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BAB III 

        METODOLOGI 

3.1. Deskripsi Proyek 

Proyek ini berupa sebuah film animasi pendek dengan karakter binatang dan sebagai 

tokoh utama yaitu seekor kelelawar. Film animasi pendek ini bercerita tentang seekor 

kelelawar yang tidak bisa terbang karena takut dan pada suatu saat ia memutuskan 

untuk terbang karena sebuah alasan.  

Pada pembuatan proyek film animasi ini penulis memiliki peran sebagai 

technical director. 

3.2. Objek Penelitian 

Data yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana bentuk fisik dari kelelawar 

kartun yang sudah dimodifikasi dari bentuk kelelawar asli serta perbandingan 

diantara kedua hal tersebut. Untuk penelitian ini, penulis akan melakukan observasi 

pada tokoh kartun Bartok pada film Anastasia. 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bentuk Tulang Kelelawar 
(http://www.ucmp.berkeley.edu/mammal/eutheria/batskeleton.jpg
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Gambar 3.2. Tokoh Bartok dari Film “Anastasia” 
(http://images2.fanpop.com/image/photos/13700000/BARTOK-bartok-13795363-640-480.jpg) 

 

Kemudian penulis akan melakukan pengamatan terhadap metode yang paling efektif 

dalam melakukan rancangan rigging sayap kelelawar. Pada penelitian tentang 

rancangan rig sayap ini, penulis akan melakukan pengamatan melalui video-video 

yang menunjukkan cara terbang kelelawar dan bagaimana pergerakan tulang sayap  

saat kelelawar terbang dan juga cuplikan video yang menunjukkan cara terbang tokoh 

kartun Bartok dari film Anastasia, karena referensi konsep pembuatan tokoh 

kelelawar yang dibuat oleh pembuat desain tokoh kelelawar adalah tokoh Bartok. 
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3.3. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian observasi. Metode 

observasi akan dilakukan dengan menganalisa bentuk kerangka tulang kelelawar, 

bagaimana pergerakan kelelawar dengan kerangka tulang yang dimilikinya serta 

menganalisa perbandingannya dengan tokoh kelelawar kartun melalui cuplikan-

cuplikan video yang berhubungan dengan pengamatan yang dilakukan penulis.  

3.4. Hasil Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan akan difokuskan kepada gerakan tokoh kelelawar 

pada adegan saat tokoh kelelawar akan belajar terbang dan bagaimana tokoh 

kelelawar berekspresi saat melakukan adegan tersebut. Pada adegan tersebut gerakan 

yang diperlukan oleh animator adalah berlari, berjalan, terbang, dan berekspresi. 

Selain itu gerakan-gerakan sekunder yang mengikuti gerakan utama seperti pada 

telinga dan bulu dada tokoh kelelawar. 

3.4.1. Perbandingan Anatomi Kelelawar Asli Dengan Tokoh Bartok 

Penulis akan memaparkan pembahasan tentang anatomi kelelawar kartun. Referensi 

yang diambil sebagai bahan penelitian anatomi kelelawar kartun adalah tokoh kartun 

Bartok. Alasan penulis mengambil referensi kelelawar Bartok karena konsep model 

yang digunakan oleh pembuat konsep untuk membuat karakter kelelawar berdasarkan 

dari tokoh Bartok tersebut. Berikut adalah gambar dari tokoh Bartok. 
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Gambar 3.3. Contoh Tokoh Bartok 
(http://a.images.blip.tv/Headbanger14-BartokTheMagnificent235.jpg) 

 

Dari gambar yang ditunjukkan, bentuk kelelawar Bartok berbeda dari bentuk 

kelelawar asli. Tokoh Bartok memiliki perbedaan anatomi dari kelelawar asli, tangan 

dengan 3 jari dan kulit sayapnya tumbuh dari pergelangan tangan, sedangkan pada 

kelelawar asli sayap tumbuh dimulai dari jari-jarinya dan keempat jari sayapnya 

sangat panjang. 

Kemudian berikut adalah gambar dari perbandingan antara tulang kelelawar 

asli dengan desain tokoh kelelawar yang sudah dimodifikasi dengan referensi tokoh 

kartun Bartok. 
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Gambar 3.4. Perbandingan Struktur Kelelawar Asli dengan Tokoh Kelelawar 
1 (http://imagecache2.allposters.com/IMAGES/AWI/GH1409.jpg) 

Kelelawar asli pada umumnya tidak dapat berjalan dengan dua kaki melainkan 

dengan merangkak menggunakan kaki dan tangannya untuk berpindah tempat saat di darat. 

Kemudian dari bentuk tubuh tokoh kelelawar yang sudah dimodifikasi dengan referensi 

tokoh Bartok yang menjadikan tokoh kelelawar ini menyerupai manusia atau humanoid, 

maka tokoh kelelawar dapat melakukan gerak jalan yang sesuai dengan manusia yaitu 

menggunakan kedua kakinya. Lalu pada bagian sayap sudah ada modifikasi yang  bentuknya 

berbeda dari sayap tokoh Bartok. Sayap tokoh kelelawar yang sudah dibuat memiliki 2 ujung 

yang lancip untuk tiap sayap dan juga sambungan kulit sayapnya yang berakhir menempel 

pada paha tokoh kelelawar. 

3.4.2. Cara Terbang Kelelawar 

Kelelawar seperti yang sudah dijelaskan adalah seekor binatang yang mampu terbang 

di udara. Pada gambar berikut ini akan saya paparkan tentang cara terbang kelelawar. 

1 
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Gambar 3.5. Cara Kepak Sayap Kelelawar Saat Terbang 
(http://home.uchicago.edu/~jiriarte/files/CH%209%20of%20book.pdf) 

   

Gambar 3.6. Cuplikan Video Mengenai Cara Terbang Kelelawar 
(http://brown.edu/Research/Breuer-Lab/research/batflight.html) 

 

Dari hasil observasi cuplikan video mengenai cara terbang kelelawar, penulis 

mendapatkan bahwa cara terbang kelelawar adalah dengan melebarkan dan 

menyempitkan jari-jari sayapnya. Dengan cara seperti itu selain terbang, kelelawar 

dapat melakukan hovering atau mengambang di udara tanpa berpindah posisi terbang.  

Cara hovering kelelawar agak berbeda dari cara terbang kelelawar. Pada saat 

hovering, kelelawar memiringkan tubuhnya menjadi lebih vertikal namun tidak 

sepenuhnya vertikal. Kemudian kelelawar mengepak sayapnya kearah depan dan 

belakang tanpa menyempitkan sayapnya. Dengan cara ini kelelawar dapat 

mengambang di udara tanpa berpindah posisi. Contohnya seperti gambar berikut. 
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Gambar 3.7. Kelelawar Pemakan Nektar Sedang Melakukan Hovering 
(http://www.mpg.de/704449/zoom.jpeg) 

 

3.4.3. Perbandingan Rancangan Rigging Sayap Kelelawar 

Pada adegan saat tokoh kelelawar berlatih terbang, gerakan yang paling penting ada 

pada bagian sayap. Penelitian yang dilakukan penulis dari hasil membuat rancangan 

rigging pada sayap model ada beberapa rancangan. Yang pertama rancangan tulang 

sayap menggunakan sistem bone dan yang kedua penulis akan menggunakan sistem 

cloth. Penulis menggunakan 2 macam jenis rancangan untuk sistem bone yaitu 

dengan rancangan 2 ruas rantai bone dan 4 ruas rantai bone. Pada rancangan rig 

dengan sistem bone, penulis melakukan skinning pada sayap tokoh kelelawar.  

1. Rancangan Rig Sayap dengan Sistem Bone 

Penulis menggunakan sistem bone pada rancangan rig sayap agar pergerakan 

kulit sayap tokoh kelelawar saat melakukan adegan berlatih terbang dapat 

bergerak secara teratur karena dengan menggunakan biped tidak dapat 

mengatur bagian sayap tokoh kelelawar dengan baik sehingga penlis 
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menggunakan tambahan bone untuk membuat gerakan kulit sayap tokoh 

kelelawar menjadi bisa digerakan lebih teratur. Selain itu, rigging sayap 

dengan 2 ruas rantai bone ini efektif  karena bagian sayap yang akan 

dilakukan skinning tidak perlu menyesuaikan dengan banyak rantai bone dan 

pengerjaan untuk rancangan rigging ini relatif cepat, namun untuk pergerakan 

mengepak sayap masih terlihat agak kaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Rancangan Rig Sayap dengan 2 Ruas Rantai Bone. 
 

 

 

 

 
Gambar 3.9. Skinning Sayap Tokoh Kelelawar dengan 2 Ruas Rantai Bone. 

 

Perancangan Rigging..., Richard Gozali, FSD UMN, 2014



 

42 
 

Kemudian untuk rigging dengan rancangan 4 ruas rantai bone 

memakan waktu lebih lama untuk proses skinning dibandingkan dengan 

sistem bone yang menggunakan 2 sambungan, namun pergerakan sayapnya 

menjadi lebih fleksibel. 

  

Gambar 3.10. Bentuk Rancangan Rig Sayap dengan 4 Ruas Rantai Bone. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.11. Hasil Tes Gerakan Rig Sayap 4 Ruas Rantai Bone. 
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2. Rancangan Rig Sayap dengan Sistem Cloth  

Untuk rancangan rigging sayap kedua, penulis menggunakan sistem cloth 

pada sayap tokoh kelelawar. Rancangan rigging sayap tokoh kelelawar 

dengan menggunakan sistem cloth memakan waktu yang cukup lama, namun 

pengerjaannya relatif mudah. Dengan sistem cloth, sayap menjadi sangat 

fleksibel sehingga memungkinkan pergerakan sayap yang baik dan luwes. 

Pada sistem ini, bagian yang paling banyak memakan waktu adalah saat akan 

melakukan tes simulasi gerakan sayap. Untuk melakukan simulasi pada sistem 

cloth, posisi objek sayap pada awal frame  harus menempel pada objek yang 

mengikat objek sayap sehingga ketika simulasi dilakukan objek sayap tersebut 

akan mengikuti objek yang diikat. Untuk rancangan ini, penulis mengikat 

objek sayap pada bagian tulang-tulang biped yang posisinya berdekatan 

dengan objek sayap. 

  

Gambar 3.12. Bentuk Rancangan Rig Sayap dengan Sistem Cloth. 
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3.4.4. Rancangan Rigging Telinga Kelelawar 

Dari hasil tinjauan pustaka, telinga kelelawar memiliki ukuran yang besar dan lebar. 

Telinga kelelawar terdiri dari tulang rawan yang lunak, sehingga memungkinkan 

telinga kelelawar untuk menekuk. Dari hasil tinjauan tersebut, penulis melakukan 

rancangan agar telinga kelelawar tersebut dapat bergerak menekuk.  

  

Gambar 3.13. Rancangan Rig Telinga Tokoh Kelelawar 
 

Rancangan rig telinga ini dibuat agar saat tokoh kelelawar melakukan 

pergerakan, telinga tokoh kelelawar yang besar dapat digerakan oleh animator 

sebagai gerakan sekunder yang mengikuti gerakan utama. 

3.4.5. Rancangan Rig Wajah Tokoh  Kelelawar 

Untuk rancangan rig wajah kelelawar, penulis diminta oleh animator untuk memberi 

kontrol pada wajah untuk menunjukan ekspresi saat penganimasian. Animator juga 

sudah memberikan gambar ekspresi yang akan digunakan saat proses penganimasian. 
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Gambar 3.14. Expression Sheet dari Animator 
(Ganidra, 2014) 

 

Kemudian penulis membuat rigging wajah dengan menggunakan morpher 

yang dikontrol oleh reaction manager. Penulis mengikuti cara ini dari video tutorial 

yang ada pada internet. Berikut adalah gambar dari cuplikan video tutorial yang 

menjadi referensi untuk membuat rancangan rigging wajah tokoh kelelawar. 

  

Gambar 3.15. Cuplikan Video Tutorial Referensi Facial Rigging 
(http://www.youtube.com/watch?v=fyo4HCzMYdA) 
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Dalam observasi video tutorial tersebut, penulis mendapat hasil yang 

mendukung dalam perancangan rigging wajah tokoh kelelawar. Dari video tersebut 

pengaturan kontrol yang dibuat sangat praktis hanya dngan memindah posisi dapat 

menggerakan kelopak mata. 
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