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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Avatar: The Last Airbender merupakan animasi yang di produksi oleh 

Nickelodeon sebuah perusahaan milik Amerika dan dibuat oleh Michael Dante 

Dimartino dan Bryan Konietzko. Animasi ini memiliki latar belakang budaya 

Asia, salah satunya adalah Cina. Avatar: The Last Airbender juga merupakan 

salah satu dari lima animasi berseri yang memiliki latar belakang Cina dalam 

rentang tahun 2000 hingga 2010. 

 Salah satu budaya Cina yang digunakan oleh Avatar: The Last Airbender 

berada dalam seni bela dirinya. Salah satu dari seni bela diri yang diangkat 

animasi ini adalah tai chi. Tai chi merupakan seni bela diri yang berasal dari Cina 

yang banyak dikenal secara internasional. Seni bela diri ini berbeda dengan seni 

bela diri lain yaitu selain digunakan untuk pertarungan, tai chi juga dimanfaatkan 

untuk kesehatan. Selain itu, jika seni bela diri lain berfokus pada penyerangan, tai 

chi berfokus pada penggunaan tenaga lawan untuk menyerang. 

 Tai chi diadaptasi ke dalam animasi Avatar: The Last Airbender dalam 

bentuk pengendalian air atau waterbending. Pengendalian air dalam animasi ini, 

selain dapat digunakan untuk bertarung, juga dapat digunakan untuk 

penyembuhan. Pengendalian air dilakukan dengan melakukan gerakan fisik secara 

berurutan dimana dalam hal ini adalah gerakan seni bela diri tai chi. Pengendalian 

air, selain mengendalikan air dalam bentuk cair, juga dapat mengendalikan  
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termasuk mengubah sifatnya berupa padat maupun gas. Selain itu pengendali air 

yang ahli dapat mengendalikan air dapat mengendalikan cairan dalam tubuh 

makhluk hidup termasuk tanaman. 

 Objek penelitian dalam animasi Avatar: The Last Airbender adalah tingkat 

akurasi representasi tai chi dalam pengendalian air animasi Avatar: The Last 

Airbender. Dari  tingkat akurasi tersebut, peneliti juga mencari tahu perubahan 

yang terjadi dan bagaimana tai chi diadaptasi kedalam animasi Avatar: The Last 

Airbender untuk mengetahui posisi sebuah budaya tradisi secara umum dalam 

suatu karya animasi. 

3.2. Sinopsis 

Dunia dalam Avatar: The Last Airbender terbagi atas 4 elemen yaitu air, tanah, 

api dan udara. Masing-masing dari elemen, memiliki negara beserta budaya 

sendiri termasuk teknik bertarung. Seni bertarung mereka disebut sebagai bending 

yaitu mengendalikan sebuah elemen dengan gerakan fisik berdasarkan seni bela 

diri tertentu. Setiap orang hanya mampu melakukan 1 macam teknik bending, 

yaitu berdasarkan negara kelahiran mereka.  

 Pada mulanya keempat negara tersebut hidup harmonis, namun pada saat 

negara api menyerang, seluruh dunia berada dalam keadaan perang. Perang ini 

terjadi karena pemimpin negara api menginginkan untuk memperluas daerah 

kekuasaanya. Ketiga negara lain berperang bersama untuk menaklukan negara api. 

Perang ini berlangsung selama 100 tahun. Dalam perang 100 tahun ini, suku angin 

telah dimusnahkan oleh negara api. 
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 Avatar adalah makhluk spiritual yang lahir dalam sosok manusia. Avatar 

akan terus terlahir kembali, sehingga pada saat seorang Avatar meninggal, 

jiwanya akan langsung terlahir kembali ke negara selanjutnya berdasarkan siklus 

Avatar. Siklus Avatar berhubungan dengan musim pada masing-masing budaya 

negara yaitu: musim dingin dilambangkan dengan suku air (water tribe), musim 

semi dilambangkan dengan kerajaan tanah (earth kingdom), musim panas 

dilambangkan dengan negara api (fire nation), dan musim gugur dilambangkan 

dengan suku udara (air nomad). Siklus ini tidak akan putus dengan pengecualian 

apabila Avatar tidak meninggal pada saat mengaktifkan yang disebut sebagai 

Avatar State. Avatar adalah satu-satunya manusia yang mampu mengendalikan 

keempat elemen, namun pada setiap kelahiran kembali, sang Avatar perlu 

mempelajari kembali teknik-teknik pengendalian tersebut sesuai urutan siklus 

dimulai dari negara kelahiranya. Avatar memiliki tugas untuk menjaga 

keseimbangan antara dunia manusia dengan dunia spiritual karena ia merupakan 

penghubung antara 2 dunia tersebut. 

 Aang adalah seorang Avatar berusia 12 tahun yang berasal dari suku angin. 

Ia tertidur selama 100 tahun tanpa mengetahui bahwa dunia dalam keadaan perang 

dan musnahnya suku kelahiranya. Aang ditemukan oleh Katara dan Sokka berada 

dalam bongkahan es di daerah Southern Water Tribe. Setelah mengetahui kondisi 

dunia dan juga sukunya, Aang bertekad untuk menghentikan perang dengan 

melawan negara api dan mengembalikan kedamaian pada dunia. Aang kemudian 

menjelajahi dunia bersama Katara dan Sokka untuk mempelajari teknik-teknik 

bending elemen lain. Toph juga nantinya bergabung dengan Aang menjelajahi 
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dunia dimana Toph memiliki peran utama sebagai guru pengendali tanah Aang. 

Zuko yang pada awalnya terobsesi untuk membunuh Aang juga akan ikut 

bergabung dengan Aang dan kawan-kawanya untuk mengalahkan ayahnya yang 

merupakan pemimpin negara api. Zuko juga mmbantu Aang dalam mempelajari 

pengendalian api. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan bertemu dan memberikan pertanyaan langsung 

dengan beberapa instruktur tai chi: 

a. Wawancara dengan Irwan Lai seorang instruktur tai chi di Kong Co Bio di 

Tangerang pada 22 September 2013 di Sekolah Budidharma, Tangerang 

b. Wawancara dengan Fidelis Faisal Hendrata instruktur seni bela diri di 

Jingwuguan Seibukan School of Martial Arts pada 30 Oktober 2013 di 

Hypermart Kelapa Gading, Jakarta 

c. Wawancara dengan Wilopo Djoyo salah seorang instruktur di Lizhong 

Taijiquan Club pada 10 November 2013 di Yayasan Warga Sejahtera atau 

Rumah Abu Marga Yang, Jakarta 

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu pertanyaan yang diajukan kepada 

para responden sama dan dengan urutan yang sama pula. Pertanyaan yang 

diajukan berfokus pada filosofi dan gerakan dalam seni bela diri tai chi.  
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2. Studi literatur 

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait dari buku-buku, e-

book, serta situs di internet mengenai teori-teori yang berkaitan tentang tai chi dan 

pengendalian air animasi Avatar: The Last Airbender sebagai landasan analisa. 

3. Analisa tekstual 

Analisa tekstual dilakukan dengan membaca dan menganalisa animasi Avatar: 

The Last Airbender sebagai teks untuk mencari dan mencatat berbagai gerakan 

pengendalian air yang terdapat dalam animasi Avatar: The Last Airbender dan 

membandingkan serta menganalisa gerakan-gerakan tersebut dengan seni bela diri 

tai chi asli dalam video 《 李德印八十八式太极拳》(李德印’s Eighty-eight 

style Taijiquan) oleh 李德印 untuk mencapai kesimpulan. 

3.4. Data yang Ditemukan 

3.4.1. Gerakan dalam Tai Chi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwan Lai pada tanggal 22 September 2013, 

seorang instruktur Tai Chi, Tai Chi dilambangkan seperti air yang mengalir dan 

beradaptasi pada tempat yang ada dan selalu mencari tempat yg rendah . Beliau 

juga mengatakan filosofi dari Tai Chi adalah ketenangan, kesabaran dan 

penyesuaian diri. Sedangkan filosofi dari gerakan Tai Chi adalah gerakan tangan 

bagaikan angin yang dapat menjadi badai serta gerakan kuda-kuda bagai air yang 

dapat menjadi gelombang laut yang memiliki arti gerakan harus menyatu dengan 

lingkungan yaitu lembut dan menunjukan ketenangan.  
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 Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan gerakan seni bela diri Tai 

Chi menurut Bapak Irwan Lai yaitu diutamakan kuda-kuda yang datar dengan 

minimal tekukan 90 derajat dan pada gerakan tangan diutamakan relaksasi 

seakan-akan tidak ada tenaga, namun jika digunakan pada pertarungan pada jarak 

kurang lebih 3 sampai 5 inci, tenaga tersebut baru dikeluarkan, dikarenakan Tai 

Chi memanfaatkan tenaga lawan. Menurut beliau pula, pada Tai Chi napas dan 

konsentrasi sangatlah penting. Pada Tai Chi dalam 1 tarikan pernapasan, perlu 

menggunakan pernapasan rongga dada dan pernapasan perut. Sedangkan 

konsentrasi yang dimaksud adalah  kombinasi dari konsentrasi pandangan, tangan 

dan kaki. Tai Chi disimbolkan dengan yin yang karena Tai Chi  mengajarkan 

keselarasan dan keseimbangan sehingga dapat menghasilkan energi positif. 

 Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Fidelis Faisal Hendrata 

pada 30 Oktober 2013 hal yang perlu diperhatikan dalam seni bela diri tai chi 

adalah kuda-kuda yang rendah dan kokoh. Kaki diharapkan tidak menunjang 

pinggang maupun pinggul. Seluruh tubuh rileks, tetapi tidak lemas dan seimbang. 

Dari telapak kaki hingga selangkangan membentuk lengkungan. Poin utama pada 

gerakan tangan adalah dorong dengan telapak tangan dan tarik dengan sikut. Pada 

wawancara dengan Bapak Wilopo Djoyo, inti dari tai chi adalah yin yang yaitu 

sempurna dan menyatu. Menurutnya, semua yang menyatu adalah yin yang 

termasuk manusia. Seluruh tubuh manusia, pada setiap sendi terdapat yin yang.  
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 Kuda-kuda dalam tai chi terbuka kurang lebih selebar bahu atau kurang 

lebih 30 cm. Selain itu, menurut beliau, gerakan tai chi dilambangkan dengan air 

seperti pada hukum Archimedes dimana jika dipraktekan pada tai chi dengan 

gerakan yang memutar dan menggunakan berat badan, menerima tenaga lawan 

hingga ujung kaki, kemudian mengarahkanya dengan tenaga yang paling minim. 

Selain seperti air, tai chi juga seperti awan yaitu mengikuti arus.  

 Berikut merupakan gerakan-gerakan dalam tai chi berdasarkan Profesor 李

德印 dalam 《 李德印八十八式太极拳》: 

Tabel 3.1. Gerakan dalam seni bela diri Tai Chi 

Nomor Nama Gerakan 

dalam Mandarin 

Nama Gerakan 

dalam Pinyin 

Nama Gerakan dalam Inggris 

1 预备 yù bèi Preparation Form 

 Gambar 3.1. Kuda-kuda dalam Tai Chi 
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2 起式 qǐ shì Beginning 

3 拦雀尾 lán què wěi Grasp the Peacock's tail 

4 单鞭 dān biān Single whip 

5 提手 tí shǒu Raise Hands 

6 白鹤凉翅 bái hè liáng chì White Crane Spreads its Wings 

7 搂膝拗步 lǒu xī ǎo bù Brush Knee Twist Step 

8 手挥琵琶 shǒu huī pípá Hand Strums the Lute 

9 进步搬拦捶 jìn bù bān lán 

chuí 

Step Forward, Deflect, Parry, 

and Punch 

10 如封似闭 rú fēng sì bì Apparent Close Up 

11 十字手 shí zì shǒu Cross Hands 

12 抱虎归山 bào hǔ guī shān Embrace the Tiger and Return to 

Mountain 

13 肘底捶 zhǒu dǐ chuí Fist Under Elbow 

14 倒撵猴 dǎo niǎn hóu Step Back and Repulse the 

Monkey 

15 飞式 fēi shì Slant Flying 

16 海底针 hǎi dǐ zhēn Needle at Sea Bottom 

17 扇通背 shàn tōng bèi Fan Through the Back 

18 转身撇身捶 zhuǎn shēn piě 

shēn chuí 

Turn Body and Hammer with 

Fist 

19 高探马 gāo tàn mǎ Stand High Search for Horse 

20 右分脚 fēn jiǎo Separation Kick 

21 转身左蹬脚 zhuǎn shēn 

dèng jiǎo 

Turn Body and Left Heel Kick 

22 进步栽锤 jìn bù zāi chuí Step Forward and Punch Down 

23 蹬脚 dèng jiǎo Heel Kick 

24 打虎式 dǎ hǔ shì Strike Tiger 

25 回身右蹬脚 huí shēn yòu 

dèng jiǎo 

Turn Body and Right Heel Kick 

26 双峰灌耳 shuāng fēng 

guàn ěr 

Twin Fists Strike Opponents 

Ears 

27 野马分鬃 yě mǎ fēn zōng Parting Wild Horse's Mane 

28 玉女穿梭 yù nǚ chuān suō Jade Lady Works at Shuttles 

29 云手 yún shǒu Cloud Hands 

30 下势 xià shì Snake Creeps Down 

31 金鸡独立 zuǒ jīn jī dú lì Golden Rooster Stands on One 

Leg 

32 转身白蛇吐信 zhuǎn shēn bái 

shé tǔ xìn 

Turn Body and White Snake Spits 

out Tongue 

33 穿掌 chuān zhǎng Penetrating Palm 

34 十字腿 shí zì tuǐ Turn and Cross Kick 

35 进步指裆锤 jìn bù zhǐ dāng 

chuí 

Step Forward and Punch Groin 
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36 上步七星 shàng bù qī 

xīng 

Step Up Seven Stars 

37 退步跨虎 tuì bù kuà hǔ Step back and Ride the Tiger 

38 转身摆莲 zhuǎn shēn bǎi 

lián 

Turn Body and Swing Over Lotus 

39 弯弓射虎 wān gōng shè 

hǔ 

Bend the Bow and Shoot the 

Tiger 

40 收式 shōu shì Conclusion 

  

 Walaupun dalam tai chi terdapat berbagai jumlah gerakan (24, 88, 108, 

dan lain-lain), tetapi gerakan-gerakan tersebut merupakan pengulangan atau 

pengurangan dari 42 gerakan diatas. 

Beberapa contoh gerakan tai chi dalam 《 李德印八十八式太极拳》(李德印’s 

Eighty-eight style Taijiquan) oleh 李德印: 

1. Preparation Form  

Merupakan gerakan persiapan sebelum memulai. Pelaku tai chi 

sudah diharuskan untuk fokus dan berkonsentrasi pada tahap ini. 

 Gambar 3.2. Preparation Form 
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Gerakan ini ditandai dengan berdiri dengan posisi yang tegap, namun 

tetap relaks. 

 

2. Beginning  

Gerakan permulaan setelah persiapan sebelum memulai gerakan-

gerakan lain dalam tai chi.  

3. Grasp the Peacock’s Tail  

 

 

Gambar 3.3. Beginning 

Gambar 3.4. Grasp the Peacock’s Tail 

Respresentasi Gerakan ..., Emily Sukoco, FSD UMN, 2014



40 
 

4. Single Whip  

5. White Crane Spreads Its Wings  

 

 

Gambar 3.6. Single Whip 

Gambar 3.5. White Crane Spreads Its Wings 
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6. Brush Knee Twist Step  

7. Needle at Sea Bottom  

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Brush Knee Twist Step 

Gambar 3.8. Needle at Sea Bottom 
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8. Slant Flying  

9. Turn Body and Hammer with Fist  

 

  

 

 

Gambar 3.9. Slant Flying 

Gambar 3.10. Turn body and hammer with fist 
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10. Fan Through the Back  

11. Parting Wild Horse’s Mane 

12. Separation Kick 

 

 

 

Gambar 3.11. Fan Through the Back 

Gambar 3.13. Parting Wild Horse’s Mane 

Gambar 3.12. Separation Kick 
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13. Hand Strums the Lute 

14. Snake Creeps Down 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Snake Creeps Down 

Gambar 3.14. Hand Strums the Lute 
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15. Cross Hands 

16. Conclusions 

17. Step up Seven Stars 

 

 

 Gambar 3.16. Cross Hands 

Gambar 3.17. Conclusions 

Gambar 3.18. Step up Seven Stars 
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18. Jade Lady Works at Shuttles 

19. Raise Hands 

20. Apparent Close Up 

Gambar 3.19. Jade Lady Works at Shuttles 

Gambar 3.20. Raise Hands 

 Gambar 3.21. Apparent Close Up 
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3.4.2. Pengendalian air atau waterbending dalam Avatar: The Last 

Airbender 

3.4.2.1. Filosofi dan disiplin pengendalian air atau waterbending 

Dalam 61 episode Avatar: The Last Airbender (selanjutnya disebut sebagai 

Avatar), terdapat 5 episode yang membahas filosofi dan disiplin dari 

pengendalian air. Pada episode 16 season 1 pada menit 17 detik 18, 

karakter Jeong Jeong mengatakan bahwa air membawa kehidupan dan 

penyembuhan. Pada episode 18 season 1, Paku mengajarkan, seorang 

pengendali air perlu merasakan dorongan dan tarikan, tidak hanya 

menggerakan air secara sembarangan. Seluruh pengendalian air berkaitan 

tentang pikiran dan gerakan yang ringan. 

  Pada episode 19 season yang sama di menit 15 detik 29, karakter 

Putri Yue mengatakan bahwa awal dari pengendalian air adalah dengan 

mempelajari bulan yang dianggap sebagai pengendali air pertama. Nenek 

moyang pengendali air melihat bagaimana bulan menarik dan mendorong 

Gambar 3.22. Tui dan La (Roh bulan dan laut) 

Respresentasi Gerakan ..., Emily Sukoco, FSD UMN, 2014



48 
 

gelombang laut kemudian mereka mempelajarinya sendiri. Putri Yue juga 

mengatakan bahwa kekuatan dari seorang pengendali air berasal dari roh 

bulan dan kehidupan mereka berasal dari roh lautan dan keduanya saling 

bekerja sama untuk menjaga keseimbangan. Pada episode 20 season yang 

sama menit 09 dan detik 48, dijelaskan oleh karakter bernama Koh, nama 

dari kedua roh itu adalah Tui dan La. Mereka berdua adalah ikan koi 

berwarna hitam (La) dan putih (Tui). Kedua roh tersebut hidup di dunia 

manusia dan saling menyeimbangkan satu sama lain: tarik dan dorong, 

hidup dan mati, baik dan dan buruk, yin dan yang. Pada menit 15 detik 14, 

Aang menjelaskan bahwa jika memusnahkan bulan (dengan cara 

membunuh roh bulan yaitu Tui), tidak hanya suku air yang terkena 

akibatnya melainkan dunia. Ia juga mengatakan dengan musnahnya bulan, 

keseimbangan dunia akan menjadi kacau dan dapat membawa bencana 

besar bagi seluruh makhluk hidup.   Hal ini diperjelas juga oleh Iroh pada 

menit 15 detik 36, bahwa dunia sangat bergantung pada keseimbangan. 

 Pada season 2 episode 9 menit 13 detik 55, Iroh memberi tahu 

bahwa elemen air adalah elemen perubahan, orang-orang dari suku air 

mampu beradaptasi terhadap berbagai macam hal, mereka juga 

mempunyai sifat kekeluargaan dan kasih sayang yang tinggi, 

mengakibatkan mereka mudah untuk saling bersatu dalam menghadapi 

segala rintangan. Iroh juga menjelaskan, pengendalian air berhubungan 

erat dengan aliran energi. Pengendali air membuat pertahanan mereka 
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menjadi penyerangan, menggunakan energi lawanya untuk menyerang 

balik. 

3.4.2.2. Gerakan pengendalian air atau waterbending dalam Avatar 

Dalam 61 episode Avatar terdapat 39 episode yang menunjukan gerakan 

pengendalian air. Dalam penelitian ini akan diambil 2 episode sebagai 

bahan analisa yaitu episode 18 pada season 1 dan episode 8 season 3. 

1. Season 1 Episode 18 The Waterbending Master 

a. 00.01 - 00.03 

Adegan ini terdapat pada semua pembukaan animasi Avatar: The 

Last Airbender sebagai perkenalan elemen air. Karakter dalam 

adegan ini adalah Paku. 

 

 

 

 Gambar 3.23. Intro elemen air (00.01-00.03) 
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b. 05.20 - 05.27, 05.30 – 05.38 

Adegan ini merupakan sebuah persembahan untuk merayakan 

kedatangan Avatar ke Northern Water Tribe serta merayakan ulang 

tahun Putri Yue. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari. 

Pengendali air yang melakukan persembahan adalah Paku dan kedua 

orang muridnya. 

Gambar 3.24. Northern Water Tribe performance (05.20 – 05.27) 

Gambar 3.25. Northern Water Tribe performance (05.30-05.38) 
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c. 15.39 – 15.48, 15.53 – 15.54 

Adegan ini berada di Northern Water Tribe dimana Aang 

mengajarkan Katara teknik pengendalian air yang diajarkan oleh 

Paku kepada Aang secara diam-diam pada malam hari dikarenakan 

menurut budaya suku utara, perempuan dilarang mempelajari teknik 

pengendalian air yang digunakan untuk menyerang. Di sini, Aang 

mencontohkan gerakan yang diajarkan kemudian memindahkan air 

yang dikendalikanya kepada Katara 

Gambar 3.26. Aang mengajarkan Katara teknik pengendalian air (15.39-15.48) 

 Gambar 3.27. Paku mengubah air menjadi jarum es (15.53-15.54) 
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untuk dicoba olehnya. Namun, kegiatan ini terlihat oleh Paku, 

kemudian Paku mengambil alih air yang dikendalikan Katara dan 

mengubahnya menjadi es yang berbentuk seperti jarum.  

d. 18.08 – 18.22, 18.25 – 18.27, 18.31 – 18.33, 18.44 – 18.48, 18.54 

– 18.56, 19.03 – 19.10, 19.18 – 19.21, 19.32 – 19.37, 19.45 – 

19.50 

 

Adegan pada gambar 3.28 merupakan adegan pertarungan antara 

Katara dengan Paku pada lapangan terbuka di Northern Water Tribe. 

Paku memulai pertarungan dengan membentuk dinding air yang 

mengelilingi dirinya dengan Katara untuk menyudutkan Katara dan 

mempersempit jarak karena dinding air tersebut perlahan-lahan 

menyempit sehingga menarik Katara mendekati Paku. Namun Katara 

dapat meloloskan diri dari dinding air tersebut dan mulai melakukan 

serangan balasan, tetapi Paku mengantisipasi gerakan Katara dengan 

Gambar 3.28. Paku membentuk dinding air (18.08 – 18.22) 
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membentuk dinding es dari salju di depanya untuk menghalangi 

Katara. 

 Setelah Katara melewati dinding es yang dibentuk Paku, dinding es 

tersebut diubah menjadi air dan digunakan untuk menyerang Katara. 

Setelah Katara dapat menghalau serangan Paku, ia mulai 

memperkecil jarak untuk menyerang dengan tangan kosong, namun 

sebelum dapat mencapai jarak memukul, Paku membentuk dinding 

es, tetapi Katara mengantisipasinya dengan mengubah dinding es 

tersebut menjadi air.  

 
Gambar 3.29. Paku membentuk dinding es (18.25-18.27) 
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Kemudian Paku melawan serangan fisik Katara dengan 

melemparnya menggunakan air, dimana serangan tersebut melempar 

Katara kedalam kolam air.  

 Dari tempat tersebut Katara melakukan serangan dengan mengubah 

Gambar 3.31. Paku mengubah dinding es menjadi air (18.31-

18.33) 

Gambar 3.30. Katara mengubah dinding es menjadi air, Paku melakukan serangan 

dengan air (18.44-18.48) 
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air menjadi bongkahan es dan melemparnya dalam bentuk cakram 

yang 
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Gambar 3.33. Katara membentuk potongan es tipis dengan 

menggunakan air yang diubah menjadi es (18.54-18.56) 

Gambar 3.32. Paku menyerang Katara dengan mengendalikan air yang awalnya 

dikendalikan Katara (19.03-19.10) 
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sangat tipis. Setelahnya Katara melanjutkan serangan dengan 

mengendalikan air dalam jumlah besar dan  melemparnya kepada 

Paku. Namun Paku mengendalikan air yang dilempar kepadanya dan 

digunakan untuk menyerang balik Katara. Kemudian Katara 

mengendalikan pilar dari salju yang terletak dibelakang Paku dan 

menjatuhkanya, tetapi sebelum mengenainya, Paku mengubah pilar 

tersebut menjadi butiran salju. Katara kemudian menyerang kembali 

dengan gulungan salju, tetapi Paku menghindari dengan membentuk 

pilar es yang digunakan sebagai pijakan dan menyerbu maju 

menggunakan pilar tersebut, namun Katara menyerang lagi dengan 

mengendalikan air dalam jumlah besar yang berhasil dihindari oleh 

Gambar 3.34. Paku mengubah pilar salju yang dijatuhkan Katara menjadi butiran 

salju  (19.18-19.21) 

 

 

Gambar 3.35. Katara membentuk gulungan salju, Paku menghindar dengan 

membentuk pilar es, Katara menyerang dengan air dalam jumlah besar (19.32-19.37) 
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Paku. Paku mengakhiri pertarungan dengan membentuk tombak-

tombak es yang menghujani Katara dan mengunci gerakanya. 

 

2.      Season 3 Episode 8 The Puppetmaster 

a. 10.05 – 10.07 

Pada adegan ini Hamma (seorang pengendali air yang tinggal di 

negara api) membagikan sup kepada Aang dan teman-temanya 

menggunakan pengendalian air. 

 

 

 

Gambar 3.36. Paku mengunci gerakan Katara dengan menghujaninya dengan 

tombak-tombak es (19.45-19.50) 

Gambar 3.37. Hamma membagikan sup (10.05-10.07) 
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b. 10.53 – 10.57, 11.06 – 11.10 

Adegan ini menceritakan masa lalu Hamma pada saat ia berperang 

dengan pasukan negara api di Southern Water Tribe. Dapat terlihat ia 

menyerang pasukan negara api dan memotong jala dengan 

waterbending.  

 

  

Setelah berhasil mengusir pasukan negara api dari wilayah mereka, 

Hamma bersama pengendali-pengendali air lain yang tersisa 

Gambar 3.39. Hamma bersama pengendali air lain membentuk dinding es (11.06-

11.10) 

 
Gambar 3.38. Hamma berperang dengan negara api (10.53-10.57) 
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menahan salah satu kapal milik negara api dengan membentuk es 

yang besar dibawah kapal tersebut. 

c. 13.08 – 13.18, 14.17 – 14.21 

Gambar 3.41. Hamma membentuk air dari udara dan mengubahnya 

menjadi es berbentuk kuku (13.08-13.18) 

 Gambar 3.40. Hamma memotong batu dengan air yang diambil dari fire 

lilies (14.17-14.21) 
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Pada saat perjalanan menuju sebuah padang bunga di negara api, 

Hamma mengajarkan Katara bagaimana seorang pengendali air 

masih dapat mengendalikan air tanpa mengandalkan kehadiran air 

dengan membentuk air di udara, mengumpulkan di tanganya, 

menjadikan air tersebut es yang berbentuk seperti kuku. Saat tiba di 

padang bunga fire lilies, Hamma menunjukan Katara pengendalian 

air dengan mengekstrak air dari bunga  fire lilies dalam jumlah besar, 

kemudian membelah sebuah batu besar dengan air tersebut. 

d. 18.41 – 18.43 

Adegan ini menceritakan saat Hamma berada di penjara negara api. 

Pada setiap bulan purnama dimana kemampuan pengendali air 

berada di titik paling kuat, Hamma melakukan bloodbending. Ia 

melatih dan mencoba kemampuan bloodbending ini pada seekor 

tikus. 

 

Gambar 3.42. Hamma menggunakan bloodbending ke seekor tikus (18.41-18.43) 
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e. – 20.54, 21.06 – 21.26, 21.26 – 21.28, 21.28 – 21.34, 21.41 – 21.42, 21.55 

– 22.03, 22.05 – 22.06, 22.13 – 22.23, 22.28 – 22.33, 22.38 – 22.51

 

 

Gambar 3.43. Katara mengambil air dari rumput dan menembakanya kearah 

Hamma (21.06-21.26) 

Gambar 3.44. Hamma  mengendalikan Katara dengan bloodbending (20.30-20.54) 
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Hamma membawa Katara ke dalam hutan di negara api dimana 

mereka dapat melihat dengan jelas bulan purnama. Pada saat itu, 

Hamma ingin mengajarkan Katara bloodbending, tetapi Katara 

menolak. Pada saat itu Hamma memaksanya dengan melakukan 

bloodbending terhadap Katara. Katara yang pada awalnya enggan 

untuk melawan Hamma karena ia tidak ingin melawan sesama 

pengendali air, akhirnya memutuskan untuk menyerang Hamma 

dengan mengekstrak air dari rumput disekitar Katara dalam jumlah 

besar dan menembakanya kearah Hamma.  

 

Gambar 3.46. Hamma menyerang Katara dengan menembakan air dalam jumlah 

besar, Katara menangkis dan menghancurkanya menjadi butiran air (21.28-21.34) 

Gambar 3.45. Hamma mengembalikan serangan Katara, Katara mengembalikan 

lagi serangan kepada Hamma (21.26-21.28) 
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 Hamma kemudian mengembalikan tembakan air tersebut kepada 

Katara, namun Katara mengembalikan lagi kepada Hamma. Pada 

saat yang bersamaan, Hamma mengambil air dari pohon yang berada 

dibelakangnya dan menggabungkanya dengan air yang berasal dari 

serangan Katara, membentuk peluru air yang sangat besar, tetapi 

Katara menangkis peluru air tersebut secara langsung dan 

memecahnya menjadi butiran-butiran air. Kemudian Katara 

melakukan serangan balik yang membuat Hamma terjatuh dengan 

melakukan penyerangan menggunakan air  

Gambar 3.47. Katara menyerang dengan air dari samping mengincar kepala 

dan kaki Hamma (21.41-21.42) 
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Gambar 3.49. Hamma mengendalikan Aang dan Sokka, Katara menyerang dengan 

menembakan air dalam jumlah besar (21.55-22.03) 

yang datang dari samping yang mengincar kepala dan juga kaki 

Hamma. Aang dan Sokka yang kemudian menyusul untuk memb 

antu Katara, tubuh mereka dikendalikan dengan bloodbending oleh 

Hamma. Hamma membuat Aang dan Sokka menyerang Katara, 

namun Katara dapat menghindari serangan mereka berdua dan 

langsung melakukan serangan kepada Hamma dengan mengambil air 

dari rumput disekitarnya dan menjadikan peluru besar yang 

ditembakan ke arah Hamma.  

Gambar 3.48. Hamma membuat perisai air (22.05-22.06) 
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Hamma menangkis serangan Katara dengan mengekstrak air dari 

pohon dan membentuk perisai air didepannya sehingga serangan dari 

Katara dan perisainya saling bertabrakan dan keduanya pun hancur. 

Kemudian Hamma menggunakan Sokka dengan bloodbending untuk 

menyerang Katara dengan pedangnya, tetapi Katara menghindari 

serangan dari Sokka dengan mengendalikan air yang diekstrak dari 

rumput, mengelilingi Katara dan menangkis serangan pedang Sokka.  

Disusul dengan serangan dari belakang oleh Aang yang juga 

dikendalikan Hamma dengan bloodbending, Katara menggunakan 

air te 

  

Gambar 3.50. Hamma mengendalikan Aang dan Sokka, Katara menyerang dan 

mengunci gerakan Aang (22.13-22.23) 

Gambar 3.51. Hamma Mengendalikan Soka dengan Bloodbending 
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rsebut untuk melempar Aang ke sebuah pohon dan mengunci gerakan Aang 

dengan mengubah air menjadi es. Setelah itu, Sokka yang masih berada 

dibawah kendali Hamma, menyerang Katara, namun Katara pada saat yang 

bersamaan menghindari serangan Sokka, ia mengambil air dari pohon dan 

digunakan untuk menyerang Sokka, membuatnya terlempar ke pohon 

terdekat dan membekukan air tersebut pada tangan Sokka yang memegang 

pedang untuk mengunci gerakanya. Hamma membebaskan Aang dan Sokka 

dari es yang dibentuk Katara untuk menghentikan gerakan mereka, dan 

dengan menggunakan bloodbending berencana untuk membuat mereka 

saling menabrak dan melukai satu sama lain, tetapi sebelum mereka saling 

bertabrakan, Katara melepaskan kendali Hamma terhadap Aang dan Sokka 

dengan mengendalikan Hamma dengan bloodbending, membuat Hamma 

tidak bisa bergerak dan jatuh berlutut. 
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Gambar 3.52. Katara menggunakan bloodbending (22.38-22.51) 
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