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BAB III 

METODOLOGI 

 Gambaran Umum 3.1.

Penulis membuat trailer animasi 3D Wild Wild West dengan bergaya semi realis 

atau semi kartun yang berdurasi 58 detik. Proyek ini sendiri merupakan trailer 

dari film pendek yang mengunakan teknik animasi 3D. Trailer ini merupakan 

karya yang dikerjakan oleh tim skala kecil yang terdiri dari 2 orang yaitu, David 

Tunas Rusli dan Indradi Seno. 

Metode penelitian proyek ini menggunakan beberapa cara diantaranya, 

observasi, studi eksisting, dan eksperimen. Penulis melakukan observasi terhadap 

ekspresi penulis sendiri, dengan cara memperhatikan di depan kaca bagaimana 

ekspresi terbentuk, kemudian merekam untuk mendapatkan ekspresi yang tetap. 

Studi eksisting dalam bentuk video yang dikumpulkan dan dikaji secara detail. 

Video tersebut terbagi menjadi 2, film 3D animasi pendek dan film live action 

diteliti untuk dipelajari sisi visual dari pergerakan dan bentuk ekspresi wajah agar 

dapat menggambarkan ekspresi yang alami. Setelah melakukan studi eksisting, 

penulis melanjutkan ketahap eksperimen konsep ekspresi. 

Tahap eksperimen yang dilakukan dalam pembuatan konsep ekspresi yaitu 

dengan membuat tiga konsep ekspresi dari masing-masing ekspresi marah, 

terkejut, kecewa, terhada 2 karakter Hogan dan Chitto. Konsep ekspresi tersebut 

dibuat dengan mengacu pada teori-teori bab 2. Setelah konsep ekspresi selesai, 

kemudian berlanjut pada proses animasi ekspresi. Proses pembuatan animasi 
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ekspresi dilakukan dengan menggunakan software 3Ds Max hingga animasi 

ekspresi selesai sesuai dengan tujuan tugas akhir dan dapat dinikmati.  

 
Gambar 3.1. Karakter Chitto 

(Seno, 2014) 

 
Gambar 3.2. Karakter Hogan 

(Seno, 2014) 
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3.1.1. Sinopsis 

“Wild Wild West” 

Disebuah kota hantu Remington, Amerika Utara tinggalah dua manusia yang 

masih bertahan hidup bernama Hogan seorang koboi dan Chitto yang merupakan 

suku asli Amerika. Sudah sejak lama mereka berselisih hanya karena 

memperebutkan persedian ransum yang ada di kota tersebut. Hogan selaku 

seorang gembala sapi yang sudah lama tidak disewa oleh pemilik ternak di kota 

tersebut. Namun dia merasa masih mempunyai tanggung jawab untuk melindungi 

wilayahnya dari ancaman, sedangkan kota itu sudah tidak berpenghuni. Chitto 

membangun kemah di kota tersebut karena Chitto bersifat nomaden. Sedangkan, 

Hogan menandai batas wilayah masing-masing dengan batas berupa rel kereta 

yang menuju ke arah pertambangan. Chitto merasa setiap tanah di muka bumi 

adalah milik semua orang dan setiap orang berhak mengambil apapun yang ada. 

Chitto sering mengambil ransum-ransum di manapun dia lihat, tetapi menurut 

Hogan itu adalah tindakan pencurian. Konflik terjadi akibat perbuatan Hogan 

yang telah kehabisan air dan mencoba mengambil ransum minuman Chitto di 

wilayah Hogan sendiri. Chitto dengan sembarang menaruh botol minum di 

wilayah Hogan karena dia merasa seluruh wilayah tersebut adalah milik semua 

orang. Tetapi menurut Hogan bahwa jika ada benda apapun di wilayahnya adalah 

miliknya. Namun, disaat Hogan ingin meminumnya, tiba-tiba ada sebuah panah 

yang mengarah kepadanya dan mengenai botol tersebut yang sedang diangkat 

untuk dituangkan ke dalam mulutnya. Panah tersebut mengenai dan membawa 

botol hingga tertancap di sebuah tiang kayu. Saat itu Hogan merasa sangat terkejut 
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karena panah hampir mengenai wajahnya. Hogan melihat ke arah panah itu datang 

dengan wajah marah. Dari arah panah muncul terlihat Chitto yang sedang 

memegang busur. Chitto yang tidak terima menghampiri Hogan dan melewati 

batas wilayah sehingga perselisihan puncak pun terjadi. Mereka mencanangkan 

duel. Namun disaat mereka sedang berselisih ingin bertarung, minuman ransum 

tersebut dicuri oleh seekor burung kondor. Sehingga mereka sangat terkejut, hal 

tersebut mengalihkan duel mereka dan membuat mereka mengincar burung 

tersebut. Segala cara mereka lakukan untuk menjatuhkan burung tersebut dengan 

panah Chitto dan tembakan pistol Hogan. Namun ketika burung telah 

menjatuhkan botol itu, mereka mendapati minuman ransum tersebut telah kosong 

karena tertembak peluru. Pada akhirnya mereka berdua sangat kecewa karena 

tidak mendapatkan apa-apa.  

3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis sebagai animator, yang menciptakan ilusi gerak dengan cara 

menyatukan urutan-urutan gambar statis. Peran animator penting bagi keseluruhan 

film animasi, karena pergerakan (motion) dalam film tersebut menjadi tanggung 

jawabnya. Posisi penulis pada proyek Wild Wild West ini adalah sebagai animator 

yang berfokus pada ekspresi. Ekspresi yang alami dalam bentuk dan gerak, serta 

memunculkan emosi yang akan disampaikan kepenonton tanpa dialog, juga tidak 

menghilangkan kepribadian karakter menjadi fokus pembahasan penulis.  
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 Tahapan Kerja 3.2.

Tahapan kerja yang penulis lakukan dalam membuat ekspresi yang alami pada 

proyek Wild Wild West dengan beberapa tahap. Tahap pertama penulis 

merangcang setiap konsep ekspresi. Masing-masing ekspresi terdapat tiga 

rancangan konsep ekspresi, setiap rancangan tersebut mempunyai makna dan arti 

yang berbeda. Kemudian penulis memilih satu konsep dari ketiga ekspresi yang 

sesuai dengan cerita pada film Wild Wild West. 

Konsep ekspresi marah, terkejut, dan kecewa yang sudah dipilih, 

kemudian dimasukan ke dalam 3D animasi. Penulis membuat satu per satu setiap 

otot dan elemen sesuai dengan konsep yang sudah ada. Setiap otot dan elemen 

yang sudah dibentuk kemudian diproses dengan teknik tertentu hingga membuat 

ekspresi dapat bergerak atau digerakan oleh penulis.  

Otot dan elemen yang sudah dapat bergerak dilanjutkan kepada proses 

animasi. Dimana proses animasi satu per satu setiap otot dengan mengunakan 

teknik ke pose to pose yang membentuk pose ekspresi paling maksimal atau 

ekstrim. Diawali dengan menggerakkan anticipation terlebih dahulu kemudian 

dilanjukan mengatur key animation atau timing dari pergerakan ekspresi sehingga 

menunjukan maksud dari emosi yang ingin disampaikan dan dilanjukan dengan 

menggerakan ekspresi yang paling ekstrim atau maksimal sesuai dengan bentuk 

ekspresi yang diinginkan. 

Setelah ekspresi sudah bergerak maka dilakukan tes animasi. Animation 

test dilakukan untuk memastikan bahwa pergerakan animasi dari timing, 
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kealamian, kehalusan gerak, dan bentuk ekspresi yang sesuai dengan 

penyampaian emosi yang diinginkan penulis. Setelah hasil dari pergerakan dan 

bentuk ekspresi dapat menyampaikan pesan emosi yang baik kepada penonton 

maka hasil tersebut dijadikan final animation. Final animation dilakukan dengan 

cara rendering berformat PNG. Hasil rendering dilanjutkan dengan 

mengkombinasi atau compositing dalam software After Effect hingga 

menghasilkan video animasi.  

 Observasi 3.3.

Penulis melakukan studi banding pertama kali dengan melihat kepada diri sendiri. 

Penulis melihat bagaimana bentuk dari ketiga ekspresi dalam pembahasan dapat 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya penulis melakukan observasi ini 

dengan melihat dirinya sedang berakting ekspresi melalui cermin, dan penulis 

memperhatikan ekspresi orang sekitar seperti apa. Kemudian penulis merekam 

dirinya yang sedang berakting marah, terkejut, dan kecewa untuk dapat diteliti 

lebih lanjut. Setiap ekspresi pada gambar di bawah bertujuan untuk mengetahui 

apakah ekspresi marah, terkejut, dan kecewa yang akan dirancang dapat terlihat 

alami dan memunculkan emosi agar setiap pononton dapat melihat ekspresi 

seperti pada kehidupan sesungguhnya dengan menambahkan facial action coding 

system. 
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Gambar 3.3. Ekspresi Marah 

Ekspresi marah pada gambar di atas ini terlihat seperti orang yang sedang 

akan bertarung menghadapi musuhnya. Elemen alis dan hidung menyudut ke 

tengah seolah ingin menyatu, itu menggambarkan ekspresi marah yang sangat 

ekstrim ingin dikeluarkan dalam satu waktu, cukup untuk menunjukan nilai 9E 

dan 4B. Kelopak mata atas menyipit, namun kelopak bawah sedikit membuka dan 

pupil mata mengarah pada satu obyek, memperlihatkan fokus pada satu hal yang 

dilihatnya dan tidak ingin dilepaskan, hal ini menentukan nilai 7C. Rahang yang 

rapat namun bibir terbuka dan menarik ke atas, bawah, dan samping 

menggambarkan marah yang akan segera dilepaskan, ini menunjukan nilai 16D 

dan 25E. Kepala dan leher yang maju untuk melepaskan amarah. 
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Gambar 3.4. Ekspresi Terkejut 

 

Ekspresi terkejut pada gambar 3.4. terlihat seperti seseorang yang sangat 

terkejut dengan sesuatu hal yang tidak pernah disangka sebelumnya. Ekspresi 

terkejut terlihat pada mata yang terbuka lebar mengacu pada nilai 5E dan alis yang 

mengangkat ke atas hingga memunculkan kerutan pada dahi, hal itu menunjukkan 

AU 1 dan 2 pada intensitas E. Mulut yang terbuka dengan rahang turun 

sedemikian memperlihatkan AU 26D dan bibir yang bergerak nentukan nilai 25C, 

serta kepada mundur ke belakang. Mata dan alis merupakan elemen terpenting 

dalam menunjukan ekspresi terkejut di atas. Pupil mata terlihat fokus pada satu 

obyek yang tidak pernah disangkanya. Sedangkan mulut dan leher atau 

kemiringan kepala lebih sebagai elemen pendukung untuk ekspresi terkejut. 
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Gambar 3.5. Ekspresi Kecewa  

 

Gambar ekspresi yang terakhir pada sub bab ini terlihat ekspresi kecewa. 

Ekspresi kecewa pada gambar di atas mengarah kepada ekspresi sedih dan tidak 

berpengharapan. Tatapan mata yang kosong, terlihat dari pupil mata yang tidak 

fokus dalam melihat dan kepala yang miring membuat kesan pasrah terhadap yang 

terjadi, terkejut dengan hal yang mengecewakan, dan sedih tanpa tahu harus 

bertindak apa. Sedangkan pada sudut bibir sedikit turun untuk mendukung kesan 

sedih, menunjukan nilai AU 26A. Alis dan hidung tidak terlihat bergerak atau 

datar saja. 

 Studi Eksisting Film Animasi 3.4.

Studi eksisting terhadap film pendek animasi 3D difokuskan kepada ekspresi 

marah, terkejut, kecewa. Penulis ingin mengetahui bagaimana ekspresi pada 

animasi 3D dapat menyampaikan emosi ke penonton tanpa dialog dan terlihat 

alami. 
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Penulis memilih dua film pendek animasi 3D, yaitu film Carrot Crazy 

(2011) dengan dua karakter; Max seorang laki-laki berbadan kecil, yang pada 

awal cerita ingin berburu kelinci dan Duke, seorang cowboy berbadan besar yang 

berusaha merebut kelinci dari buruan Max. Film ini disutradarai oleh Dylan 

VanWormer dan Logan Scelina. Carrot Crazy bercerita tentang dua orang yang 

berusaha menarik perhatian kelinci untuk menangkapnya.  

Film kedua yang menjadi acuan penulis yaitu One Man Band (2005) yang 

diproduksi oleh Pixar dengan sutradra Andrew Jimenez dan Mark Andrews. Film 

ini bercerita tentang Bass, seorang pemain berbagai instrumen yang dapat 

dimainkan secara bersamaan. Dia memainkan musiknya untuk menarik perhatian 

anak perempuan yang sedang ingin berdoa dengan cara melemparkan koin 

kedalam pancuran air. Anak perempuan yang tertarik pada musik tersebut, ingin 

memberikan koinnya kepada Bass. Namun, muncul Treble dangan instrumen 

orkestra yang dapat dimainkan bersamaan. Bass dan Treble memperebutkan koin 

dengan menarik perhatian anak perempuan tersebut. Perselisihan dua orang dari 

kedua film di atast menumbulkan aksi menarik, ekspresi pada dua karakter 

munculkan emosi yang sesuai dengan penelitian penulis. Kedua film ini 

merupakan acuan dari film animasi sebagai refrensi pembuatan ekspresi pada 

animasi 3D. 

1. Ekspresi Marah 

Ekspresi marah merupakan salah satu dari ekspresi dasar manusia. Ekspresi marah 

terbentuk karena gabungan dari otot The Corrugator adalah otot yang mendorong 
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alis ke bawah, dikenal sebagai "pengkerut otot kening", Levator Palpebrae 

berfungsi untuk menutup dan membuka mata, Levator Labii Superioris 

mempunyai tiga cabang otot, dikenal secara kolektif sebagai otot mencibir, 

Risorius, dikenal sebagai otot penarik bibir, digunakan bersama dengan otot leher 

yang dikenal sebagai platysma, Platysma, otot leher yang digunakan bersama otot 

bibir dan pipi menarik ke samping, Depressor Labii Inferioris, otot yang menarik 

bibir bawah ke bawah, seperti dalam berbicara, biasa disebut dengan otot 

berbicara. 

Ekspresi marah dengan intensitas ekspresi ketiga dari empat intensitas 

marah yang ada pada gambar di bawah ini mengambarkan ekspresi marah sekali 

karena seperti dipermalukan dan ingin balas menyerang kepada lawannya. 

Ekspresi marah yang digambarkan dengan sudut mata mengarah kepada lawan 

dengan otot pada sudut tengah mata menyudut menunjukan bahwa dia fokus pada 

satu tujuan untuk bertarung, dengan alis yang menyudut ke bawah dan ke tengah 

serta hidung manaik ke atas untuk lebih meyakinkan niatnya dan menunjukan 

bahwa dia sedang sangat marah, dan mulut yang menekuk ke bawah dan ke 

samping dengan otot pada bibir terbuka sedikit menunjukan bahwa dia sedang 

menahan emosi yang akan dia lampiaskan. 
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Gambar 3.6. Ekspresi Marah Max 
(http://www.youtube.com/watch?v=7V7MOk0FZrg) 

Sedangkan pada Gambar koboi di bawah ini menunjukkan marah dengan 

aksi melempar wortel untuk melampiaskan emosinya. Ekspresi pada gambar 3.7. 

memang tidak berbeda dengan yang gambar 3.6. namun yang membedakan yaitu 

mulut yang terbuka lebar dan berteriak menunjukan bahwa emosi yang memuncak 

dan sedang terlampiaskan. 

 

Gambar 3.7. Ekspresi Marah Duke 
(http://www.youtube.com/watch?v=7V7MOk0FZrg) 

Pada gambar di bawah ini secara intensitas hanya pada tingkat dua namun 

tetap secara keseluruhan tidak berbeda pada ekspresi marah sebelumnya seperti 
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mata, alis dan hidung, ketiga elemen ini cukup menunjukan ekspresi marah pada 

karakter. Ekspresi marah pada gambar ini yang membedakan hanya pada mulut 

menutup namun tetap menyudut ke bawah yang menunjukan bahwa dia akan 

melakukan sebuah aksi yang lebih baik dari lawannya. 

 

Gambar 3.8. Ekspresi Marah One Man Band 
(http://www.youtube.com/watch?v=Dixh_gI3cWE) 

2. Ekspresi Terkejut 

Ekspresi terkejut merupakan rangkaian dari otot The Frontalis, otot yang dikenal 

sebagai pengangkat alis, Levator Palpebrae, berfungsi untuk menutup dan 

membuka mata, Depressor Labii Inferioris, otot yang menarik bibir bawah ke 

bawah, seperti dalam berbicara, biasa disebut dengan otot berbicara. 
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Gambar 3.9. Ekspresi Terkejut Max 
(http://www.youtube.com/watch?v=7V7MOk0FZrg) 

Gambar di atas diambil dari film Carrot Crazy merupakan bentuk ekspresi 

terkejut karena karakter ini melihat sebuah wortel berukuran yang sangat besar. 

Ekspresi terkejut merupakan ekspresi dasar manusia dengan intensitas ekspresi 

dari keempat intensitas terkejut lebih kepada urutan nomor tiga atau hampir 

mendekati terkejut yang ekspresif, namun pada ekspresi di atas lebih 

menggambarkan terkagum karena melihat sesuatu yang belum pernah dilihat 

sebelumnya. Ekspresi tergambarkan jelas pada elemen mata yang berfokus pada 

objek yang dilihatnya, alis menyudut ke arah tengah dengan otot pada dahi naik 

ke atas sehingga menarik alis ke atas menunjukan bahwa sangat terkejut kagum, 

mulut yang terbuka dan otot pada ujung bibir menurun ke bawah menggambarkan 

kagum, namun takut karena pesaingnya memunculkan sesuatu yang luar biasa. 

kepala dan leher yang mengangkat ke atas karena mengikuti arah objek tersebut 

menggambarkan betapa terkejut kagum dan hanya fokus pada objek tersebut. 
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Gambar 3.10. Ekspresi Terkejut Duke 
(http://www.youtube.com/watch?v=7V7MOk0FZrg) 

Ekspresi pada karakter koboi di atas tentu tidak terlalu berbeda dengan 

ekspresi terkejut pada gambar sebelumnya yang membedakan hanya pada 

pandangan mata yang memandang kosong seolah tidak ada pengharapan namun 

masih tetap berpikir dan berusaha untuk melakukan sesuatu dalam pikirannya. 

 

Gambar 3.11. Ekspresi Terkejut One Man Band 
(http://www.youtube.com/watch?v=Dixh_gI3cWE) 

Gambari di atas diambil dari film One Man Band yang tidak terlalu 

berbeda dengan ekspresi terkejut di atas namun dengan kondisi cerita yang 

berbeda. Kedua karakter di atas menggambarkan bahwa mereka terkejut karena 
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mereka tidak menduga bahwa seorang anak kecil ternyata bisa memainkan musik 

dengan bagus sekali. Ekspresi terkejut pada kedua karakter yang membedakan 

dari gambar sebelumnya yaitu pada kemiringan kepala menunduk ke bawah 

menggambarkan bahwa meraka merasa bersalah dan takut namun meraka terkejut 

karena mendengar sesuatu yang luar biasa. 

3. Ekspresi Kecewa 

Ekspresi kecewa merupakan gabungan dari ekspresi sedih dan terkejut, dimana 

sebuah pengharapan seseorang yang tidak bisa didapatkan. Ekspresi kecewa 

adalah rangkaian dari otot The Frontalis, otot yang dikenal sebagai pengangkat 

alis, The Corrugator, otot yang mendorong alis ke bawah, dikenal sebagai 

"pengkerut otot kening", Levator Palpebrae, berfungsi untuk menutup dan 

membuka mata, Depressor Labii Inferioris, otot yang menarik bibir bawah ke 

bawah, seperti dalam berbicara, biasa disebut dengan otot berbicara, Risorius, 

dikenal sebagai otot penarik bibir, digunakan bersama dengan otot leher yang 

dikenal sebagai platysma, Platysma, otot leher yang digunakan bersama otot bibir, 

Depressor Labii Inferioris, otot yang menarik bibir bawah ke bawah, seperti 

dalam berbicara, biasa disebut dengan otot berbicara. 

 

Gambar 3.12. Ekspresi Kecewa Max 
(http://www.youtube.com/watch?v=7V7MOk0FZrg) 
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Gambar di atas menunjukan ekspresi kecewa namun masih tetap berusaha 

berpikir untuk menukan cara terbaik untuk tetap mendapatkan apa yang 

diinginkan. Elemen ekspresi yang menggambarkan kecewa yaitu mata mengarah 

ke bawah terlihat sedih namun tetap berpikir untuk mencari jalan keluar, alis turun 

ke bawah dengan sudut tengahnya lebih ke atas menujukan dia kecewa akan apa 

yang dia miliki dan habis pengharapan namun tetap sedang mencari jalan keluar 

yang bisa dia lakukan, kepala tertunduk menggambarkan kesedihan yang sedang 

dialami. 

 

Gambar 3.13. Ekspresi Kecewa One Man Band 
(http://www.youtube.com/watch?v=Dixh_gI3cWE) 

Ekspresi kecewa pada gambar ini menunjukan bahwa meraka sudah 

kehilangan pengharapan atas satu-satunya hal yang mereka inginkan. Karakter 

yang berbaju biru dan hijau menggambarkan ekpresi kecewa dengan mata yang 

terfokus menatap pada objek yang diinginkan namun sudah tidak bisa dicapainya, 
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alis yang menurun ke bawah, namun setiap sudut tengahnya mengarah ke atas dan 

tengah mengambarkan bahwa sangat kehilangan yang dia inginkan dan 

diperjuangkan sebelumnya, mulut yang terbuka dengan setiap sudutnya turun ke 

bawah menggambarkan betapa dia berharap bahwa yang diinginkan tetap 

didapatnya namun tidak bisa didapatnya. 

Sedangkan ekspresi kecewa pada karakter berbaju coklat menggambarkan 

dengan mata yang mengarah kepada objek yang diinginkan namun terlihat kosong 

seperti sangat terkejut, alis kiri naik ke atas sedangkan alis kanan turun ke bawah 

menggambarkan bahwa dia sangat terkejut dan sangat sedih karena dia sudah 

melakukan semuanya hanya untuk mendapatkan yang dia inginkan namun tetap 

tidak bisa dan hilang begitu saja, mulut yang terbuka dengan sudut yang menurun 

ke bawah sehingga membentuk seperti segitiga pada bibir menunjukan bahwa dia 

sangat sedih sekali karena semua hal yang dilakukannya hanya sia-sia dan 

kehilangan yang diinginkannya.  

 Studi Film Live Action 3.5.

Observasi penulis pada film live action, mengacu pada dua film berdurasi 

panjang, yaitu film Shanghai Noon (2000) yang berlatar belakang tahun 1880-an 

di Kota Terlarang Kekaisaran Cina terjadi kegemparan karena putri Kaisar, Putri 

Pei Pei diculik oleh Lo Fong dan dibawa ke Amerika, tepatnya di wilayah Barat 

liar (Wild West). Putri Pei Pei akan dibebaskan jika ditebus dengan emas senilai 

100 ribu dolar. Kaisar lalu mengutus tiga Pengawal Kekaisaran, penerjemah dan 

keponakan penerjemah yang bernama Chon Wang untuk menyelamatkan sang 
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Putri. Dalam perjalanan ke Carson City, Chon Wang terpisah dengan tiga 

Pengawal Kaisar dan harus menuju ke Carson City sendiri. Di tengah jalan, Chon 

menyelamatkan anak dari suku indian dan dinikahkan oleh kepala sukunya. 

Kemudian Chon melanjutkan perjalanan dan bertemu Roy O’Bannion, pemimpin 

geng yang merampok kereta api Chon Wang. Roy dan Chon Wang menjadi mitra 

untuk menyelamatkan Putri Pei Pei. 

Sedangkan pada film Shanghai Knight (2003) yang merupakan lanjutan 

(sequel) dari film Shanghai Noon yang bermula dari sebuah pembunuhan yang 

menyagkut ayah Chon. Untuk menelusuri hal ini maka Chon dan Roy berangkat 

menuju London dengan satu misi yaitu Balas Dendam. Adik perempuan Chon, 

Liu juga memiliki ide yang sama dan berusaha untuk mengungkap konspirasi 

pembunuhan tersebut pada keluarga besar.  

Penulis telah melalui studi eksisting dan observasi terhadap diri penulis 

sendiri, maka observasi pada film live action lebih menekankan pada 3 dimensi 

penokohan dari karakter koboy dan indian. Penulis mempelajari kepribadian dan 

ekspresi dari karakter pada kedua film di bawah ini. Karakter koboy yang 

bernama Roy O'Bannon merupakan koboy muda, berkulit putih, berambut pirang, 

hidung macung dan tubuh tinggi dengan berat yang ideal. Roy merupakan 

warganegara amerika, yang terbiasa hidup gelamor namun setatus ekonomi 

rendah,  berprofesi sebagai perampok atau penjahat. Roy mempunyai sifat yang 

ekspresif, banyak bicara, sering berbohong, spontanitas tanpa memikirkan dampak 

jangka panjang yang akan terjadi, dan berfikir hanya bersenang-senang saja. Roy 
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selalu merasa dirinya hebat seperti seorang pahlawan dan mempunyai 

kepercayaan diri yang tinggi terutama saat merayu wanita, namun kenyataannya 

dia hanya seorang penjahat kecil yang dicari-cari oleh sheriff. 

 

Gambar 3.14. Ekspresi Marah Roy 
(Shanghai Knight, 2003) 

Gambar di atas memperlihatkan ekspresi marah Roy pada saat dia 

mengetahui bahwa jam sakunya dicuri oleh anak kecil. Ekspresi marah tersebut 

terjadi dalam 2 sampai 3 detik, dengan perubahan ekspresi dari terkejut dan heran 

menjadi sangat marah. Adegan ini menunjukan bahwa karakter Roy mudah sekali 

terpancing emosi tanpa berpikir dampak selanjutnya. 

 

Gambar 3.15. Ekspresi Terkejut Roy 
(Shanghai Knight, 2003) 
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Ekspresi terkejut pada gambar ekspresi terkejut Roy terjadi dalam adegan 

Roy sedang mangejar seorang anak yang mencuri jam sakunya namun 

perhatiannya teralihkan oleh seorang wanita cantik, Roy sangat terkejut saat 

wanita itu tersenyum kepadanya dengan menunjukan gigi wanita itu yang rusak. 

Adegan ini menunjukan sifat Roy yang spontanitas, penuh percaya diri, selalu 

merayu dan ingin mengajak wanita berkencan, serta berfikir hanya untuk 

bersenang-senang saja. 

Sedangkan pada karakter indian dalam film Shanghai Noon (2000) sangat 

berlawanan dengan karakter koboy. Karakter indian ini terlihat berumur 50 tahun 

lebih, dengan rambut panjang ciri khas indian, berkulit coklat kemerahan, dan 

berbadan tinggi besar. Karakter indian dalam observasi penulis merupakan kepala 

suku dalam film Shanghai Noon (2000) sengat bijaksana, banyak mempunyai 

pengalaman hidup, sangat disegani, tidak terlalu ekspresif dalam menunjukan 

emosi, berhati-hati dalam bertindak, taat dengan budaya, adat istiadat, dan 

peraturan suku. Serta selalu memaksakan peraturan adatnya pada setiap orang 

termasuk orang asing. 

 

Gambar 3.16. Ekspresi Marah Indian 
(Shanghai Noon, 2000) 

Perancangan Animasi ..., David Tunas Rusli, FSD UMN, 2014



81 

 

Gambar di atas merupakan bagian dari adegan pada saat indian memaksa 

Chon untuk menikahi anaknya. Terlihat bahwa indian marah karena Chon 

menolak untuk menikahinya. Ekspresi marah indian tidak terlalu ekspresif dengan 

alis menekuk kedalam dan kelopak mata membesar. Karakter indian ini selalu 

memaksakan peraturan yang ada pada sukunya terhadap orang lain sekalipun 

asing. karakter yang berwibawa dan mempunyai otoritas yang kuat pada sukunya, 

taat dan mempercayai mitos-mitos nenek moyangnya. 

 Konsep Ekspresi Marah 3.6.

Pada tahap perancangan konsep eksprsi marah, penulis merancang dengan 

menggambar yang mengacu pada acuan di bab 3 dan teori-teori di bab 2. Ekspresi 

marah pada setiap gambar di bawah merupakan salah satu bagian dari ekspresi 

dasar manusia. Dimana kedua karakter tersebut saling siap untuk bertarung, 

karena memperebutkan ransum. 

Pada rancangan pertama, rancangan ekspresi marah 1 digambarkan cukup 

ekspresif. Penulis merancangkan ekspresi marah Hogan dengan mata terbuka 

lebar, alis menekuk ke bawah, mulut terbuka dengan rahang kebawah hingga gigi 

terlihat, dan hidung naik. Sedangkan ekspresi Chitto dirancangkan marah namun 

lebih defensif. Mata tidak terlalu terbuka lebar dengan pupul mata mengarah 

tajam, alis menyudut ke dalam, bibir terbuka dengan menarik ke belakang, dan 

hidung sedikit naik. 
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Gambar 3.17. Rancangan Ekspresi Marah 1 

 

Kedua, penulis merancang ekspresi Hogan dan Chitto dengan menurunkan 

intensitas ekspresi. Ekspresi marah pada rancangan kedua terdapat elemen wajah 

seperti pergerakan alis, bibir, hidung, serta pupil mata yang mengarah tajam. 

Namun, ekspresi di bawah ini terlihat seolah tidak ingin bertarung. 

 

Gambar 3.18. Rancangan Ekspresi Marah 2 
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Terakhir, penulis merancang ekspresi marah. Penulis mencoba merancang 

ekspresi marah dengan menggabungkan ekspresi takut. Hogan menunjukan 

ekspresi marah namun terlihat enggan untuk bertarung karena perbedaan umur 

dan pengalaman yang cukup jauh, begitu juga dengan Chitto karena terbawa masa 

lalunya yang telah gagal. Ekpresi marah yang digabungkan dengan ekspresi takut, 

maka penulis mendapatkan ekspresi seperti gambar di bawah. Secara keseluruhan 

pada kedua karakter di bawah tidaklah menunjukan perbedaan. Mata membuka 

lebar dan mengarah tajam, mulut yang terbuka dangan rahang menutup rapat, alis 

yang mengerut mengambarkan ekspresi marah dangan takut. 

 

Gambar 3.19. Rancangan Ekspresi Marah 3 

 

 Konsep Ekspresi Terkejut 3.7.

Ekspresi terkejut juga merupakan ekspresi dasar manusia. Pada gambar di bawah 

ini terdapat 3 rancangan ekspresi terkejut pada masing-masing karakter. Pada 
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ketiga rancangan tersebut terdapat bentuk ekspresi yang berbeda-beda dengan 

mengkombinasikan setiap elemen pada wajah.  

 
Gambar 3.20. Rancangan Ekspresi Terkejut 1 

 

Rancangan pertama, penulis sedikit membedakan rancangan ekspresi 

terkejut Hogan dan Chitto. Salah satu prinsip animasi terdapat dalam rancangan 

eksprsi terkejut, terlihat jelas pada kepala Hogan, tertarik keatas (stretch) 

menggambarkan ekspresi terkejut yang berlebihan. Mata terbuka lebar seperti 

ingin keluar dengan pupil mengecil, alis naik jauh dan rahang menutup kencang 

dengan dengan bibir sedikit membuka. Rancangan awal ekspresi Hogan di atas 

menggambarkan ekspresi terkejut. Sedangkan ekspresi terkejut Chitto cukup 

berbeda dengan Hogan. Pada gambar Chitto di atas terlihat bahwa pergerakan 

yang terjadi pada ekspresi Chitto hanya terlihat di mata yang terbuka lebar dengan 

pupil mata mengecil.  
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Gambar 3.21. Rancangan Ekspresi Terkejut 2 

 

Kedua, ekspresi terkejut pada gambar di atas merupakan lanjutan dari 

rancangan ekspresi awal. Ekspresi Hogan mencapai intensitas ekspresi yang 

sukup ekstrim dengan alis mengangkat tinggi, mata terbuka lebar dengan pupil 

sedikit mengecil, dan mulut yang terbuka lebar. Terkejut pada Hogan 

dirancangkan penulis dangan menggabungkan rasa khawatir karakter terhadap air 

minumnya. Pada ekspresi Chitto terlihat cukup ekspresif dibandingkan dengan 

reancangan ekspresi awal. Mata terbuka lebar, bibir sedikit terbuka, dan leher 

sedikit ke balang. 
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Gambar 3.22. Rancangan Ekspresi Terkejut 3 

 

Terakhir dari ekspresi terkejut, penulis merancangkan ekspresi terkejut 

pada gambar di atas sangat berbeda antara ekspresi Hogan dan Chitto. Hogan 

dirancangkan penulis terlihat lebih ekspresif dengan mulut terbuka lebar dengan 

rahang membuka ke bawah, alis naik ke atas, dan mata terbuka lebar dengan pupil 

sedikit mengecil. Sedangkan ekspresi Chitto tidak terlalu ekspresif. Mata terbuka 

lebar dengan pupil mengecil dan alis sedikit turun menyudut ke dalam dapat 

menandakan ekspresi terkejut dari karakter Chitto. mulut sedikit terbuka hingga 

terlihat gigi dan bibir tertarik ke belakang, memperlihatkan ekspresi terkejut yang 

tertahan. 

 Konsep Ekspresi Kecewa 3.8.

Ekspresi kecewa merupakan gabungan dari ekspresi sedih dan terkejut. Ekspresi 

kecewa terjadi pada cerita ini, pada saat Hogan dan Chitto melihat rumsum yang 

berharga itu sudah terbuang habis. Ekspresi kecewa ini merupakan ekspresi 
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terakhir dari film Wild Wild West, yang juga menjadi penentu dari klimaks film 

tersebut. Maka, penulis merancang ekspresi kecewa pertama seperti gambar di 

bawah ini. 

 
Gambar 3.23. Rancangan Ekspresi Kecewa 1 

 

Ekspresi kecewa Hogan dan Chitto dirancang penulis tidak terlalu berbeda. 

Alis pada Hogan terlihat lebih naik dibanding Chitto karena perbedaan tubuh 

Hogan yang kurus sehingga membuat ekspresinya menjadi lentur sedangkan 

Chitto mempunyai tubuh yang besar dan kulit yang keras sehingga membuat 

ekspresinya sedikit tertahan. Pada bagian mata dan hidung keduanya tidaklah 

berbeda, namun yang sedikit terlihat adalah pada bagian mulut. Mulut Hogan 

cenderung lebih menurun dibanding Chitto. 
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Gambar 3.24. Rancangan Ekspresi Kecewa 2 

 

Sedangkan, pada ekspresi kecewa kedua Hogan dirancangan penulis 

cederung lebih sedih dan pasrah karena kehilangan rumsum yang sangat berharga. 

Mata tertutup, alis mengerut ke atas dan bibir menurun ke bawah menjadi 

perpaduan ekspresi yang terlihat sangat sedih. Penulis merancangkan ekspresi 

kecewa Chitto juga sama seperti Hogan, cenderung lebih pasrah. Mata tertutup 

dengan alis mengkerut, memperlihatkan ekspresi pasrah yang. Hidung sedikit naik 

ke atas, dan bibir sedikit turun menunjukan rasa sedih. 
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Gambar 3.25. Rancangan Ekspresi Kecewa 3 

 

Rancangan ekspresi kecewa yang ketiga dari Hogan dan Chitto. Hogan 

digambarkan terlihat kecewa tetapi lebih condong ke arah sedih. Alis Hogan yang 

naik dan ke arah dalam, mata terbuka seperti terkejut, bibir menurun dan menarik 

ke belakang, serta rahang mulut sedikit terbuka. Namun, pada ekspresi Chitto 

terlihat kecewa yang lebih condong ke arah terkejut. Chitto yang sangat mematuhi 

peraturan dan mempunyai kepribadian yang kaku, sehingga penulis merancangkan 

ekspresi kecewa dengan kombinasi seimbang antara sedih dan terkejut. Elemen 

ekspresi yang terlihat jelas pada ekspresi Chitto yaitu mata yang terbuka lebar dan 

bibir sedikit terbuka menarik ke belakang manunjukan sangat terkejut. Bibir turun 

ke bawah dan sedikit menunjukan rasa kecewa yang tertahan.  
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 Proses Animasi Ekspresi 3.9.

Pada proses pengimplementasi ekspresi yang sudah dirancang ke dalam software 

3D. Pertama yang harus diperhatikan dalam pembuatan ekpresi adalah bentuk 

topologi dari modeler. Polygon dari modeler harus berbentuk persegi empat untuk 

membuat bentuk ekspresi tidak rusak seperti adanya tonjolan atau kedalaman 

yang tidak diinginkan. Bagian area mata dan mulut dibentuk dengan aliran edge 

melingkar mengitarinya, ini agar membuat bentuk ekspresi terlihat lebih natural 

seperti penjelasan pada bab 2 yang membahas tentang topologi. 

 

Gambar 3.26. Topologi Chitto 
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Gambar 3.27. Topologi Hogan 

Penulis mengaplikasikan dengan menduplikasi kepala karakter 3D dan 

membentuk ekspresi wajah dengan menggerakan setiap vertex, edge, dan polygon, 

sehingga membentuk bagian-bagian kecil dari ekspresi wajah atau pergerakan dari 

elemen wajah seperti bagian mata berkedip, alis naik, bibir tersenyum atau hidung 

naik, yang mengacu pada otot-otot wajah manusia.  

 

Gambar 3.28. Menggerakan Vertex 
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Meskipun teknik ini harus membentuk satu persatu untuk setiap bagian 

kecil dari ekspresi namun teknik ini lebih efektif dilakukan karena ekspresi akan 

terlihat lebih detail dan dapat membentuk segala ekspresi yang ingin di buat. 

Setiap bentuknya dan juga bisa dianimasikan satu persatu dengan mudah.  

 

Gambar 3.29. Duplikasi Kepala yang Dibentuk 

Kepala-kepala yang sudah dibentuk per bagian kecil otot atau per elemen 

wajah menjadi clone obyek untuk pergerakan animasi ekspresi. karakter utama 

atau inti yang akan dianimasikan menggunakan modifier morpher untuk 

menjadikan clone kepala sebagai cermin. Setelah proses modifier morpher pada 

karakter utama selesai, maka karakter dapat dianimasikan/ digerakan. 
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Gambar 3.30. Modifier Morpher 

 

Namun, jika hanya sampai pada tahap modifier morpher saja akan 

memakan waktu dapan penganimasian. Maka dari itu penulis membuat controller 

untuk memudahkan proses penganimasian. Penulis membentuk controller dari 

line pada software 3Ds Max. Line dibentuk seperti wajah karakter dan persegi 

kotak dengan lingkaran di tengahnya untuk mengatur setiap pergerakan elemen 

lain. Setiap line yang sudah dibentuk akan di atur setiap limit pergerakannya 

sehingga pergerakan line tersebut menjadi terbatas, itu bermaksud untuk 

mempermudah gerakan dalam animasi 3D karena membuang arah pergerakan 

yang tidak perlu. 
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Gambar 3.31. Limit Controller Line 

Kemudian gunakan reaction manager untuk membuat line agar dapat 

menggerakan atau menjadi controller dari karakter utama yang akan tampil pada 

film. Penganimasian ekspresi wajah dengan cara ini akan menjadi lebih mudah 

digerakan. Jika terdapat kesalahan dalam gerakan atau waktu yang tidak tepat, 

maka akan lebih mudah untuk diperbaiki. Facial control panel sudah dapat 

digerakan untuk proses menganimasikan ekspresi dapat lebih mudah dan cepat 

pada setiap pergerakan ekspresi. 
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Gambar 3.32. Reaction Manager 

Selanjutnya proses animasi ekspresi yang dibutuhkan yaitu marah, 

terkejut, dan kecewa. Setelah proses animasi telah selesai dibentuk, maka proses 

tes animasi dilakukan. Proses tes animasi untuk melihat apakah ekspresi sudah 

cukup baik atau belum. Jika pada saat tes animasi terjadi kesalahan bentuk 

ekspresi. Maka, kesalahan tersebut dapat diperbaiki tanpa menggangu pergerakan 

ekspresi lainnya. Hanya dengan memperbaiki duplikasi/ clone kepala yang salah. 

Setelah perbaikan bentuk selesai, penulis melanjutkan proses modifier morpher 

dan Reaction Manager pada clone kepada yang salah saja. Hingga perbaikan 

ekspresi dapat dianimasikan kembali. 
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Gambar 3.33. Animasi Pupil Mata 

Dua ekspresi yaitu ekspresi marah dan terkejut terdapat perubahan pupil 

mata. Proses pembuatan pupil mata mengecil dengan cara menganimasikan pada 

edit UVWs. Pada bola mata klik edit UVWs hingga terbuka seperti gambar di 

atas. Kemudian atur key animation dengan waktu yang diinginkan. Setiap vertex 

yang dekat dengan warna hitam mata, select dan besar dengan ubah scale. Setelah 

itu pupil sudah dapat berubah menjadi lebih kecil untuk menunjukan kesan marah 

dan terkejut. 

Teknik animasi ekspresi ini dapat mempercepat waktu produksi serta 

memperkecil kesalahan. Teknik ini pun dapat membentuk semua ekspresi yang 

dibutuhkan pada laporan tugas akhir ini. Semua ekspresi dapat dibuat dengan 

proses ini hanya dengan menambahkan bentuk clone yang sesuai dengan ekspresi 

yang di inginkan. Hasil akhir dari teknik pembuatan ekspresi ini dapat membentuk 

ekspresi yang sempurna dan memperlihatkan emosi pada ekspresi tanpa dialog. 
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Gambar 3.34. Facial Control Panel Hogan 

 

Gambar 3.35. Facial Control Panel Chitto 
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