a. Terpaku 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Yihua terpaku saat melihat Taiyang 

yang sudah meninggalkan awannya dan menginjak daratan. Yihua 

merupakan seorang wanita yang ceria dan feminin sehingga gestur di saat 

terkejut yang menonjolkan kesan feminin ialah menutup wajah, terutama 

di bagian mulut dengan tangannya. 

Tabel 3.2. Referensi Sikap Tubuh dan Ekspresi Wajah Terkejut 

Postur Tubuh Ekspresi Wajah 

 
 

Belle yang Kaget 

(Beauty and The Beast, 1991) 

Jasmine yang Terkejut dan Khawatir 

(Aladdin, 1992) 

 

Hal tersebut juga diterapkan oleh Jasmine dalam film animasi 

Aladdin (1992) di menit 01:01:58 di mana Jasmine terkejut dan 

terpaku saat melihat ayahnya telah dihipnotis. Selain itu, terkejut 

sekaligus gelisah juga ditunjukkan dalam gestur Belle dalam film 

Beauty and The Beast di menit 01:18:21 di mana Belle sontak 

menggelengkan kepala seakan tidak percaya melihat Beast yang 

terbaring. Kelopak matanya membuka lebih lebar sehingga matanya 

terlihat lebih besar, dan ia mencondongkan tubuhnya ke arah Beast 

yang menjadi objek perhatiannya. 
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Gambar 3.22. Wanita yang Terkejut dengan Menutup Mulut 

(https://www.youtube.com/watch?v=TSGT0KqsQcc) 

Tidak hanya pada film animasi; pada video berjudul Yard Sale 

Buyouts – Prank It, pada menit 00:05:17 seorang wanita terkejut 

karena dikerjai oleh presenter acara. Sama halnya dengan orang yang 

terkejut pada umumnya, mulutnya akan sedikit terbuka seperti 

menganga, lalu ia menutup mulutnya. Ia pun sedikit menahan 

punggunggnya seakan kaku dikarenakan ia terpaku pada objek yang 

membuatnya kaget.  

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan, penulis pun 

menggambarkan sketsa postur tubuh Yihua yang terkejut melengkung 

ke belakang dan detail gestur sebagai berikut. 
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Gambar 3.23. Sketsa Postur Tubuh Yihua yang Terkejut dan Gelisah 

Selain mendapatkan referensi yang telah disebutkan sebelumnya, 

penulis juga membuat video alting sebagai acuan tambahan dalam 

membuat keypose bahasa tubuh Yihua yang terkejut. 

 

Gambar 3.24. Video Referensi Postur Yihua yang Terkejut saat Menabrak 

Taiyang 
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2. Yihua yang Takut 

a. Terintimidasi 

Seperti yang dijelaskan di naskah, Yihua digambarkan gelisah terlebih 

lagi saat melihat raut wajah Taiyang yang baginya menakutkan. 

Karena Yihua sudah merasa ketakutan, Yihua tidak dapat melawan 

saat ditarik Taiyang. Yihua pun akhirnya terseret dan terintimidasi 

oleh Taiyang. Ciri-ciri orang yang terintimidasi dan takut 

diidentifikasikan dengan sikap tubuhnya yang secara tak sadar 

menundukkan kepala, seakan tidak berani menatap orang yang lebih 

dominan darinya. Ia pun akan berhati-hati dan berusaha menuruti 

kemauan orang lain seperti yang tertera pada gambar. 

 

Gambar 3.25. Pria di Kiri Terintimidasi oleh Pria yang Marah 

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

Dalam adegan ini, Yihua menatap Tian Feng seakan meminta 

pertolongan, tapi ia tidak menunjukkan banyak perlawanan karena 

berharap Tian Feng menolongnya. 
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Selain itu, penulis juga menggambarkan pose berupa line of action 

Yihua yang diseret oleh Taiyang sebagai berikut. 

 

Gambar 3.26. Sketsa Postur Tubuh Yihua yang Terseret 

Berdasarkan referensi tersebut, penulis membuat video referensi 

gerakan untuk memberi gambaran Yihua yang pasrah saat ditarik oleh 

Taiyang merangkup pembahasan sebelumnya. 

 

Gambar 3.27. Video Referensi Taiyang yang Menyeret Yihua 
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b. Memberontak 

Awalnya tenaga Yihua tidak cukup kuat untuk melawan Taiyang. 

Tetapi setelah Yihua melihat bunga-bunga yang layu, ia mulai panik 

dan keinginannya untuk melepaskan diri makin kuat. 

Penulis menganalisa salah satu adegan pada film animasi Tangled 

terlebih dahulu. Digambarkan pada awal adegan dominan-submissive 

yang serupa yakni pada menit 00:56:35 sampai dengan 00:56:58 di 

mana  Rapunzel tidak menarik diri saat ditarik dan mengikuti 

keinginan ibu tirinya dengan terus mengikuti arah Gothel berjalan. 

Tapi akhirnya Rapunzel menunjukkan pertentangan. Hal tersebut 

membuat kondisi berputar balik, dalam melawan dominasi yang 

ditunjukkan dalam gambar di bawah; bahwa ada suatu hal yang ingin 

ia sampaikan terhadap Gothel.  

 

Gambar 3.28. Rapunzel Menunjukkan Penolakan Terhadap Ajakan Gothel 

(Tangled, 2010) 

Hal tersebut menjadi referensi untuk penulis dalam menganimasikan 

karakter Yihua, yang identik dengan Rapunzel saat keinginannya 

diabaikan dan Taiyang dalam mengajak Yihua secara paksa untuk 
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mengikuti kemauannya, sama halnya dengan Gothel yang memaksa 

Rapunzel ikut bersamanya. 

 

Gambar 3.29. Rapunzel Berusaha Meraih Flynn 

(Tangled, 2010) 

Penulis juga mengambil referensi dari film yang sama dengan 

sebelumnya yakni Tangled (2010), di mana Rapunzel berniat 

menghampiri Flynn yang terluka dengan terus berusaha 

mendekatinya meskipun ia tahu kalau usahanya sia-sia. Menurut 

analisa penulis, pandangan dari seseorang yang dikondisikan 

seperti hal tersebut akan tertuju pada objek yang menjadi pusat 

perhatiannya, terlebih lagi jika ada suatu yang dikhawatirkannya. 

Ia akan menjauhi objek yang menahannya. Penulis juga 

menggambarkan sketsa berupada postur tubuh Yihua yang 

memberontak seperti berikut. 
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Gambar 3.30. Yihua yang Memberontak saat Ditarik 

Dikarenakan Yihua sedikit manja, penulis menggambarkan Yihua 

yang berusaha melepaskan cengkeraman Taiyang dengan cara 

berusaha menggenggamnya; meskipun pada akhirnya Taiyang dapat 

dengan mudah menepisnya karena tenaganya lebih besar. Berdasarkan 

referensi tersebut, penulis juga membuat video referensi gerakan 

sebagai berikut untuk memberi gambaran Yihua yang memberontak 

saat ditarik oleh Taiyang agar penulis memiliki acuan tambahan dalam 

menganimasikan karakter. 

 

Gambar 3.31. Video Referensi Yihua yang Memberontak Saat Ditarik 
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c. Melepas Tangan secara Paksa / Menepis 

Yihua yang khawatir melihat bunga yang layu, tahu bahwa ia tidak 

bisa terus pasrah. Ia pun melepaskan diri dari Taiyang dan bermaksud 

menghampiri bunga yang layu. Ia melepaskan genggaman Taiyang 

secara paksa agar lepas dari Taiyang yang berniat mengontrolnya. Hal 

tersebut mematahkan sikap Taiyang yang mendominasi Yihua. Yihua 

pun melarikan diri untuk menghampiri bunga yang layu. 

 

Gambar 3.32. Sikap Tangan Menepis 

(Premier Automne, 2013) 

Dalam potongan film pendek Premier Automne (2013), terlihat 

seorang pria yang menahan pergi anak perempuan di depannya 

dengan menarik tangannya agar ia tidak pergi dari tempat itu. Anak 

perempuan tersebut tidak bisa menuruti lelaki itu sehingga ia 

melepaskan tangan  lelaki tersebut dengan kasar dan membutuhkan 

tenaga yang besar untuk melepaskan tarikannya. Menurut pengamatan 

penulis, seseorang yang ditarik dan menarik secara paksa merupakan 

bentuk dari penguasan, sehingga orang yang menariknya seakan 

memaksakan orang lain untuk mengikuti kemauannya. 
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Meskipun referensi gambar di atas memiliki arah gaya yang 

berbeda dengan yang dilakukan oleh Taiyang-Yihua. Kondisi yang 

dialami Yihua sama, yakni ia membutuhkan tenaga yang besar untuk 

melepaskan tarikan tangan Taiyang yang lebih kuat darinya. Untuk 

lebih jelasnya dalam memberi gambaran Yihua yang memberontak 

saat ditarik oleh Taiyang, penulis membuat sketsa desain gerakan 

sebagai berikut. 

 

Gambar 3.33. Sketsa Gerakan Yihua yang Menepis Tangan Taiyang 

Untuk awalnya, Yihua menarik tangannya berlawanan dari arah yang 

ingin ia ayunkan. Gerakan tersebut merupakan ancang-ancang dalam 

menepis tangan Taiyang. Penulis juga menerapkan sketsa desain 

gerakan tersebut sebagai bahan video akting yang menjadi acuan 

tambahan dalam menganimasikan karakter Yihua yang menepis 

tangan Taiyang. 
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Gambar 3.34. Video Referensi Yihua yang Menepis Tangan Taiyang 
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