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 BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini, penulis bersama kelompok membuat film 

animasi singkat berjudul “Unique” dengan genre fantasi. Film animasi singkat 

berdurasi kurang lebih 2 menit ini berceritakan tentang Sebuah tempat perhiasan 

yang merasa tidak percaya diri karena tidak memiliki kelebihan seperti teman – 

temannya yang lain. Hari demi hari berlalu, satu per satu temannya sudah dibeli 

orang, namun yang tersisa hanya dia sendiri. Sampai suatu ketika, seseorang 

membelinya dan ia pun merasa percaya diri dan mengerti bahwa dirinya berbeda 

dengan temannya. 

 Pada projek film animasi 3D berjudul Unique ini, penulis berperan sebagai 

animator. Penulis nantinya akan menganimasikan beberapa scene sesuai dengan 

batasan masalah yang telah dibuat.  

 Pertama pembahasan akan lebih menekankan kepada perubahan ekspresi 

karakter utama (Sadwell). Penulis menggunakan karakter Sadness dalam film 

animasi 3D berjudul “Inside out”. Penggunaan karakter Sadness ini sebagai 

referensi dikarenakan kesamaan sifat yang dimilikinya dengan karakter Sadwell. 

Di scene awal ini, terjadi tiga perubahan ekspresi pada karakter Sadwell, yaitu 

bingung, senang, dan sedih. Setelah mengetahui ekspresi apa saja yang akan 

digunakan, penulis mulai mencari referensi dari ketiga ekspresi tersebut dengan 

karakter Sadness sebagai acuannya. 
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 Lalu kedua, penulis akan membahas bagaimana karakter berinteraksi. Pada 

pembahasan ini akan melibatkan dua karakter, yaitu cangkir bernama Cuppy, dan 

tempat gula bernama Cuppon. Pada scene ini diceritakan bahwa kedua karakter 

tersebut akan bermain pedang. Untuk kedua karakter, penulis menggunakan 

referensi dari film animasi 2D berjudul “Beauty and The Beast”. Untuk karakter 

Cuppy, penulis menggunakan referensi dari Chip Potts untuk gerakan dan 

ekspresi, sedangkan untuk Cuppon, penulis menggunakan referensi Mrs. Potts 

sebagai acuan geraknya. Ekspresi Cuppon akan mengikuti saudaranya Cuppy. 

 

3.2. Tahapan Kerja 

Sebelum melakukan animasi, penulis terlebih dahulu menentukan bagaimana 

pergerakan tiap karakter. Setelah menentukan gerakan, penulis mulai mencari 

referensi yang akan digunakan sebagai panduan dalam menganimasikan karakter. 

Referensi disesuaikan dengan sifat tiap karakter. Ada tiga karakter yang nantinya 

akan dianimasikan oleh penulis, dan ketiga karakter tersebut menggunakan 

referensi yang berbeda.  

 Untuk karakter utama bernama Sadwell, penulis menggunakan referensi 

karakter Sadness dalam film animasi berjudul “Inside Out”. Pada referensi ini, 

yang akan dipelajari oleh penulis adalah ekspresi, cara bergerak, serta bentuk 

tubuhnya. 

 Lalu, kedua karakter lainnya yaitu cangkir yang bernama Cuppy dan 

saudaranya tempat gula yang bernama Cuppon akan menggunakan referensi Chip 

Potts dan Mrs. Potts dalam film animasi 2D berjudul “Beauty And The Beast”. 
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Untuk karakter Cuppy, penulis menggunakan referensi Chip Potts untuk dipelajari 

ekspresi dan geraknya. Sedangkan untuk karakter Cuppon, penulis menggunakan 

referensi dari Mrs. Potts untuk dipelajari geraknya saja, karena ekspresi kurang 

lebih akan disamakan dengan saudaranya Cuppy. Selain itu penulis juga mencari 

referensi video asli yang melalui Youtube untuk mempelajari bagaimana interaksi 

seorang anak-anak ketika sedang bermain. 

 

3.3. Karakter 

1. Sadwell 

Sadwell merupakan karakter utama perempuan dalam film animasi 

“Unique” yang memiliki bentuk tempat perhiasan. Sadwell memiliki 

karakteristik bentuk tubuh yang bulat pada bagian bawah dan segitiga pada 

bagian atas tubuhnya. serta memiliki sifat yang pemalu. Warna biru pada 

tubuh Sadwell diambil berdasarkan dari karakter Sadness, dimana warna 

biru dapat melambangkan sifatnya yang pemurung, kurang percaya diri, 

dan selalu sedih. Tubuh Sadwell tebuat dari tanah liat dengan ornamen-

ornamen yunani kuno. Posisi kedua mata dan mulut Sadwell terletak di 

bawah sehingga saat berinteraksi mata Sadwell selalu melihat ke atas. Hal 

tersebut dilakukan untuk memberi kesan tak berdaya pada Sadwell. 

Dibandingkan karakter lain, Sadwell memiliki bentuk yang paling 

sederhana agar ia menjadi beda dari yang lainnya. 

 Sadwell memiliki sifat kurang percaya diri dan introvert. Introvert 

merupakan sifat yang tertutup dan cenderung menyimpan segala 
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masalahnya sendiri. Selain itu Sadwell juga memiliki sifat yang plegmatis 

melankolis. Sisi plegmatis Sadwell dapat dilihat dari sifatnya yang tidak 

percaya diri dan pendiam, sedangkan sisi melankolis dapat dilihat dari 

sifatnya yang mudah putus asa dan frustasi. 

 Sebelum ditempatkan dalam toko barang antik, Sadwell dulunya berada di 

sebuah rumah seorang kakek tua. Kakek tua tersebut adalah seorang 

pengrajin tanah liat. Hidup sang pengrajin sangatlah sederhana, ia tidak 

pernah memasukkan barang berharga ke dalam Sadwell. Hal tersebut yang 

membuat Sadwell tidak tahu apa kelebihan yang dimilikinya. 

2. Cuppy 

Cuppy merupakan karakter cangkir berusia 5 tahun dengan ukuran yang 

terbilang kecil jika dibandingkan dengan karakter lainnya. Cuppy memiliki 

dua mata yang bulat besar serta tangan di kiri dan kanan tubuhnya. Gigi 

Cuppy digambarkan ompong dikarenakan usianya yang masih 5 tahun. 

Posisi tangan digambarkan seperti mengangkat ke atas untuk 

mmemberikan kesan bersemangat. Dahi Cuppy juga dibuat lebar agar 

terlihat lebih polos. Warna tubuh Cuppy putih dimana itu merupakan ciri 

khas cangkir Perancis dan memiliki ikat kepala berwarna merah untuk 

menggambarkan sifatnya yang selalu bersemangat. Pada bagian kaki 

terlihat banyak cacat goresan untuk menambah kesan Cuppy yang sangat 

aktif. 

   Cuppy merupakan bocah laki-laki dengan sifat ekstrovert. Selain 

itu Cuppy memiliki sifat yang mudah bergaul dengan sesama, bahkan 
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sangat mudah beradaptasi di dalam lingkungan yang baru dikenalnya. 

Cuppy juga merupakan seorang anak yang sangat aktif dan tidak bisa 

diam. Sama halnya seperti anak-anak seusianya yang selalu ingin bermain. 

 Cuppy sudah ada di toko barang antik sebelum Sadwell masuk ke toko 

tersebut. Banyak karakter di toko barang antik yang suka kepada Cuppy 

karena sifatnya yang lucu. 

3. Cuppon 

Cuppon merupakan kakak dari Cuppy. Cuppon memiliki bentuk tempat 

gula pasir dengan usia 6 tahun. Ukuran Cuppon lebih besar daripada 

Cuppy karena memiliki tutup di atas kepalanya. Warna tubuh Cuppon 

sama dengan Cuppy berwarna putih dengan hiasan ornamen merah di 

bagian tutupnya. Sekilas Cuppon terlihat sama dengan Cuppy. Ia memiliki 

mata yang besar, gigi ompong, dan tangan yang terangkat ke atas. Brntuk 

tubuh Cuppon lebih bulat untuk menggambarkan sifatnya yang bersahabat. 

Kaki Cuppon memiliki cacat goresan lebih sedikit daripada Cuppy karena 

siftanya yang lebih tenang. 

   Walapupun secara fisik dan sifatnya Cuppon dan Cuppy hampir 

serupa, namun ada satu sifat yang membedakannya. Cuppon memiliki sifat 

yang lebih tenang dari Cuppy dikarenakan usia Cuppon yang lebih 

dewasa. Selain itu Cuppon adalah kakak dari Cuppy dan menjaga adiknya 

adalah sebuah tanggung jawab yang harus dijalaninya sehingga membuat 

Cuppon menjadi lebih dewasa. 
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  Cuppon juga sama seperti Cuppy. Ia sudah berada di toko barang antik 

sebelum Sadwell datang ke toko tersebut. Cuppon dan Cuppy hampir 

setiap saat selalu bermain bersama. Cuppon merasa dirinya dewasa karena 

memiliki tanggung jawab akan adiknya, tetapi di mata barang lain, Cuppon 

tetap dianggap sebagai anak-anak. 

 

3.4. Pembahasan Referensi dan Hasil Temuan 

Berikut adalan penjelesan mengenai referensi yang digunakan oleh penulis, 

berikut dengan hasil-hasil yang ditemukan penulis dari referensi tersebut. Adegan 

awal dimana Sadwell Sadwell baru saja ditempatkan di toko barang antik akan 

mengalami tiga perubahan emosi, mulai dari bingung, senang, hingga merasa 

sedih 

 

3.4.1. Penggambaran Ekspresi Bingung Sadwell 

Pertama untuk menggambarkan bagaimana seorang yang memiliki kepribadian 

introvert merasa bingung, penulis menggunakan referensi dari karakter Norman 

dari film animasi stop motion berjudul “Paranorman”. Norman merupakan 

karakter yang pendiam, jarang tertawa, dan sangat suka untuk menyendiri. Di 

menit ke-8 diceritakan bahwa Norman merasa bingung setelah melihat seseorang 

yang tidak ia kenal memperhatikannya dari kejauhan. Dari referensi tersebut, 

penulis akan mengambil bagian ekspresi untuk diterapkan dalam karakter 

Sadwell. Lalu untuk ekspresi bingung itu sendiri dapat dilihat dengan naiknya 
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kedua alis karakter dan kedua bola mata yang terlihat membesar dari sebelumnya. 

Ekspresi ini juga diikuti dengan bentuk mulut yang terbuka. 

 

Gambar 3.1. Ekspresi bingung Norman. 
(Paranorman, 2012) 

 Referensi selanjutnya penulis dapat dari film “Hercules”. Di menit ke-21 

dan menit ke-44 diperlihatkan di dalam film ketika Hercules merasa bingung saat 

berada di tempat yang baru baginya. Dari referensi ini, penulis akan mengambil 

posisi tubuh karakter saat merasa bingung. Yang penulis dapatkan dari referensi 

ini adalah saat karakter merasa bingung dengan hal baru yang ada di sekitarnya, 

maka karakter tersebut akan merasa penasaran sehingga menyebabkan tubuh 

karakter akan condong ke arah depan dan diikuti dengan posisi kepala yang 

terangkat ke arah atas. 
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Gambar 3.2. Hercules Bingung. 
 (Hercules, 1997) 

 Adegan ini diakhiri dengan Sadwell yang merasa terkejut. Di sini penulis 

akan menggunakan referensi Linguini dari film “Ratatouille” tepatnya di menit 

ke-19 saat Linguini dikejutkan oleh chef lain. 

 

Gambar 3.3. Linguini Terkejut. 
(Ratatouille, 2007) 

 

3.4.2. Penggambaran Ekspresi Senang Sadwell 

Lalu perubahan ekspresi selanjutnya adalah senang. Di sini penulis menggunakan 

referensi karakter Linguini dari film animasi berjudul “Ratatouille”. Linguini 

merupakan karakter introvert dan selalu tidak percaya diri akan kemampuannya. 
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Di menit ke-19 diceritakan Linguini sedang bercakap dengan seorang kepala chef 

di sebuah restaurant. Seusai bercakap dengan kepala chef tersebut, Linguini 

tersenyum kepadanya. Dari situ yang penulis dapatkan adalah, karakter dengan 

sifat tidak percaya diri jika tersenyum akan cenderung terlihat dipaksakan. 

Senyuman tersebut terlihat tidak meyakinkan. Dapat dilihat dari kedua alis yang 

turun, diikuti dengan kedua mata bagian luar yang ikut turun saat tersenyum. 

 

Gambar 3.4.. Tersenyum Karakter Linguini 
(Ratatouille, 2007) 

 Untuk menggambarkan bentuk tubuh karakter pemalu yang mencoba 

tersenyum di hadapan karakter lain, penulis menggunakan referensi video dari 

Youtube yang berjudul “Judges Lack Confidence in This Shy 14 Years Old Until 

She starts to Sing!”. Dari video tersebut yang penulis dapatkan adalah saat 

seseorang merasa tidak percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain, maka 

orang tersebut cenderung menutup dirinya. Dapat dilihat dari posisi tangan 

seseorang yang diangkat sehingga menutupi tubuhnya. 
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Gambar 3.5. Posisi Tubuh Pemalu. 
 (https://www.youtube.com/watch?v=uxXc0cqDyuw) 

  

3.4.3. Penggambaran Ekspresi Sedih Sadwell 

Selanjutnya untuk membuat ekspresi sedih Sadwell, penulis menambahkan 

referensi gambar dari karakter Sadness dalam film “Inside Out”. Dari gambar 

tersebut dapat dilihat bahwa dalam membuat ekspresi sedih diperlukan kedua alis 

bagian luar yang turun dan alis bagian dalam naik. Bentuk mata pun berubah, 

bagian samping mata akan turun mengikuti alis bagian luar. Lalu kedua bagian 

samping bibir akan turun sehingga membentuk sebuah lengkungan ke atas. 
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Gambar 3.6. Ekspresi Sedih Sadness. 
 (http://pixar.wikia.com/Sadness?file=IO-Teaser-Tristesse.jpg) 

 penulis juga menggunakan referensi dari film “Beauty and The Beast” di 

menit ke-67. Di menit tersebut diceritakan Beast yang sedang merasa sedih. Dari 

adegan ini, penulis mendapatkan posisi tubuh Beast terlihat sedikit membungkuk 

diikuti posisi kepala yang juga menunduk sambil melihat ke arah luar jendela 

untuk menunjukkan rasa sedihnya. 

 

Gambar 3.7. Posisi Tubuh Beast Saat Sedih. 
 (Beauty and The Beast, 1991) 
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3.5. Eksperimen Pengaruh Berat  

Penulis juga menambahkan referensi mengenai pengaruh berat benda terhadap 

gerakan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Sadwell memiliki bentuk tubuh 

yang cukup besar dan berat dikarenakan tubuhnya yang terbuat dari tanah liat. 

Referensi ini adalah hasil eksperimen, dimana penulis akan melompat bersamaan 

dengan teman. Dalam pembuatan video eksperimen ini, penulis meminta bantuan 

teman dengan berat yang melebihi berat penulis. Perbedaan berat sekitar 30kg. 

Saat penulis dan teman mulai melompat dapat dilihat bahwa penulis melompat 

lebih tinggi dan saat mendarat pun, penulis lebih lama dibandingkan dengan 

teman. Hal ini dikarenakan tubuh yang lebih berat sangat mempengaruhi 

bagaimana bergeraknya seseorang. Jadi saat seseorang yang memiliki tubuh besar 

dan berat, lompatan mereka akan lebih pendek sehingga waktu mendarat mereka 

lebih cepat. 

 

Gambar 3.8. Eksperimen Pengaruh Berat. 
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3.6. Cuppy dan Cuppon bermain pedang 

Akan adegan dimana Cuppy dan Cuppon akan bermain pedang. Permainan 

pedang ini dinamakan dengan anggar. Anggar merupakan permainan pedang yang 

mengandalkan keterampilan dan kelincahan tangan. Sebelum memulai permainan 

anggar, ada satu langkah dimana setiap pemain akan mengambil ancang-ancang 

atau posisi siap. Untuk referensi posisi siap dalam permainan anggar, penulis 

mengambil referensi video dari Youtube yang berjudul “How To  Fence: The 

Basics of Fencing, Taught by Olympians”. Di dalam video ini dijelaskan seluruh 

dasar-dasar permainan anggar, namun yang penulis gunakan sebagai referensi 

hanya dasar posisi siap pemain sebelum memulai pertandingan. Dapat dilihat dari 

detik ke-30 hingga detik ke-59. 

 

Gambar 3.9. Posisi Siap. 
(https://www.youtube.com/watch?v=a8IdfA5fXJs) 

 Yang penulis dapatkan dari video tersebut adalah saat melakukan posisi 

siap, tangan yang memegang pedang membentuk sudut 90 derajat dan tangan kiri 

akan turun ke bawah. Kedua kaki akan sedikit ditekuk seperti yang terlihat pada 

Perancangan Gerak, Adrianus Aldy, FSD, 2015



 
 

41 

gambar di atas, lalu posisi kaki kanan akan selalu berada di depan dan kaki kiri di 

belakang. 

 Penulis juga mencari beberapa referensi video anak-anak yang sedang 

bermain pedang. Yang pertama adalah video Youtube yang berjudul “Kids Sword 

Fighting Funny”. Dalam video ini memperlihatkan dua kakak beradik yang 

sedang bermain pedang. Dikarenakan usia mereka yang masih kecil, maka cara 

mereka bermain pedang akan sangat berbeda.  

 

Gambar 3.10. Kakak Dan Adik Bermain Pedang. 
 (//www.youtube.com/watch?v=acO6fdxDeis) 

 Di video ini kakak beradik tersebut bermain dengan penuh semangat dan 

agresif. Namun yang perlu diketahui, apapun pedang yang mereka gunakan, cara 

mereka memainkannya pedangnya adalah sama. Jika dilihat dalam video, sang 

kakak penggunakan pedang pendek seperti pisau dan si adik menggunakan sarung 

pedang samurai. Mereka tidak mempermasalahkan ukuran atau bentuk barang 

yang mereka gunakan. Yang terpenting bagi mereka adalah saling menyerang  

satu sama lain meskipun tanpa adanya aturan. Saat akan bertahan, mereka hanya 
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mengangkat pedang di depan wajah mereka agar bagian wajah tidak terkena 

serangan. Seperti yang dilakukan oleh si adik dalam gambar berikut 

 

Gambar 3.11. Adik Melakukan Pertahanan. 
 (//www.youtube.com/watch?v=acO6fdxDeis) 

 Nantinya dalam adegan bermain pedang ini Cuppy akan terlihat lebih aktif 

dibandingkan saudaranya Cuppon. Hal ini dikarenakan Cuppon lebih dewasa dan 

memiliki tanggung jawab untuk menjaga adiknya. Maka dari itu, penulis 

menambah referensi video dari Youtube yang berjudul “Kids Sword Fighting”. Di 

video ini memperlihatkan dua orang anak yang sedang asik bermain pedang. Anak 

yang pertama terlihat sangat aktif dibandingkan dengan anak yang kedua. Anak 

pertama yang aktif cenderung selalu menyerang, sedangkan anak kedua yang 

sedikit lebih pasif tidak terlalu banyak menyerang, melainkan lebih banyak 

bertahan. Cara berinteraksi kedua anak inilah yang nantinya akan mewakili sifat 

Cuppy dan Cuppon saat bermain pedang. 
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Gambar 3.12. Anak Bermain Pedang. 
 (https://www.youtube.com/watch?v=rA6YZK3qNMc) 

 Lalu untuk mempelajari bagaimana Cuppy dan Cuppon bergerak, penulis 

mengambil referensi dari karakter Chip Potts saat melompat dalam film “Beauty 

And The Beast”. Di menit ke-21 terdapat satu scene dimana karakter Chip Potts 

melompat. Penulis membuat Cuppy dan Cuppon melompat karena mereka hanya 

memiliki satu buah kaki dan dengan melompatnya karakter, penerapan 12 prinsip 

animasi akan lebih terlihat. Berikut adalah potongan gambar dari scene dimana 

Chip Potts melompat. 

 

Gambar 3.13. Gerakan Chip Potts. 
 (Beauty And The Beast, 1991) 

 Dari referensi di atas, penulis menemukan bahwa bentuk tubuh karakter 

akan berubah ketika melakukan satu kali lompatan. Perubahan bentuk tubuh 

tersebut ditandakan dengan tubuh karakter yang mengalami squash sebelum ia 

melompat. Namun sesaat setelah melompat terlihat tubuhnya mulai mengalami 

stretch dan sesampainya di posisi tertinggi tubuhnya kembali normal. Saat akan 
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mendarat tubuhnya kembali mengalami stretch dan sesampainya di darat 

tubuhnya mengalami squash, baru setelah itu kembali ke bentuk normal. Untuk 

melakukan satu kali lompatan dibutuhkan waktu kurang lebih satu detik. 

Tabel 3.1. Waktu Chip Melakukan Satu kali Lompatan. 
Gambar Waktu Keterangan 

 0 detik Posisi awal karakter 

sebelum melakukan 

lompatan. 

 0,2 detik Antisipasi karakter 

sebelum melakukan 

lompatan (Squash). 

 0,3 detik Saat karakter melakukan 

lompatan. Tubuhnya 

mengalami stretch. 

 0,2 detik Karakter berada di posisi 

tertinggi saat melakukan 

lompatan. Bentuk tubuh 

karakter normal. 
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 0,3 detik Karakter kembali 

mengalami stretch saat 

akan mendarat. 

 1 detik Tubuh karakter 

mengalami squash saat 

mendarat. 

  

 Untuk karakter Cuppon, penulis menambahkan referensi dari Mrs. Potts, 

yang merupakan ibu dari Chip Potts. Dari referensi ini penulis mengambil bagian 

tutup kepalanya, karena Chuppon memiliki kesamaan di bagian tutup kepala yang 

akan selalu terbuka ketika bergerak. Dalam film “Beauty And The Beast”, di 

menit ke-41 terlihat bagaimana karakter Mrs. Potts bergerak dan dari situ juga 

dapat dilihat pergerakannya tidak selincah Chip Potts dikarenakan bentuk 

tubuhnya yang lebih besar. Berikut adalah potongan gambar dari scene dimana 

Mrs. Potts bergerak. 

 

Gambar 3.14. Pergerakkan Tutup Kepala. 
(Beauty And The Beast, 1991) 

 Berdasarkan referensi Mrs. Potts penulis menemukan bahwa tutup kepala 

tidak terbuka saat melompat dan berada di posisi tertinggi, melainkan akan 
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terbuka saat karakter akan mendarat. Berikut adalah penjelasan pergerakkan tutup 

kepala. 

Tabel 3.2. Pergerakan Tutup Kepala. 
Gambar Waktu Keterangan 

 0 detik Posisi awal sebelum 

melakukan lompatan. 

Tutup kepala diam. 

 0.3 detik Posisi setelah melompat. 

Tutup kepala masih diam. 

 0.2 detik Karakter saat mencapai 

titik tertinggi lompatan. 

Tutup kepala diam. 

 0.3 detik Posisi saat akan 

mendarat. Tutup di atas 

kepala mulai terbuka. 
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 1 detik Posisi saat mendarat. 

Tutup kepala masih 

terbuka. (tidak tertutup 

bersamaan dengan 

jatuhnya tubuh karakter) 

  

 Lalu untuk referensi ekspresi yang nantinya diterapkan ke dalam karakter 

Cuppy dan Cuppon, penulis kembali menggunakan referensi karakter Chipp Potts 

dari film “Beauty And The Beast”. Chip Potts merukana karakter anak-anak yang 

aktif bergerak dan sangat suka untuk bermain. Berikut adalah ekspresi Chip Potts 

yang diambil dari film “Beauty And The Beast”. 

 

Gambar 3.15. Ekspresi Chip Potts. 
 (Beauty And The Beast, 1991) 

 Untuk ekspresi, temuan yang didapat penulis adalah dengan berubahnya 

beberapa bagian pada wajah karakter, baik itu alis, mata, maupun mulut dapat 

mengindikasikan beragam ekspresi. Misalkan saat senang dapat dilihat dari 

gambar pertama di mana kedua alis naik sejajar dan mulut membentuk huruf “U”. 

lalu saat marah dapat dilihat dengan turunnya alis bagian dalam dan naiknya alis 

bagian luar sehingga membentuk huruf “V”, diikuti dengan salah satu bagian 

samping mulut yang naik. 
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