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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Penulis akan melakukan penganimasian pada film animasi hybrid yang 

merupakan gabungan antara dua dimensi dan tiga dimensi, berjudul Iyatna. 

Terdapat sebelas karakter dalam film dengan durasi 5 s.d. 7 menit ini, yaitu Odi, 

Uwi, Wo, Penggaruk Ketek, Ibu Pemarah, Perokok, Si Gembil, Pembawa Ayam, 

Pria Kejepit, Tukang Sayur, dan Nenek Kampung. Odi merupakan tokoh utama 

yang ingin memotret di Madami dalam film ini. Penulis melakukan pengumpulan 

data untuk mendukung penganimasian, melalui studi pustaka (buku, e-book, 

jurnal, dan media internet), observasi (pengamatan terhadap bahasa tubuh orang 

kota, video candid, dan film layar lebar), dan eksperimen (pembuatan desain 

gerakan dan video referensi). 

3.1.1. Sinopsis 

Odi adalah orang kota yang sedang melakukan perjalanan untuk memotret 

pemandangan alam di daerah pedalaman, bernama Madami. Odi tidak tahu bahwa 

di daerah tersebut tidak boleh memotret.  Dalam perjalanan menuju Madami, Odi 

sempat menolong Wo, hewan peliharaan Uwi, yang akan jatuh ke sungai. 

Setibanya di daerah pedalaman, Odi tidak sengaja menemukan arca di tengah 

lapangan. Pada saat Odi memotret arca tersebut, alam di sekeliling Odi marah dan 

menyerang dirinya. Uwi yang mengetahui Odi tidak bermaksud jahat, menolong 
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Odi dengan cara menghancurkan kamera Odi. Lalu, Uwi mengantar Odi keluar 

dari daerah Madami. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Penulis tergabung dalam tim Tenun yang membuat film animasi Iyatna. Tim 

Tenun terdiri dari lima orang, yaitu Kenezia Hermanus sebagai character 

designer Odi, Linny sebagai character designer Uwi, Lorenzo Matthew sebagai 

environment designer, Adinda Muflihah sebagai rigger Odi, dan penulis sebagai 

animator Odi. Dalam film ini, penulis bertanggung jawab terhadap animasi 

karakter dan objek tiga dimensi dalam 13 scene di film ini. Akan tetapi, dalam 

laporan tugas akhir ini penulis hanya akan membahas gerakan tubuh, ekspresi, 

dan gerakan properti yang melekat pada karakter Odi dalam scene Odi menaiki 

angkutan umum, Odi menyeberangi jembatan akar, Odi beristirahat di bukit, dan 

Odi memotret arca. 

3.1.3. Storyboard 

Pada laporan tugas akhir ini, penulis akan membahas empat scene terpilih yang 

dapat memperlihatkan karakteristik Odi dan cerita utama film Iyatna. 

3.1.3.1. Scene Odi Menaiki Angkutan Umum 

Pada scene Odi menaiki angkutan umum, penulis memilih dua adegan 

yang akan dibahas, yaitu adegan Odi terbentur dan adegan Odi duduk 

dengan repot. Pada scene 1 shot 2, penulis akan membahas adegan Odi 

terbentur pada saat memasuki pintu mobil elf. Pada adegan ini, Odi 

melangkahkan kakinya ke dalam mobil elf dengan terburu-buru. Pada saat 
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langkah pertama memasuki mobil, Odi yang terburu-buru memasukkan 

kepalanya dengan cepat ke dalam mobil sehingga kepalanya terbentur atap 

pintu mobil. 

 

Gambar 3.1. Storyboard Iyatna Scene 1 Shot 2 
(Linny, 2014) 

 Selain itu, penulis akan membahas adegan Odi  duduk  dengan 

repot. Pada adegan ini, Odi mengaduh kesakitan sambil berjalan ke arah 

bangku yang kosong. Odi yang memakai tas ransel besar di punggung 

duduk dengan repot sehingga membuat Ibu Pemarah yang duduk di 

sebelahnya tidak nyaman dan kesal. 

3.1.3.2. Scene Odi Menyeberangi Jembatan Akar 

Pada scene Odi menyeberangi jembatan akar, penulis memilih dua adegan 

yang akan dibahas, yaitu adegan Odi berjalan dengan penuh percaya diri 

dan berlagak angkuh dan adegan Odi terpeleset. Pada scene 6 shot 27, 

penulis akan membahas adegan Odi berjalan dengan penuh percaya diri 

dan berlagak angkuh. Pada adegan ini, Odi melangkahkan kakinya di atas 

jembatan dengan penuh percaya diri dan berlagak angkuh karena baginya 
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jembatan tersebut mudah untuk diseberangi. Odi mempercepat 

langkahnya. 

 

Gambar 3.2. Storyboard Iyatna Scene 6 Shot 27 
(Linny, 2014) 

 Pada scene 6 shot 27 dan shot 28, penulis akan membahas adegan 

Odi terpeleset. Pada adegan ini, Odi terpeleset dan mencoba untuk 

menyeimbangkan diri. 

 

Gambar 3.3. Storyboard Iyatna Scene 6 Shot 28 
(Linny, 2014) 

3.1.3.3. Scene Odi di Bukit 

Pada scene Odi beristirahat di bukit, penulis memilih tiga adegan yang 

akan dibahas, yaitu adegan Odi berjalan mendaki dengan kelelahan, 
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adegan Odi duduk istirahat, dan adegan Odi minum. Pada scene 7 shot 46, 

penulis akan membahas adegan Odi yang berjalan dengan kelelahan 

dengan bertumpu tongkat. 

 

Gambar 3.4. Storyboard Iyatna Scene 6 Shot 46 
(Linny, 2014) 

 Pada scene 7 shot 47, penulis akan membahas adegan Odi 

beristirahat. Pada adegan ini, Odi menghempaskan tubuhnya di atas batu 

dan meluruskan kakinya. 

 

Gambar 3.5. Storyboard Iyatna Scene 6 Shot 47 
(Linny, 2014) 
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 Selain itu, penulis akan membahas adegan Odi minum. Pada 

adegan ini, Odi yang sedang mengatur napas akan mengambil botol airnya 

dan minum. 

3.1.3.4. Scene Odi di Area Arca 

Pada scene Odi di area arca, penulis memilih enam adegan yang akan 

dibahas, yaitu adegan Odi berjalan mendekati arca, adegan Odi memotret, 

adegan Odi terpental, adegan Odi tercekik, adegan Odi dan Wo bertatapan, 

dan adegan Odi selamat dari cekikan. Pada scene 9 shot 59, penulis akan 

membahas adegan Odi berjalan mendekati arca yang berada di tengah 

lapangan dengan rasa penasaran bercampur takut. 

 

Gambar 3.6. Storyboard Iyatna Scene 9 Shot 59 
(Linny, 2014) 

 Pada scene 9 shot 60 dan shot 62, penulis akan membahas adegan 

Odi yang memerhatikan cahaya bulan dan angle pengambilan gambar arca 

lalu memotret dengan menggunakan kamera polaroid. Suasana di sekitar 

Odi menjadi sangat sunyi. 
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Gambar 3.7. Storyboard Iyatna Scene 9 Shot 60 dan Shot 62 
(Linny, 2014) 

 Pada scene 9 shot 63, penulis akan membahas adegan Odi terpental 

mundur karena adanya amukan dari lingkungan di sekitarnya. Odi yang 

terpental segera duduk kembali untuk melihat dan mencerna keadaan di 

sekitarnya. 

 

Gambar 3.8. Storyboard Iyatna Scene 9 Shot 63 
(Linny, 2014) 

 Pada scene 9 shot 66 dan shot 67, penulis akan membahas adegan 

Odi tercekik. Pada adegan ini, Odi yang sedang duduk mulai dililit oleh 

akar dan tanaman menjalar hingga Odi tercekik dan terlentang. Odi sangat 

panik. 
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Gambar 3.9. Storyboard Iyatna Scene 9 Shot 66 dan Shot 67 
(Linny, 2014) 

 Pada scene 9 shot 69, penulis akan membahas ekspresi Odi 

bertatapan dengan Wo. Pada adegan ini, Wo yang berdiri di atas tubuh Odi 

menatap Odi dengan lekat. Odi menatap balik Wo dengan tatapan 

meminta tolong, tetapi Wo merenggut kamera di lehernya dan membawa 

kabur kamera tersebut. Odi kaget dan mulai pasrah karena harapannya 

terhadap Wo yang mungkin menolongnya telah hilang. 

 

Gambar 3.10. Storyboard Iyatna Scene 9 Shot 69 
(Linny, 2014) 

 Pada scene 9 shot 77, penulis akan membahas adegan Odi selamat 

dari akar dan tanaman merambat yang mulai melepas lilitannya di tubuh 
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dan leher Odi. Odi yang terlepas dari cekikan dan belitan akar terbatuk-

batuk dan mencoba menenangkan diri. 

 

Gambar 3.11. Storyboard Iyatna Scene 9 Shot 77 
(Linny, 2014) 

3.1.4. Konsep Karakter 

Odi adalah tokoh utama dalam film animasi Iyatna. Odi merupakan mahasiswa 

berusia 21 tahun yang berasal dari kota dan memiliki sifat ceroboh, urakan, 

sembrono, terbuka terhadap hal-hal baru, serta selalu mencoba berpikiran positif. 

Dia menyukai fotografi menggunakan kamera polaroid karena hasil foto dapat 

langsung jadi dan ditempel di buku albumnya. Sebagai seorang backpacker 

pemula, Odi masih cuek dan belum mengetahui cara bertamu ke suatu daerah 

dengan baik. 
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Gambar 3.12. Karakter Odi 
(Kenezia Hermanus, 2014) 

3.2. Objek Penelitian 

Penulis melakukan pengamatan berdasarkan objek penelitian yang akan 

dijabarkan berikut ini. 

3.2.1. Referensi dalam Film 

3.2.1.1. Scene Odi Menaiki Angkutan Umum 

1. Terbentur 

Penulis menggunakan video candid berjudul Funny Head Hits! yang 

diunggah oleh hilariousvideos4u ke Youtube pada 7 Maret 2011. Gerakan 

terbentur pada menit 00:00:22 s.d. 00:00:24 dijadikan acuan pada saat Odi 

terbentur. Kemudian, penulis menggunakan video candid berjudul Justin 

Bieber Hits His Head On a Revolving Door! LOL yang diunggah oleh new 

channel :Strawberrylove911 ke Youtube pada 22 Mei 2010. Gerakan dan 
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ekspresi kesakitan Justin Bieber akibat terbentur pada menit 00:00:04.7 

s.d. 00:00:11.4 dijadikan acuan kesakitan pada karakter Odi. 

3.2.1.2. Scene Odi Menyeberangi Jembatan Akar 

1. Berjalan dengan Penuh Percaya Diri dan Berlagak Angkuh 

Penulis menggunakan video candid berjudul Animation Reference - 

Athletic Male Standard Walk – Realtime yang diunggah oleh 

endlessreference ke Youtube pada 26 Juli 2011. Gerakan melangkah pada 

menit 00:00:00 s.d. 00:00:03 dijadikan acuan pada saat Odi berjalan. Lalu, 

penulis menggunakan video candid berjudul How To Walk To attract 

Attention yang diunggah oleh endlessreference Vlad Cruz ke Youtube 

pada 11 Mei 2013. Gerakan melangkah pada menit 00:05:46.0 s.d. 

00:05:55 dijadikan acuan pada saat Odi berjalan. 

Penulis menggunakan ekspresi angkuh dari karakter Ratu Hati di 

film Alice in Wonderland tahun 2010 pada menit 01:12:02.0 s.d. 

01:12:05.0 dan referensi foto sebagai acuan ekspresi Odi yang berlagak 

angkuh. 

2. Terpeleset 

Penulis menggunakan video candid berjudul Ultimate montage of people 

slipping on ice yang diunggah oleh Katie Oldham ke Youtube pada 6 

Desember 2010. Gerakan terpeleset pada menit 00:00:45.8 s.d. 00:00:48.2 

dijadikan acuan gerakan Odi terpeleset dan ekspresi panik pada menit 
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0:01:28.5 s.d. 0:01:30.0 dijadikan acuan ekspresi Odi. Selain itu, penulis 

menggunakan ekspresi skater pada video candid berjudul Skater Falls Off 

Bridge!! yang diunggah oleh christopherchann ke Youtube pada 28 

Agustus 2014 di menit 00:00:24.0 s.d. 00:00:25.0 sebagai acuan ekspresi 

Odi yang terpeleset di atas jembatan. Penulis juga mengamati keseluruhan 

reaksi pada saat terpeleset di video berjudul Ultimate montage of people 

slipping on ice dan reaksi terpeleset pada menit 00:00:19.0 s.d. 00:00:26.0 

di video candid berjudul The Ultimate Best and Funniest Slip and Fall 

Fails Compilation yang diunggah oleh ObeseFailTV ke Youtube pada 3 

Juli 2013. 

3.2.1.3. Scene Odi di Bukit 

1. Berjalan Mendaki dengan Kelelahan 

Penulis menggunakan video yang direkam langsung saat melakukan 

kunjungan ke Baduy pada 9 Agustus 2014. Gerakan berjalan wanita 

berkerudung putih dan berkacamata menggunakan tongkat pada menit 

00:00:06 s.d. 00:00:11 dijadikan acuan penggunaan tongkat pada saat 

berjalan mendaki. Kemudian, penulis menggunakan video candid berjudul 

Hiking Through the White Mountains - 5 Days on the Presidential Range 

yang diunggah oleh sintax77 ke Youtube pada 23 Agustus 2011. Cara 

wanita berbaju ungu berjalan membungkuk pada menit 00:12:55.0 s.d. 

00:13:03.0 dan eskpresi kelelahan pada menit 00:13:14.0 s.d. 00:13:18.0 

dijadikan acuan kelelahan pada karakter Odi. 
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3.2.1.4. Scene Odi di Area Arca 

1. Berjalan dengan Penasaran dan Takut 

Penulis menggunakan video candid berjudul Killer Clown Returns Scare 

Prank! yang diunggah oleh DmPranksProductions ke Youtube pada 15 

Juni 2014. Gerakan berjalan mendekat pada menit 00:01:40.0 s.d. 

00:01:47.2 dijadikan acuan Odi mendekati arca. 

2. Memotret Menggunakan Kamera Polaroid 

Penulis menggunakan video candid berjudul Polaroid Spirit 600 First Test 

yang diunggah oleh martinobub ke Youtube pada 29 November 2012. 

Gerakan dan ekspresi memotret pada menit 00:03:45.3 s.d. 00:03:59.0 

dijadikan acuan Odi memotret. 

3. Terpental 

Penulis menggunakan video candid berjudul Exercise Ball Fails 

Compilation || TFS☺ yang diunggah oleh TheFailStreet ke Youtube pada 

23 Juli 2013. Gerakan terpental pada menit 00:00:03.5 s.d. 00:00:11.8 

dijadikan acuan pada saat Odi terpental. 

4. Tercekik 

Penulis menggunakan video berjudul Rope Around Her Neck yang 

diunggah oleh danjj91's channel ke Youtube pada 19 Febuari 2013. 

Gerakan anggota tubuh bagian tengah ke atas pada menit 00:00:13.0 s.d. 
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00:00:16.0 dijadikan acuan pada saat Odi tercekik. Penulis menggunakan 

video candid berjudul Invisible Rope Choke-Out yang diunggah oleh 

tuckedNRBs ke Youtube pada 26 Juli 2010. Gerakan meronta pada menit 

00:00:11.0 s.d. 00:00:13.0 dijadikan acuan gerakan meronta pada karakter 

Odi. Kemudian, penulis menggunakan adegan tercekik di film The Hunger 

Games pada menit 02:04:22.0 s.d. 02:04:28.0 sebagai acuan ekspresi. 

5. Tatapan Berharap dan Kehilangan Harapan 

Penulis menggunakan adegan Anna yang berharap di film Frozen tahun 

2013 pada menit 01:15:39.0 sebagai acuan ekspresi Odi berharap dan 

menit 01:15:56.0 sebagai acuan ekspresi kehilangan harapan. 

6. Selamat dari Cekikan 

Penulis menggunakan adegan selamat dari cekikan di film The Hunger 

Games pada menit 02:04:31.0 s.d. 02:04:35.0 dan terlepas dari cekikan di 

video candid berjudul Invisible Rope Choke-Out yang diunggah oleh 

tuckedNRBs ke Youtube pada 26 Juli 2010 pada menit 00:00:13.0 s.d. 

00:00:16.0 sebagai acuan adegan Odi selamat dari cekikan. 

3.2.2. Video Referensi 

Penulis membuat video acting sebagai referensi dan acuan untuk adegan Odi 

duduk dengan repot, adegan Odi duduk istirahat, dan adegan Odi minum. 
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3.3. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap objek penelitian yang 

telah disebutkan di atas akan dijelaskan dalam sub bab-sub bab berikut ini. 

3.3.1. Referensi dalam Film 

3.3.1.1. Scene Odi Menaiki Angkutan Umum 

1. Terbentur 

Untuk adegan Odi terbentur yang terdapat pada scene 1 shot 2, penulis 

memakai video candid berjudul Funny Head Hits! sebagai acuan adegan 

terbentur.  

 

 

Gambar 3.13. Referensi Terbentur 
(http://www.youtube.com/watch?v=m65cTs9DXMo) 

Orang tersebut berjalan dengan agak menunduk untuk menghindari 

palang, tetapi prediksinya salah. Orang tersebut membentur palang tepat di 

atas kepalanya karena kurang menunduk. Setelah membentur, tubuh 
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otomatis mundur akibat benturan dan menjauhi objek yang dibenturnya. 

Tangan akan langsung mengarah ke atas kepala pada saat kepala terbentur. 

Dari video ini, penulis mempelajari timing dan urutan gerakan terbentur. 

Untuk adegan Odi kesakitan akibat terbentur, penulis memakai 

video candid berjudul Justin Bieber Hits His Head On a Revolving Door! 

LOL sebagai acuan gerakan dan ekspresi kesakitan akibat terbentur. 

Animasi Karakter..., Reini Jane, FSD UMN, 2015



 

Gambar 3.14. Referensi Terbentur 
(http://www.youtube.com/watch?v=Ku7y36w32lI) 

Sesaat setelah kepala terbentur, tangan akan langsung memegang 

kepala dan tubuh akan mundur lalu terdiam beberapa lama karena 

kesakitan yang didera. Setelah sakit agak reda, tubuh yang menunduk 

menahan sakit akan terhuyung dan melanjutkan berjalan dengan kepala 

yang menunduk pula. Pada saat berjalan terhuyung, kedua tangan yang 

memegang kepala akan menutup muka karena adanya rasa malu akibat 

terbentur. Dari video ini, penulis mempelajari timing, urutan gerakan, dan 

ekspresi. 

Penulis menyimpulkan bahwa pada saat seseorang terbentur, dia 

akan langsung mundur dan menutupi bagian kepala yang terbentur. 

Setelah terdiam sejenak, orang yang terbentur akan berjalan kembali 

dengan tangan yang tetap menutupi dan memegang bagian kepala yang 

terbentur. 
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3.3.1.2. Scene Odi Menyeberangi Jembatan Akar 

1. Berjalan dengan Penuh Percaya Diri dan Berlagak Angkuh 

Untuk adegan Odi berlagak angkuh yang terdapat pada scene 6 shot 27, 

penulis memakai video candid berjudul How To Walk To attract Attention 

dan Animation Reference - Athletic Male Standard Walk – Realtime 

sebagai acuan berjalan dengan percaya diri. 

 

Gambar 3.15. Referensi Berjalan dengan Percaya Diri 
(https://www.youtube.com/watch?v=sJt8y3LRNUM) 

Pada saat seseorang berjalan dengan penuh percaya diri, 

langkahnya akan lurus ke depan. Tubuh akan tegap pada saat berjalan dan 

wajah menghadap lurus ke depan. Jika ada orang yang berjalan ke 

arahnya, dia tidak akan mengubah arah jalannya, tetapi orang yang 

berjalan ke arahnya yang akan menyingkir dan mengubah arah jalannya. 
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Gambar 3.16. Referensi Berjalan 
(https://www.youtube.com/watch?v=GBkJY86tZRE) 

Pada saat berjalan, langkah yang dibuat akan lebar dan kokoh. 

Pada saat kaki kanan maju ke depan, tubuh bagian atas akan serong ke 

kanan sedangkan pada saat kaki kiri maju ke depan, tubuh akan serong ke 

kiri. Jika kedua kaki berada di tengah, tubuh akan tegak dan tidak condong 

ke arah apa pun. 

Penulis memakai film Alice in Wonderland dan foto referensi 

sebagai acuan ekspresi angkuh.  

 

Gambar 3.17. Referensi Ekspresi Angkuh 
(Alice in Wonderland, 2010) 

Animasi Karakter..., Reini Jane, FSD UMN, 2015

http://www.youtube.com/watch?v=Fbb3631ew_4


 

Gambar 3.18. Referensi Ekspresi Angkuh pada Pria 
(http://thumbs.dreamstime.com/x/man-arrogant-expression-14127647.jpg) 

Alis akan naik ke atas dengan mata yang menatap ke bawah 

sebagai tanda dirinya merasa di atas. Dagu akan naik dan mulut akan 

terkatup dan kedua ujung bibir mengarah ke bawah untuk memberikan 

kesan dingin. 

2. Terpeleset 

Untuk adegan Odi terpeleset yang terdapat pada scene 6 shot 27 dan shot 

28, penulis memakai video candid berjudul Ultimate montage of people 

slipping on ice sebagai acuan gerakan dan ekspresi pada adegan terpeleset. 
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Gambar 3.19. Referensi Gerakan Terpeleset 
(http://www.youtube.com/watch?v=Fbb3631ew_4) 

Pada saat kaki terpeleset, seluruh tubuh akan meluncur ke depan 

lalu tubuh akan condong ke arah belakang dengan salah satu kaki mulai 

terangkat yang mencoba meraih pijakan akibat kehilangan keseimbangan 
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dan tangan yang membuka lebar mencari pegangan. Sesaat setelah salah 

satu kaki terangkat tinggi ke atas, tubuh mencoba untuk condong ke arah 

depan untuk menghindari tubuh yang jatuh ke belakang. Tubuh yang 

condong ke depan dilanjutkan dengan kaki terangkat yang dihentakkan 

dengan keras ke depan sehingga tubuh mulai menghadap samping. Pada 

saat menemukan keseimbangan, kaki yang sedari tadi selalu menapak akan 

terangkat sedikit lalu melangkah ke depan. Dari video ini, penulis 

mempelajari timing dan urutan gerakan. 

 

Gambar 3.20. Referensi Reaksi pada Saat Akan Terjatuh 
(http://www.youtube.com/watch?v=Fbb3631ew_4) 

 

Gambar 3.21. Referensi Reaksi pada Saat Akan Terjatuh Bagian 2 
(http://www.youtube.com/watch?v=y-lg6a9zdVc) 
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Berdasarkan berbagai gerakan terpeleset yang penulis amati, 

penulis menyimpulkan bahwa seseorang yang terpeleset akan otomatis 

mencari pegangan yang dapat menahan tubuhnya supaya tidak terjatuh. 

 

Gambar 3.22. Referensi Ekspresi Terpeleset di Jembatan 
(https://www.youtube.com/watch?v=dGUGw8r1Z6Q) 

 

Gambar 3.23. Referensi Ekspresi Terpeleset 
(http://www.youtube.com/watch?v=Fbb3631ew_4) 
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Ekspresi pada saat akan terjatuh sangat tegas dan kaku akibat 

kepanikan dan ketakutan yang tertahan. Alis akan mengerut dan naik 

sehingga timbul kerutan di dahi. Mata akan menatap ke arah bawah. Mulut 

akan tertutup rapat dengan rahang yang mengatup keras. Kepala akan 

merapat ke leher, tetapi leher yang kaku akan condong ke arah belakang. 

Akan tetapi, pada saat dirinya mulai terjatuh, ekspresi wajah yang semula 

tegas dan kaku akan mulai mengendur. Alis akan mulai turun dan tidak 

mengerut. Mulut tetap tertutup rapat. Dari video ini, penulis mempelajari 

timing dan urutan ekspresi wajah. 

3.3.1.3. Scene Odi di Bukit 

1. Berjalan Mendaki dengan Kelelahan 

Untuk adegan Odi berjalan mendaki dengan kelelahan yang terdapat pada 

scene 7 shot 46, penulis memakai video yang direkam langsung saat 

melakukan kunjungan ke Baduy sebagai acuan gerakan berjalan 

menggunakan tongkat. 
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Gambar 3.24. Referensi Gerakan Mendaki dengan Tongkat 
(Tim Tenun, 2014) 

Pada saat mendaki menggunakan tongkat di tangan kanan, tongkat 

akan diangkat pada saat kaki kanan akan diangkat dan kaki kiri memijak 

kuat. Tongkat akan terlebih dahulu memijak di tanah sebelum kaki kanan 

memijak tanah. Dari video ini, penulis mempelajari timing dan urutan 

gerakan. 

Untuk ekspresi kelelahan yang terdapat pada scene 7 shot 46, 

penulis memakai video candid berjudul Hiking Through the White 

Mountains - 5 Days on the Presidential Range sebagai acuan ekspresi 

kelelahan dan cara berjalan yang membungkuk karena lelah. 
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Gambar 3.25. Referensi Berjalan dengan Membungkuk Karena Lelah 
(http://www.youtube.com/watch?v=TIsQBaYwGkM) 

Pada saat mendaki, tubuh akan condong ke arah depan akibat 

beban yang dibawa di punggung. Jika jarak pijakan agak jauh dan tinggi, 

maka tubuh akan lebih condong ke depan sesaat dengan alasan mencoba 

mengurangi berat. Dari video ini, penulis mempelajari gesture. 

 

Gambar 3.26. Referensi Ekspresi Kelelahan 
(http://www.youtube.com/watch?v=TIsQBaYwGkM) 
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Pada saat kelelahan, tubuh akan kekurangan oksigen dan cairan. 

Mulut akan selalu terbuka dan napas dilakukan melalui mulut. Alis dan 

ekspresi wajah secara keseluruhan akan mengerut karena lelah. Mata akan 

melirik ke berbagai arah dengan wajah yang agak melihat sekeliling. 

Ekspresi wajah akan mengendur dan mengerut seiring dengan napas yang 

diambil. Dari video ini, penulis mempelajari timing dan ekspresi wajah. 

3.3.1.4. Scene Odi di Area Arca 

1. Berjalan dengan Penasaran dan Takut 

Untuk adegan Odi mendekati arca yang terdapat pada scene 9 shot 59, 

penulis memakai video candid berjudul Killer Clown Returns Scare 

Prank! sebagai acuan berjalan mendekati arca dengan penasaran dan takut. 
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Gambar 3.27. Referensi Berjalan Mendekat dengan Penasaran dan Takut 
(https://www.youtube.com/watch?v=hHjGtBnSv50) 

Pria tersebut berjalan dengan cepat pada saat belum menemukan 

objek yang membuat dirinya penasaran. Akan tetapi, langkah pria tersebut 

mulai melambat dengan bahu dan kepala yang miring karena penasaran. 

Tubuh akan lebih condong ke belakang sebagai antisipasi karena rasa takut 

akan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari video ini, penulis mempelajari 

timing dan urutan gerak, dan bahasa tubuh. 
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2. Memotret Menggunakan Kamera Polaroid 

Untuk adegan Odi memotret yang terdapat pada scene 9 shot 60 dan shot 

62, penulis memakai video candid berjudul Polaroid Spirit 600 First Test 

sebagai acuan. 

 

Gambar 3.28. Referensi Memotret 
(https://www.youtube.com/watch?v=W1ysczt8Udo) 

Pada saat memotret menggunakan kamera polaroid, tangan kiri 

akan berada di bagian bawah kamera sebagai penahan kamera sedangkan 

tangan kanan akan memegang sisi bawah kanan kamera dan memiliki 

fungsi sebagai penekan shutter. Pada saat mengatur cahaya flash, tangan 

kiri akan memegang sisi bawah kiri kamera dan tangan kanan akan 

memutar kenop pengatur flash. Setelah persiapan memotret selesai, 

kamera akan disejajarkan dengan wajah. Mata kanan dipakai untuk 

membidik, sedangkan mata kiri akan terpejam dengan alis yang mengerut 

tanda fokus. Pundak akan agak naik dan kaku. Dari video ini, penulis 

mempelajari timing dan urutan gerak, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah. 
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3. Terpental 

Untuk adegan Odi terpental yang terdapat pada scene 9 shot 63, penulis 

memakai video candid berjudul Exercise Ball Fails Compilation || TFS☺ 

sebagai acuan gerakan terpental. 
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Gambar 3.29. Referensi Terpental 
(https://www.youtube.com/watch?v=gj4b76Ao3vU) 

Pada saat orang tersebut terpental, badan akan naik ke udara 

dengan tubuh condong ke belakang dan kaki yang satu akan lebih tinggi 

dari kaki lainnya. Pada saat tubuh berada di udara, tangan akan mengarah 

ke belakang untuk mencoba menahan tubuh. Pada saat terhempas di atas 

tanah, bagian punggung akan menjadi bagian tubuh pertama yang terkena 

tanah disusul oleh tangan yang menahan. Kaki angkat terangkat tinggi ke 

atas akibat hentakan. Kepala akan menghadap langit dan dengan segera 

mengangkat ke depan. Lalu, kaki akan turun dan berselonjor di tanah dan 

tangan akan bergerak ke depan seperti meraih sesuatu. Sesaat, orang 

tersebut akan melihat ke depan untuk melihat apa yang terjadi. Setelah 

melihat ke depan dan mengetahui penyebab dirinya terpental, orang 
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tersebut akan berguling ke samping dan berusaha berdiri. Dari video ini, 

penulis mempelajari timing dan urutan gerak, dan bahasa tubuh. 

4. Tercekik 

Untuk adegan Odi tercekik yang terdapat pada scene 9 shot 66 dan shot 

67, penulis memakai video berjudul Rope Around Her Neck sebagai acuan 

gerakan anggota tubuh bagian tengah ke atas pada saat tercekik. 

 

Gambar 3.30. Referensi Gerakan Tubuh Bagian Atas Saat Tercekik 
(http://www.youtube.com/watch?v=BOyLdD95WKE) 

Pada saat tercekik, tangan akan berusaha melepas cekikannya 

dengan kedua tangan. Tubuh akan bergerak naik turun dengan kepala 

melihat ke atas. Dari video ini, penulis mempelajari timing dan bahasa 

tubuh. 
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Penulis memakai video candid berjudul Invisible Rope Choke-Out 

sebagai acuan gerakan meronta pada saat tercekik. 

 

Gambar 3.31. Referensi Meronta Saat Tercekik 
(http://www.youtube.com/watch?v=yB5sNAJUUmA) 

Pada saat tercekik, tubuh akan berada dalam posisi terbaring 

dengan kaki memijak tanah dengan kuat dan kepala sedikit terangkat. 

Tubuh akan bergerak naik turun dan meronta dengan kaki tetap memijak 

tanah dengan kuat. Dari video ini, penulis mempelajari timing  urutan 

gerakan, dan bahasa tubuh. 
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Penulis memakai film berjudul The Hunger Games sebagai acuan 

ekspresi pada saat tercekik. 

 

Gambar 3.32. Referensi Ekspresi Saat Tercekik 
(The Hunger Games, 2012) 

Pada saat tercekik, mata akan terpejam dan alis bergerak naik 

turun. Mulut akan selalu terbuka untuk mencari napas. Rahang akan 

mengeras pada saat berontak, tetapi akan terbuka lebar pada saat kesulitan 

bernapas. Dari video ini, penulis mempelajari timing dan ekspresi wajah. 

5. Tatapan Berharap dan Kehilangan Harapan 

Untuk adegan Odi menatap berharap dan kehilangan harapan yang 

terdapat pada scene 9 shot 69 dan 70, penulis memakai film Frozen 

sebagai acuan ekspresi. Pada saat diberi harapan, senyum akan muncul 

walau sedikit, mata akan membuka lebih lebar, dan alis bagian tengah 
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yang naik. Pada saat kehilangan harapan, mata akan menatap kosong 

sesaat karena ada rasa tidak percaya, mulut akan terbuka sedikit, dan alis 

bagian tengah yang mulai turun. 

 

Gambar 3.33. Referensi Ekspresi Berharap dan Kehilangan Harapan 
(Frozen, 2013) 

6. Selamat dari Cekikan 

Untuk adegan Odi selamat dari cekikan yang terdapat pada scene 9 shot 

77, penulis memakai film The Hunger Games dan video candid berjudul 

Invisible Rope Choke-Out sebagai acuan. Pada saat terlepas dari cekikan, 

mulut akan terbuka lebar dan menghirup napas sebanyak-banyaknya. Mata 

akan mulai terbuka sedikit dan alis akan terangkat. Napas akan terengah-

engah. Tubuh akan berguling ke samping dan menghadap tanah. Dari 

video ini, penulis mempelajari timing, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah. 
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Gambar 3.34. Referensi Ekspresi Selamat dari Cekikan 
(The Hunger Games, 2012) 

 

Gambar 3.35. Referensi Selamat dari Cekikan 
(http://www.youtube.com/watch?v=yB5sNAJUUmA) 

3.3.2. Video Referensi 

Penulis membuat video referensi sebagai acuan tambahan untuk gerakan yang 

dibutuhkan dalam suatu adegan. 
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3.3.2.1. Scene Odi Menaiki Angkutan Umum 

1. Duduk dengan Repot 

Untuk adegan Odi duduk dengan repot yang terdapat pada scene 1 shot 2, 

penulis membuat video acting sebagai acuan gerakan anggota tubuh. 
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Gambar 3.36. Video Acting Duduk dengan Repot 

Pada saat akan duduk, tangan kiri akan memegangi tas untuk 

mengetahui jarak antara tas dengan sandaran kursi sehingga tangan kiri 

dapat membenahi dan membantu mendorong tas pada saat tubuh menekan 

tas ke belakang. Lalu, pada saat area tempat duduk sudah cukup luas, 

bagian panggul akan bergeser-geser untuk mencari posisi yang nyaman 

sedangkan punggung tetap agak bungkuk akibat terbentur sebelumnya. 

Setelah itu, tangan kanan yang sedari tadi memegangi bagian kepala yang 

sakit akan turun dan memegangi tali penyangga ransel di bagian pundak. 
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Tangan kiri akan ikut memegangi tali penyangga ransel di bagian pundak 

pula. Lalu tubuh akan condong ke kiri dan kepala menoleh ke kanan untuk 

melihat ke arah tas yang sedang dibenahi posisinya untuk mencari 

kenyamanan. Setelah mendapat kenyamanan, tangan kanan dan kiri akan 

menurunkan tali penyangga tas dari pundak sehingga pundak dapat 

terlepas dari beban. Tangan kanan dan tangan kiri akan memegang jok 

mobil di antara kakinya sedangkan kepala akan menoleh ke arah luar di 

sebelah kiri mobil. Tidak berapa lama, tangan kanan akan kembali 

memegang bagian kepala yang sakit. Dari video ini, penulis mempelajari 

timing, urutan gerakan, blocking, dan pose. 

3.1.1.1. Scene Odi di Bukit 

1. Duduk Istirahat 

Untuk adegan Odi duduk istirahat setelah kelelahan berjalan yang terdapat 

pada scene 7 shot 47, penulis membuat video referensi sebagai acuan 

gerakan anggota tubuh. 

 

Gambar 3.37. Video Referensi Duduk Istirahat 

Pada saat duduk istirahat setelah lelah berjalan, kaki akan 

diluruskan dan tidak ditekuk karena pengetahuan umum yang didapatkan. 
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Pada saat berjalan hingga lelah, otot kaki mengalami kontraksi sehingga 

kaki yang diluruskan bertujuan untuk mengistirahatkan otot dan saraf kaki. 

Jika kaki ditekuk, otot dan saraf kaki akan tertekan dan dapat 

mengakibatkan varises. Pernapasan dilakukan melalui dada sehingga 

terjadi pergerakan naik turun yang cepat dari bagian dada hingga kepala. 

Pada saat baru duduk, tangan akan lebih tegang menahan tubuh yang lelah, 

tetapi beberapa saat kemudia tangan akan lebih rileks dan tidak 

sepenuhnya menyangga tubuh. Kepala yang agak tertunduk karena lelah 

akan menengok ke daerah yang lebih luas karena adanya dorongan untuk 

menghilangkan kesesakan yang dirasakan dengan melihat pemandangan 

luas. Pada saat rasa kelelahan berkurang, kepala akan menatap ke jalur 

yang telah dilalui sebelumnya. Dari video ini, penulis mempelajari 

gerakan, blocking, dan pose. 

2. Minum 

Untuk adegan Odi minum setelah kelelahan yang terdapat pada scene 7 

shot 47, penulis membuat video referensi sebagai acuan gerakan anggota 

tubuh. 
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Gambar 3.38. Video Referensi Minum 

Pada saat minum setelah kelelahan, tubuh yang awalnya agak 

membungkuk dan kepala yang menunduk akan mendongak sehingga leher 

terlihat lebih panjang. Akan terjadi beberapa kali gerakan mendongak 

untuk minum. Air yang diminum tidak langsung diteguk karena napas 

yang masih belum teratur, melainkan disimpan di mulut terlebih dahulu 

sehingga pipi menggembung dan mulut mengerucut. Lalu, kepala akan 

menunduk kembali seiring dengan botol air yang diturunkan dan air yang 
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ditelan dengan perlahan. Pada saat gerakan minum pertama kali, botol 

tidak diletakkan di atas paha karena adanya rasa tidak sabar yang 

disebabkan oleh keinginan untuk minum yang besar. Pada saat air ditelan, 

akan terlihat gerakan menurun di leher. Untuk gerakan tangan kiri yang 

menutup botol terjadi karena keinginan untuk menyudahi minum, tetapi 

mulai berpikir untuk minum yang terakhir kali sebelum botol diletakkan di 

tas. Dari video ini, penulis mempelajari urutan gerakan, timing, blocking, 

dan bahasa tubuh. 

3.4. Desain Gerakan 

Penulis membuat sketsa desain gerakan sebagai acuan pergerakan tubuh dan 

properti pada dua adegan yang lebih rumit dari pada adegan lainnya, yaitu pada 

saat Odi terpeleset dan terpental. Pada kedua adegan ini terdapat banyak 

pergerakan pada tubuh dan properti. 

 

Gambar 3.39. Desain Gerakan Terpeleset 

 Terpeleset diawali dengan kedua kaki yang meluncur ke depan. Kaki yang 

meluncur kedepan membuat tubuh bagian atas yang berada di posisi yang sama 

terlihat condong ke belakang. Tas akan mengayun ke belakang. Setelah itu, kaki 
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kiri akan mengangkat ke atas, tetapi tangan kanan menyeimbangkan tubuh dengan 

berpegangan pada pinggir jembatan. Pada saat kaki kiri terangkat ke atas, tas dan 

kamera tetap mengayun ke belakang. Adanya tangan kanan dan tangan kiri yang 

menyusul berpegang kuat pada pinggir jembatan, kaki kiri dapat dihentakan ke 

depan sehingga tubuh dapat condong ke depan dan beban terbagi rata. Pada saat 

tubuh dihentakan ke depan, tas dan kamera ikut bergerak ke arah depan. Kedua 

kaki menapak disertai kedua tangan yang berpegang pada pinggir jembatan 

membuat Odi tidak terjatuh. 

 

Gambar 3.40. Desain Gerakan Terpental 

 Gaya dorong dari depan membuat Odi terpental. Pada saat tubuh Odi 

berada di udara, kamera melayang dan mengarah ke atas sedangkan tas mengarah 

ke bawah karena bobot yang berat. Kamera yang melayang tetap bergerak ke arah 

belakang mengikuti tubuh. Pada saat tubuh sedikit mengenai tanah, gaya dorong 

dari depan yang kuat membuat tubuh Odi terseret ke belakang. Kamera dan kaki 

akan turun sesaat sebelum terjadi tumbukan kuat antara tanah dengan tubuh Odi. 

Pada saat tubuh Odi terseret ke belakang dan terjadi tumbukan kuat antara tanah 

dengan tubuh Odi, kaki Odi dan kamera akan terangkat ke atas. 

Animasi Karakter..., Reini Jane, FSD UMN, 2015




