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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Penulis bersama anggota tim mengerjakan sebuah animasi pendek berjudul “Asih 

dan Anta”.  Teknik yang digunakan dalam animasi pendek ini berupa hybrid, jadi 

menggunakan metode 3D dan 2D dalam tahap produksi. Animasi 2D digunakan 

untuk merepresentasikan narasi cerita, sementara 3D digunakan untuk adegan – 

adegan yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk 2D seperti adegan action. 

Animasi pendek ini dikerjakan oleh tim yang terdiri dari 5 anggota yaitu, Lina 

Permata, Mega Shihoryanni, Sherrina Ferrin dan Yenni Hassan. 

 Metode penelitian proyek ini menggunakan beberapa cara yaitu: observasi, 

studi eksisting, dan pembuatan konsep. Observasi dilakukan terhadap wajah penulis 

menggunakan cermin dan kamera untuk mempelajari bagaimana ekspresi terbentu. 

Ekspresi yang diperhatikan berhubungan dengan pembahasan ekspresi dalam shot 

– shot yang close up wajah. Selain itu, penulis melakukan studi eksisting dengan 

mengkaji video film animasi 3D dan live action yang terkumpulkan. Film live 

action dipilih dengan melihat tiga dimensi karakter dalam film dengan karakter 

Asih dalam film Asih dan Anta. Film animasi 3D juga demikian, selain melihat tiga 

dimensi karakter, juga dipertimbangkan dari sisi visual dan animasi ekspresi wajah 

karakter. 

 Perancangan ekspresi karakter Asih diawali dengan merancang ekspresi 

marah, tertawa, takut dan kaget. Konsep didasari oleh teori – teori bab 2, kemudian 

dilanjutkan pada tahap penganimasian ekspresi karakter dalam program 3ds Max. 
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 Sinopsis 

Sebuah desa di Jawa Barat mengalami kekeringan panjang. Para penduduk di desa 

tersebut memuja dan berdoa kepada Dewi Sri, Dewi Sri kemudian menjawab doa 

mereka dengan memberi kesuburan pada desa. Namun kebahagiaan penduduk desa 

tak berlangsung lama karena Batara Guru yang muncul dan memenjarakan Dewi 

Sri. Asih, Sang kepala desa bersama Anta, tongkat pusakanya pergi ke kuil untuk 

mencari tahu apa yang terjadi dengan Dewi Sri. Saat tiba di puncak gunung, mereka 

melihat patung Dewi Sri yang menghilang dari Kuil dan disamping kuil ada Batara 

Guru dengan keranjang yang bergerak ditangannya. Asih dan Anta pun menyadari 

bahwa ternyata Batara Guru mengurung Dewi Sri dan kemudian mereka bertarung 

melawan Batara Guru untuk menyelamatkan Dewi Sri. 

3.2. Posisi Penulis 

Penulis merupakan salah satu anggota dari Studio Petrichor dalam produksi film 

animasi pendek hybrid berjudul “Asih dan Anta”. Dalam tim ini terdapat lima orang 

anggota yaitu, Lina Permata sebagai director, production designer, lead rigging 

artist, lead environment texture artist, Mega Shihoryanni sebagai producer, 

scriptwriter, lead storyboard artist, Sherrina Ferrin sebagai lighting artist, lead 

rendering artist, storyboard artist dan Yenni Hassan sebagai color artist, lead 

animator, storyboard artist, editor and compositor. 

 Posisi penulis dalam produksi film animasi pendek “Asih dan Anta” adalah 

sebagai concept artist, lead modeler, dan animator yang meletakkan fokus pada 

animasi ekspresi wajah karakter. Perancangan ekspresi wajah pada setiap adegan 

close-up dalam storyboard menjadi prioritas penulis, dari proses pembuatan dalam 
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bidang 2D hingga 3D. Selain itu, yang ditentukan adalah kecocokan ekspresi wajah 

pada karakter dengan menganalisis dimensi kepribadian karakter. 

3.3. Tahapan Kerja 

 

Gambar 3. 1. Bagan Tahapan Kerja 

Tahap pertama adalah bagian praproduksi yaitu penulisan cerita dan script yang 

diasistensikan dengan dosen – dosen pembimbing, kemudian setelah diterima, 

dimulai perancangan storyboard. Kemudian dibuat shot list yang dijadikan patokan 

untuk bagian pengerjaan penulis. 

 Setelah menentukan shot mana saja yang difokuskan, maka dapat 

menentukan ekspresi wajah karakter mana saja yang harus dipelajari. Dasar teori 

yang digunakan untuk perancangan ekspresi wajah sesuai dengan yang tertulis pada 

bab 2 yaitu dari studi literatur, observasi wajah penulis, dan referensi film live 

action dan film animasi. Dengan dasar teori yang terkumpulkan, penulis merancang 

beberapa ekspresi wajah untuk kemudian dijadikan patokan untuk model 3D 

karakter. Model 3D karakter diberi facial rig dan morpher pada elemen – elemen 

wajah. Pergerakan facial animation sesuai dengan sketsa ekspresi wajah 

sebelumnya. Teknik animasi yang digunakan adalah pose to pose untuk 

menunjukkan perubahan dari ekspresi tingkat normal hingga ekstrime. Kedua 
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adalah key animating dan timing sehingga dapat memberi pesan dari emosi yang 

dimunculkan dan dirancang untuk mendorong narasi. 

 Sebelum melakukan render, dibuat preview render dengan grab viewport 

terlebih dahulu untuk melihat apakah ekspresi wajah karakter sudah sesuai dengan 

konsep. Selain itu pengerjaan detail – detail seperti timing dan animating agar saat 

animasi sudah dirender terlihat lancar dan alami. 

3.4. Subjek Penelitian 

Penulis meneliti karakter atau tokoh nenek – nenek yang berumur 50 keatas dari 

berbagai sumber. Ini untuk dijadikan referensi untuk membuat konsep awal 

karakter protagonis Asih dalam “Asih dan Anta”. Asih digambarkan seperti nenek 

– nenek pada umumnya yaitu pendek dan berkerutan, tetapi beliau harus terlihat 

memiliki kekuatan fisik untuk dapat bertempur melawan Dewa Batara. Gerakannya 

akan lincah dan ekstrim sehingga badannya dibuat lebih berbobot. 

 

Gambar 3. 2. Eksplorasi karakter Asih 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Perancangan karakter Asih dan karakter lainnya digambar dengan gaya 

stylized. Bentuk wajah menjadi bagian awal untuk eksperimentasi dan hasilnya 

kemudian dipilih dan dikembangkan. Eksplorasi juga dilakukan untuk 

mendapatkan bentuk wajah yang menarik dan tidak mudah dilupakan. Baju Asih 

berdasarkan baju batik yang dikenakan petani tumbuhan teh di Sunda. 

 

 

Gambar 3. 3. Konsep Awal Asih 1 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Gambar diatas merupakan sketsa – sketsa awal yang menggambarkan Asih 

seperti chibi. Dengan gaya tersebut, badannya lebih kecil dibandingkan dengan 

kepalanya. Kepalanya dibuat lebih besar untuk memfokuskan penganimasian 

ekspresi wajah. Sketsa tersebut tidak digunakan karena belum menarik dan tidak 
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memiliki keunikan yang mencolok. Setelah melihat kembali pada gambar 

eksplorasi, salah satu bentuk wajah menetap, yaitu pada bentuk wajah yang kotak. 

Bentuk kotak sering digunakan dalam animasi untuk menjadi dasar karakter yang 

bersifat tangguh, hal tersebut dapat dilihat pada karakter – karakter seperti Carl dari 

film Up (2009) dan Anger dari Inside Out (2015). 

 

Gambar 3. 4. Konsep Awal Asih 2 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Gambar diatas masih belum terlihat stylized dan masih mengarah ke realis.  

Namun gambar diatas menjadi tahap awal untuk hasil konsep akhir Asih. 
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Gambar 3. 5. Konsep Awal Asih 3 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Wajahnya menjadi lebih berbentuk, tidak datar seperti sebelumnya dan 

badannya juga menjadi melebar dan lebih bungkuk. Ekspresi wajah yang dirancang 

bertujuan untuk menunjukkan karakter Asih yang sifatnya berwibawa, bijaksana 

dan bisa diandalkan. Selain itu terdapat juga adegan dimana beliau menunjukkan 

keberanian dan kebanggaannya. 

Gambar diatas masih belum bergaya stylized dan akhirnya disederhanakan 

menjadi gaya chibi seperti gambar – gambar sketsa awal. Keseluruhan kepalanya 

dibuat lebih besar daripada badannya, bagian yang paling menunjukkan ekspresi 

yaitu mata juga berubah dari sketsa – sketsas sebelumnya. Bentuk wajahnya tetap 

kotak pada bagian dagu seperti konsep sebelumnya dan desain bajunya juga 

dipertahankan. 
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Gambar 3. 6. Konsep Akhir Asih 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Desain diatas merupakan gambar yang diterima setelah melalui banyak 

revisi. Perubahan terakhir terdapat pada kerah baju yang akhirnya tidak muncul 

pada hasil 3D model. Dengan demikian, tahap selanjutnya adalah untuk mencari 

referensi karakter dari film animasi yang memiliki sifat seperti Asih dan juga 

mencari tokoh yang memiliki visual yang tidak jauh dari gambaran konsep Asih. 

3.5. Studi Eksisting Film Live Action 

Observasi film live action diperlukan sebagai referensi untuk memperluas wawasan 

tentang ekspresi wajah secara langsung. Film live action menyediakan berbagai 

macam adegan dengan tokoh yang sudah dirancang sehingga dapat menjadi bahan 

referensi untuk mempelajar ekspresi – ekspresi tertentu. 

Film live action yang penulis gunakan adalah sitkom atau komsit produksi 

Amerika berjudul The Golden Girls (1985). Aktris - aktris dalam sitkom ini 

memiliki kesamaan dengan karakter Asih dalam film animasi pendek Asih dan 

Anta. The Golden Girls menceritakan kehidupan keseharian antara 4 wanita janda 
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yang hidup bersama bernama Blanche Devereaux, Rose Nylund, Dorothy Zbornak, 

dan Sophia Petrillo. 

  

Gambar 3. 7. The Golden Girls 

 (http://images4.fanpop.com/image/photos/19700000/The-Golden-Girls-the-golden-girls-

19704656-2560-1705.jpg) 

Sophia merupakan yang paling tertua diantara keempat wanita (kanan atas), 

dengan umur 80 tahun dan perbedaan 30 tahun dengan ketiga wanita lain, Ia dikenal 

dengan kebijaksanaanya. Sophia terkenal dengan sifatnya yang suka mengejek 

ketiga wanita lain seperti mengomentari kekurangan – kekurangan Blanche (Kiri 

bawah), Dorothy (kiri atas) dan Rose (kanan bawah), sehingga mereka sering 

bertengkar secara verbal. Namun demikian, Sophia sangat peduli terhadap anaknya, 

Dorothy, dan juga menganggap Rose dan Blanche sebagai anak angkatnya. 
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Gambar 3. 8. Sophia Tertawa 

 (The Golden Girls, 1985) 

Pada gambar atas, Sophia menertawai Blanche, Dorothy dan Rose yang 

kaget karena Ia menakutkan mereka dengan membawa pisau seperti adegan dalam 

film ‘Psycho’, sebuah film bergenre horror dan thriller yang mereka nonton 

bersama sebelum ditakuti Sophia. Disini wajah Sophia menampilkan ekspresi 

tertawa yang memuaskan sampai kepalanya menghadap keatas. Ini dapat dlihat dari 

beberapa bentuk elemen, yaitu: 

- matanya tertutup dengan tanpa adanya tekanan 

- pipi yang bertepi curam 

- bagian hidung nose wings naik 

- sudut mulut membentuk tepi yang dalam 

- bibir dan kulit mengikuti gigi 

- dagu yang halus dan adanya kerutan dibawah dagu. 

Semua faktor diatas dipengaruhi oleh dua otot saja, dan menurut Faigin otot 

– otot tersebut adalah zygomatic major untuk bagian mulut dan orbicularis oculi 

untuk mata. Dalam FACS, pergerakan kedua otot ini memiliki action unit 12E dan 
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6E. Ekspresi wajah tertawa Sophia memiliki intensitas yang sangat tinggi karena 

semua elemen pada wajahnya bergerak dan berubah. 

 

 

Gambar 3. 9. Dorothy Kaget 

 (The Golden Girls, 1985) 

Digambar atas Dorothy kaget ketika mendengar bahwa Blanche 

menjalankan kehidupan romantis dengan Stan, mantan suami Dorothy. Wajah 

Dorothy menampilkan beberapa gerakan pada elemen wajah yaitu: 

-  Alis mata bagian luar naik membentuk kerutan horizontal pada dahi 

- Kelopak mata atas naik dan memperlihatkan putih diatas iris. 

- Rahang mulut bawah turun membentuk ‘jaw drop’  

- Bibir menonjol 

Menurut Faigin, pergerakan alis mata bagian luar yang naik dipengaruhi 

oleh  otot frontalis (AU 2 ) sementara kelopak mata atas yang juga naik dipengaruhi 

levator palpabrae (AU 5B). Terakhir bagian mulut dipengaruhi otot masseter, 

temporalis yang relaks dan pterygoid internal (AU 26). 
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Gambar 3. 10. Dorothy Marah 

 (The Golden Girls, 1985) 

Dorothy kemudian marah dan mulai mempertanyakan pertemanannya 

dengan Blanche. Otot – otot padad wajahnya diberi penekanan dan membentuk 

kerutan pada berbagai bagian. Ada beberapa elemen yang dapat diperhatikan yaitu: 

- Kelopak mata atas dan bawah membentuk lipatan horizontal 

- Hidung atau nose wings naik membentuk sneer 

- Kerutan hidung 

- Pipi membulat dan lipatan kantung terbentuk dibawah mata 

- Kerutan dalam dan memanjang dari mulut sampai hidung 

- Kerutan disekitar mulut 

- Bibir bawah tertarik kebawah membentuk bentuk U dan 

memperlihatkan gigi rahang bawah 

Bentuk elemen mata diatas dipengaruhi oleh otot corrugator (AU 4), levator 

palpebrae superioris (AU 5) dan orbicularis oculi (AU 7). Sekitar hidung, 
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dipengaruhi otot levator labii superioris (AU 9) dan terakhir untuk mulut, 

digerakkan orbicularis oris  (AU 23) pada bagian bibir dan depressor labii 

inferioris (AU 16 ). 

3.6. Studi Eksisting Film Animasi 

Penulis menggunakan film animasi 3D The Croods (2013) untuk menjadi panduan 

referensi ekspresi Asih. The Croods menceritakan keluarga Croods yang 

menjelajahi bumi periode croodaceous, sebuah masa dimana makhluk – makhluk 

bumi sangat aneh dan blom pernah dilihat. Hidup mereka sehari – hari adalah 

berburu makanan untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang sangat gersang dan 

dikelilingi berbagai binatang buas. 

Dalam film ini, terdapat satu karakter nenek – nenek bernama Gran. Hueso 

dalam buku The Art of The Croods menjelaskan bahwa konsep desain Gran tidak 

jauh dari pemikiran bahwa nenek – nenek berbadan pendek, berkerutan dan kurus. 

Chritophe Lautrette dari bagian produk desain mengatakan konsep Gran didasari 

oleh penduduk asli gunung Himalaya yang dikenali dengan kehidupan mereka 

dibawah matahari sampai memengaruhi kualitas kulit mereka. 

Dalam desain akhirnya, badannya tetap pendek, kurus, kaki dan tangannya 

besar, kemudian memiliki rahang mulut yang lebar untuk menunjukkan bahwa 

Gran suka makan banyak. Tongkat yang dibawanya juga bukan untuk 

membantunya jalan, tetapi untuk berburu dan bertarung. 
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Gambar 3. 11. Gran 

 (The Art Of The Croods, Hueso, 2013, hlm. 48) 

Hueso mengatakan Gran berumur 45 tahun dan meskipun terlihat tua, dan 

Ia selalu mengkritik menantunya yang bernama Grug. Sifat Gran saat berburu 

sangat berbeda karena Ia berubah menjadi keras, berani melawan bahaya dan bisa 

dikatakan tindakannya sangat gila. Ia dapat melindungi dirinya dari ancaman luar 

dan karena itu, Ia juga tidak mudah mempercayai orang diluar keluarganya 

sehingga cepat bertindak dan mengobservasi dari kejauhan dengan cara mengitari 

dan mengendus objek berpotensi membahayakan diri dan keluarganya 

 

Gambar 3. 12. Sketsa Ekspresi Wajah Gran 

 (The Art Of The Croods, Hueso, 2013, hlm. 49) 
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Dalam gambar, sifat Gran terkesan tidak stabil dan wajahnya mengalami 

berbagai macam perubahan bentuk karena menggunakan teknik exaggerate. 

Exaggeration ini dapat dilihat jelas dari deformasi mulutnya yang digambar dari 

yang terlebar hingga yang terkecil. Semua tergantung pada emosi yang ingin 

disampaikan oleh perancang karakternya. Sketsa diatas juga tidak menggambarkan 

banyak kerutan pada wajah, karena karakter Gran melalui tahap simplifikasi, 

sehingga hanya membutuhkan beberapa garis yang efektif dalam menunjukkan 

bahwa Gran adalah seorang nenek – nenek. Hal Ini dapat dilihat dari giginya yang 

ompong dan kerutan sekitar mulut dan mata. 

 

Gambar 3. 13. Gran Tertawa 

 (The Croods, 2013) 

Gran digambar atas tertawa ketika melihat cucu lelakinya lari – lari sambil 

terbakar. Biasanya seorang nenek – nenek akan peduli akan kemanan cucunya, 

tetapi Gran justru mengetawai kondisi cucu laki – lakinya bernama Thunk. Gran 

suka menjahili Thunk karena Ia lemah secara fisik.  

Wajah Gran menampilkan ekspresi tertawa yang puas oleh karena 

kepalanya menghadap keatas, mata tertutup dan mulutnya terbuka hingga 
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menampilkan gigi. Faigin mengatakan bahwa wajah tertawa seperti diatas tidak 

dipaksa, karena jika demikian, maka matanya akan tertutup dengan tekanan paksa 

bersama dengan alis matanya. Ketiadaan kerutan pada dahi juga mendukung bahwa 

Ia sedang mengalami emosi bahagia. Area mulut juga demikian, mulutnya terbuka 

dan menampilkan satu – satunya gigi yang dimiliki Gran. Pipinya juga membulat 

keatas secara halus dan membuat permukaan vertikal, ini dapat dibandingkan 

dengan pipi ketika Gran sedang marah. 

 

Gambar 3. 14. Gran Kaget 

 (The Croods, 2013) 

Gambar diatas menunjukkan ekspresi Gran beberapa detik setelah Thunk 

berlari – lari melewatinya dengan keadaan badannya terkena api. Apinya telah 

menyebar ke tongkat Gran dan ekspresi wajah Gran berubah menjadi kaget dalam 

waktu sekejap. Setelah sadar kondisi tongkatnya ikut terbakar, Ia kemudian ikut 

mencoba memadamkan api pada tongkat tersebut. 

 Mata Gran menunjukkan banyak bagian putih dan iris jadi terlihat jelas, 

pengecilan iris juga merupakan reaksi normal yang ada pada mata manusia. Alis 

mata bagian dalam juga naik untuk merefleksi keterbukaan mata tersebut. 
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Keterbukaan mata dan mulut sangat menunjukkan ketidaksiapan Gran terhadap 

kondisi tersebut karena sebelumnya keluarga Croods tidak pernah berinteraksi 

dengan api. 

  

Gambar 3. 15. Gran Marah 

  (The Croods, 2013) 

Gambar diatas menunjukkan Gran dengan wajah marah yang frustasi ketika 

telur yang akan menjadi makan siangnya direbut oleh pemangsa lainnya. 

Sebelumnya Gran sudah mendapatkan telur, namun Ia dijatuhkan oleh pemangsa 

lain ke tanah dengan cara kasar. Setelah Gran pulih, Ia mengepalkan dan 

mengayungkan tangannya ke udara untuk menunjukkan emosi frustasinya. 

 Menurut Faigin, wajah smolder atau frustasi diatas dapat terlihat dari 

matanya yang hanya memperlihatkan setengah iris karena ditutupi kelopak mata 

bagian atas. Ini normal menurut Faigin karena ketika alis mata diturunkan dan saat 

kelopak mata atas tidak ditarik. Diantara alis mata terdapat kerutan yang 

menunjukkan fokusnya Gran terhadap objek incarannya. 

Bagian mulut Gran menunjukkan bibir yang tertutup rapat atau dipanggil 

compressed lips oleh Faigin. Bibirnya yang tertutup ketat ini membuat keseluruhan 
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kepalanya mengalami deformasi karena dagu dan pipinya yang membulat secara 

dramatis hingga memperlihatkan adanya keketatan di sekitar mata dan bentuk 

mulut. 

3.7. Observasi 

Pengamatan dilakukan pada pembentukan ekspresi wajah penulis menggunakan 

cermin. Kemudian hasil observasi tersebut dicocokkan dengan teori otot – otot dan 

elemen ekspresi wajah, lalu dibandingkan dengan ekspresi pada wajah karakter atau 

tokoh dalam film animasi 3D dan live action. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

apakah ekspresi wajah di gambar bawah sesuai teori yang dibahas pada bab 2. 

 

Gambar 3. 16. Ekspresi wajah Senyum dan Tertawa 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Gambar di kiri dan kanan merupakan ekspresi senang level kedua terendah 

dan level tinggi. Menurut McCloud, dalam level ekspresi ini menjadi 4 yaitu, 

amusement yang menjadi level kedua terendah dan tertawa atau laughter yang 
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merupakan level tertinggi. Pada kedua level, semua elemen yang terbentuk 

digerakkan oleh hanya dua otot yaitu orbicularis oculi dan zygomatic major. 

Perbedaannya hanya pada intensitas gerakan kedua otot ini. Pada wajah amusment, 

Faigin membaginya menjadi:  

- Mata yang menyipit 

- Bagian kelopak mata bawah yang membengkak 

- Pipi membulat 

- Hidung melebar 

- Mulut dikitari lipatan 

- Mulut yang melebar menjadi sebuah senyuman yang memunculkan gigi 

rahang atas.  

Sementara Faigin mengatakan wajah tertawa dibagi menjadi:  

- Mata tertutup dan menyipit tanpa dipaksa 

- Permukaan dahi halus 

- Mulut terbuka menunjukkan gigi 

- Sudut mulut tertarik ke samping mengarah ke telinga 

- Gigi rahang bawah hanya terlihat tepinya saja 

Dalam Facial Action Coding System, otot orbicularis dan zygomatic major 

pada wajah amusment bernilai AU 6B dan 12C, kemudian untuk wajah tertawa maka 

bernilai AU 6D dan 12D karena perbedaan dalam intensitasnya. 
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Gambar 3. 17. Ekspresi wajah Kaget 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Gambar di kiri dan kanan merupakan ekspresi kaget level rendah dan level 

tinggi. Menurut McCloud, level ekspresi ini terdapat 4, alertness atau waspada 

menjadi level terendah dan kaget menjadi level kedua tertinggi. Pada level terendah, 

yang memengaruhi ekspresi alertness terletak pada elemen mata. Sementara untuk 

kaget, mata dan mulut lebih memengaruhi intensitas ekspresi ini. Ekspresi ini akan 

lebih intens dan mencapai level tertinggi yaitu shock apabila alis mata lebih naik 

keatas dan mulut lebih terbuka. 

Kaget digambar kanan atas memperlihatkan alis mata yang lebih naik 

karena otot frontalis (AU 1 dan 2). Keterbukaan mata yang memperlihatkan putih 

diatas disebabkan oleh otot levator palpebrae (AU 5B) dan terakhir otot pada 

keterbukaan mulut adalah masseter, temporalis dan pterygoid internal (AU 26). 

Pada level alertness yang berbeda adalah mulutnya tidak mengalami pergerakan, 

dan hanya sedikit menunjukkan emosi kaget lewat keterbukaan mata. 
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Gambar 3. 18. Ekspresi wajah sterness dan rage 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Gambar di kiri dan kanan merupakan ekspresi marah level rendah dan level 

tinggi. Menurut McCloud, ada 4 level untuk ekspresi ini, dengan sterness menjadi  

level terendah dan rage menjadi level tertinggi. Pada level terendah, bagian alis dan 

mata digerakkan otot corrugator yang menyatukan alis ke tengah dan otot 

orbicularis oculi yang menyipitkan bentuk mata, dalam FACS ini bernilai AU 4B 

dan 7. 

Pada tingkat rage, mata dipengaruhi oleh otot corrugator sehingga 

membentuk horizontal sepanjang kelopak mata bagian atas. Area kantung mata juga 

menjadi lurus dan menambahkan intensitas melototnya mata, hal ini terbentuk 

karena kontraksi pada kelopak mata oleh otot orbicularis oculi. Elemen mulut 

untuk rage seperti digambar atas terbuka untuk berteriak, otot yang membentuk 

mulut ini adalah otot depressor labii inferioris dan orbicularis oris. Kedua otot ini 

juga memengaruhi hidung menjadi lebih naik dan berlipat. Menurut Faigin, mulut 
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yang seperti ini memunculkan banyak gigi. Dalam FACS, kedua otot ini bernilai 25 

E dan 16C sementara levator labii superioris pada bagian hidung bernilai AU 9E. 

3.8. Konsep Ekspresi 

Penulis menggunakan acuan dari bab 3 dan teori bab 2 untuk merancang konsep 

ekspresi senang, marah dan kaget. Ketiga ekspresi yang dikonsepkan termasuk 

ekspresi dasar yang dimiliki manusia. Dibawah ini adalah rancangan ekspresi 

Asih yang senyum dan tertawa. 

 

Gambar 3. 19. Asih Senyum 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Saat senang, penulis merancang senyum Asih yang terlihat tulus untuk 

menunjukkan sifat keramahan dari Asih. Gambar dikiri merupakan wajah senyum 

Asih dengan mulut tertutup dan gambar dikanan adalah sketsa senyum dengan 

mulut terbuka yang dipanggil sebagai wajah amusement dalam teori McCloud. 
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Gambar 3. 20. Asih Tertawa 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Ketiga wajah tertawa Asih diatas sangat berbeda setelah penulis 

bereksperimen dengan bentuk alis, mulut dan pipi. Di sketsa kiri, wajah ketawanya 

normal, dengan alis yang naik, mata yang tertutup tanpa dipaksa, dan mulut terbuka 

lebar sampai menunjukkan gigi di rahang atas dan bawah. Kemudian untuk sketsa 

tengah, alis mata bagian dalamnya menurun dibandingkan dengan sketsa dikiri 

yang naik. Mulutnya juga tidak selebar sketsa kiri tetapi masih memberi kesan 

bahwa Asih ramah. 

Gambar dikanan lebih terlihat tawaan yang ekstrim karena matanya tertutup 

rapat, alis yang mengkerut ke tengah, pipi membulat dan mulutny yang terbuka 

lebih lebar dibanding kedua gambar dikiri. Sehingga, memberi kesan Asih sebagai 

orang tawaannya terbahak – bahak, keras dan lebih menunjukkan emosi senang 

yang intens dibanding gambar dikiri. 
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Gambar 3. 21. Asih Kaget 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Diatas terdapat tiga sketsa ekspresi kaget Asih, yang dikiri menyerupai level 

terendah emosi kaget menurut McCloud yaitu alertness, yang ditengah level kedua 

tertinggi yaitu kaget dan yang paling kanan termasuk wajah shock. Untuk wajah 

alertness seperti yang ditunjukkan McCloud, maka mata dibuat terbuka dengan 

pupil yang terlihat penuh, sementara mulutnya cukup tertutup saja. Sketsa ditengah 

menampilkan mata yang banyak berarea putih, alis mata yang lebih naik dan mulut 

yang terbuka karena jaw drop sehingga terlihat rahang gigi bawah. Di dahi juga 

terdapat kerutan untuk menunjukkan intensitas emosi kaget. 

 Gambar paling kanan paling ekstrim diantara ketiga gambar dalam 

menampilkan emosi kaget. Penulis memberi aspek exaggerate pada alis dan mata 

sehingga lebih tampak melotot. Intensitas melotot ini ditambah dengan kerutan 

dibawah mata. Bentuk mulutnya juga terbuka membentuk jaw drop seperti gambar 

tengah, namun bentuk rahang bawahnya bukan U. Ini memberi kesan Asih tidak 

dapat berkomentar akan apa yang dilihatnya. 
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Gambar 3. 22. Asih Marah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Intensitas emosi marah pada sketsa paling kiri berada diantara level 1 dan 

2. Alis matanya turun, kelopak mata bagian atas dan bawah membentuk horizontal, 

ada kerutan di dahi dan kedua sudut mulutnya turun. Menurut McCloud, eskpresi 

ini termasuk sterness karena mulutnya yang tertutup. 

Sketsa ditengah juga merupakan sterness, mulut tetap tertutup rapat dan 

yang membedakan dengan gambar kiri adalah alis matanya yang tidak memiliki 

sudut ekstrim. Pipinya juga membulat, membuat keseluruhan kepala Asih menjadi 

lebih pendek. Terakhir gambar paling kanan, menurut Faigin ini merupakan muka 

paling seram ketika marah karena mulutnya membentuk sneer. Alis matanya 

menurun mengikuti mata yang menyipit, adanya pembentukan kerutan antar alis 

dan pada hidung, mulutnya menampakkan gigi, ada kerutan yang dalam disekitar 

mulut dan ada kerutan lagi pada di dagu. 
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3.9. Proses Animasi Ekspresi 

Pada tahap ini, konsep ekspresi yang sudah dirancang dijadikan sebagai acuan unuk 

penganimasian dalam model 3D. Model 3D menjadi tahap penting dalam 

penganimasian terutama pada topologi. Seperti yang tertuliskan pada bab 2, ada 

yang paling harus dipastikan dalam pembuatan model adalah pengaturan polygon. 

Polygon harus segi empat, berjarak yang konsisten dan secara keseluruhan tetap 

mempertimbangkan kesederhanaan model. 

  

Gambar 3. 23. Topologi Asih 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Penulis menggunakan cara penduplikasian kepala karakter 3D dan 

mengubah model menjadi ekspresi yang diinginkan. Proses ini dipanggil juga 

sebagai morphing karena menggunakan modifier morpher dalam program 3dsMax. 

Setiap elemen diubah dengan memanipulasi vertex, edge dan polygon agar dapat 

menjadi bentuk yang diinginkan. Morpher membantu dalam menata dan mengatur 

elemen mana pada wajah yang ingin diubah 
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Gambar 3. 24. Morpher Asih 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Ekspresi yang dihasilkan dengan menggunakan morphing sangat terbatas, 

sehingga model ditambahkan controller berbentuk box. Fungsinya adalah untuk 

mempermudah proses animasi dari sisi fleksibilitas dan kecepatan, selain itu juga 

untuk penambahan detail dalam pembentukan elemen wajah. Rangkaian box 

tersebut diatur terlebih dahulu untuk setengah wajah, kemudian di copy lagi dengan 

mirror untuk sisi sebelahnya. 

  

Gambar 3. 25. Controller Wajah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Semua box kemudian dipilih dan di link ke bone utama bagian model, dalam 

hal ini bagian yang dimaksud adalah bone kepala. Model kepala diberikan skin 

modifier, dan kemudian penulis mengerjakan skinning pada setengah jumlah box 

pada sisi kanan. Untuk sisi kiri, pengaturan skinning pada controller yang tersisa 
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dapat diselesaikan dengan mirror parameters pada skin modifier. Pada mirror 

mode, pilih opsi paste green to blue verts dan ini akan menduplikasi skinning dari 

controller kiri (hijau) ke kanan (biru). Ini membalikkan pengaturan skinning secara 

horizontal dan mempercepat proses pembuatan controller. Box dapat kemudian 

dilihat pengaturannya dalam skin modifier apabila sudah benar. Cara ini hanya 

berhasil apabila pengaturan box simetris (sebelumnya di duplikat menggunakan 

mirror). Apabila vertsnya merah pada kiri dan kanan (tidak biru maupun hijau), 

maka skinning akan hanya diduplikasi dan tidak dibalikkan secara horizontal.  

  

Gambar 3. 26. Mirror Parameter dalam Skin Modifier 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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