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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Gambaran umum berisi gambaran global mengenai materi yang diteliti berikut 

metodologi pengumpulan data yang dilakukan. Bagian ini menjelaskan jenis 

tulisan (kualitatif atau kuantitatif) serta cara pengumpulan data yang dilakukan, 

misalnya dengan mengadakan pengamatan dan dokumentasi lapangan (foto, 

sketsa keadaan), atau wawancara dengan narasumber terkait.  

3.1.1. Sinopsis 

Suatu hari, di sebuah tong yang penuh kubangan air, para nyamuk betina sedang 

berkumpul di dalam sebuah bar. Tiba-tiba datang seekor nyamuk betina lain yang 

memasuki bar dengan keadaan sekarat. Nyamuk betina tersebut kemudian 

memberikan informasi bahwa penghuni rumah di tempat mereka biasa mencari 

darah telah menggunakan obat anti nyamuk terbaru dengan racun yang lebih 

mematikan. Tak lama kemudian nyamuk betina tersebut mati akibat efek samping 

karena terlalu banyak menghirup racun obat anti nyamuk tersebut.  

Setelah mengetahui informasi tersebut, Laras yang bekerja sebagai 

bartender bar kemudian meminta bantuan kepada nyamuk legendaris yang 

bernama Pandji untuk mengatasi masalah tersebut. Pandji sang nyamuk legendaris 

yang akhirnya bersedia untuk membantu, kini harus mencari cara untuk 

menghadapi penghuni rumah tempat mereka biasa mencari darah. 
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3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis pada laporan ini adalah sebagai peneliti dalam proses perancangan 

gerakan pada project tugas akhir film animasi 2D yang berjudul Pandji Njamoek 

Legendaris. Penulis bertugas untuk menentukan dan merancang gerakan gerakan 

pada karakter anthropomorphism dalam beberapa scene film 2D animasi Pandji 

Njamoek Legendaris. 

3.2. Skematika Perancangan 

 

Gambar 3.1 Bagan Sistematika Perancangan 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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Dalam perancangan gerakan karakter Anthropormophism pada film 2D animasi 

berjudul “Pandji Njamoek Legendaris”, penulis telah melalui beberapa tahapan 

kerja. Penulis dan kelompok mengawalinya dengan pembuatan ide cerita atau 

konsep film yang akan dikerjakan. Dari ide cerita tersebut kemudian dilanjutkan 

dengan pembuatan desain karakter dan environment oleh rekan kelompok penulis. 

Setelah konsep desain karakter dan environment selesai dibuat kemudian 

disatukan dan dikembangkan menjadi sebuah storyboard. 

Perancangan gerakan mulai dikerjakan setelah pembuatan storyboard guna 

mengetahui visual yang diterapkan pada film 2D animasi Pandji Njamoek 

Legendaris. Penulis memilih beberapa scene yang terdapat karakter 

anthropormophism sebagai batasan perancangan. 

3.3. Konsep Animasi 

3.3.1. Scene 2 Shot 3 

 

Gambar 3.2 Scene 2 Shot 3 
(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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Pada scene ini diceritakan mengenai nyamuk betina penjaga bar yang bernama 

Laras sedang sibuk melakukan kegiatan yang rutin ia lakukan. Laras mempunyai 

4 tangan, tangan kanan yang satu sedang mengocok minuman, yang satu sedang 

mengelap meja, dan dua tangan kirinya sedang menuangkan minuman dari mesin. 

Ekspresi wajahnya terlihat agak musam karena ia merasa bosan dengan 

lingkungan sekitarnya dan kegiatan yang ia lakukan. 

3.3.2. Scene 8 Shot 30 

 

Gambar 3.3 Scene 8 Shot 30 
(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

Pada scene ini si nyamuk legendaris yang bernama Panji sedang terbang 

menghindari tepukan tangan manusia yang ingin membunuhnya dengan pose atau 

gaya terbang seperti karakter superhero pada umumnya, keempat tangannya 

diarahkan ke depan. 
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3.3.3. Scene 1 Shot 4 

 

Gambar 3.4 Scene 2 Shot 3 
(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

Pada adegan ini seekor nyamuk jantan sedang berjalan dengan tujuan untuk 

masuk kedalam bar, kondisi si nyamuk jantan ini sedikit mabuk dan ia tidak tau 

kalau bar yang akan dimasukinya adalah bar khusus nyamuk betina. 

3.4.  Acuan 

 

Gambar 3.3 A Bugs Life 

 (Pixar, 1998) 

Pada penelitian ini penulis mengambil acuan atau referensi dari film animasi A 

Bugs Life, alasan penulis memilih film ini sebagai acuan karena pertama karakter 

utama yang digunakan adalah serangga, meskipun berupa serangga namun 
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pergerakkan dari tiap karakter tidak sepenuhnya seperti serangga, ada unsur 

gerakan manusia juga atau humanoid. 

  

Gambar 3.4 Referensi film animasi seri The Adventure of Hutch the Honeybee 

 (Fuji Television, 1970) 

Selain film animasi A Bugs Life, penulis juga mengambil acuan dari film animasi 

seri Jepang yang berjudul The Adventure of Hutch the Honeybee, alasannya 

karena seri ini menceritakan tentang kehidupan serangga juga. Selain film Bugs 

Life dan Adventure of Hutsh the Honeybee, acuan juga diambil dari beberapa film 

dan video yang bukan bergenre animasi, namun memiliki unsur atau elemen yang 

bisa diambil untuk dijadikan referensi. 

3.5.    Observasi 

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa scene dari film referensi yaitu A 

Bugs Life dan The Adventure of Hutch the Honeybee untuk dijadikan acuan untuk 

membuat gerakan pada karakter anthropormophism dalam film 2D Animasi 

Pandji Njamoek Legendaris. 
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3.5.1 Referensi Bartender 

 

  

Gambar 3.7 Cuplikan adegan dari film A Bugs Life  

(Pixar, 1998) 

Pada gambar di atas terlihat seekor serangga yang bekerja sebagai pelayan sedang 

mengantarkan makanan, scene ini diambil dari film A Bugs Life. Pada scene ini 

karakter utama yaitu Flint sedang mencari serangga serangga di kota untuk 

membantu koloni semutnya melawan belalang yang hendak menghancurkan 

koloninya. Selagi mencari Flint masuk ke sebuah bar yang dianggap memiliki 

serangga serangga kuat disana. Didalam bar ini terdapat serangga yang menjadi 

bartender dan pelayan.  

Bar ini berkesan kotor dan kumuh, seperti tempat berandalan, karena itu 

pelayan bar ini tidak melakukan aktivitasnya dengan kesan formal, ia lebih luwes 

Perancangan Gerakan Untuk..., Juan Kevin Posroha, FSD UMN, 2017



39 
 

dan agak acuh, bahkan ia berteriak untuk memberi pesanan pelanggannya. Bisa 

dilihat serangga ini memiliki empat tangan, tangan kiri atasnya sedang 

mengangkat piring dan yang kanan seperti sedang memanggil seseorang, 

sedangkan kedua tangan yang bawahnya dilipat dan diletakkan di pinggang.  

Berdasarkan teori postur tubuh oleh Steve Roberts, postur ini termasuk 

kedalam postur badan kebelakang, artinya si serangga ini siap untuk menerima 

atau menolak apapun yang akan diberikan kepadanya. Pada adegan ini juga 

terlihat unsur timing dari 12 prinsip dasar animasi, terlihat gerakan serangga 

pelayan ini agak lambat dan berkesan kaku. 
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Gambar 3.8 Potongan adegan dari film SpongeBob SquarePants The Movie 

(Nickelodeon, 2004) 

Potongan gambar ini diambil dari film animasi yang berjudul The SpongeBob 

SquarePants The Movie, pada adegan ini SpongeBob dan Patrick sedang 

memakan es krim seakan mengkonsumsi alkohol. Si pembuat es krim di adegan 

ini digambarkan seakan seperti seorang bartender. Karena latar tempat adegan ini 

berkesan tidak mewah dan agak ramai, gerak tubuh dan bahasa tubuh si pembuat 

es krim ini tidak terlalu formal. Gerakannya serupa dengan bartender, satu tangan 

menuangkan es krim menggunakan sendok dan tangan lainnya diam memegang 

gelas. Pada adegan ini terdapat unsur personality/appeal dari 12 prinsip animasi, 

meski tidak diketahui latar belakang si pembuat es krim ini namun wataknya 

dapat terlihat dari gerakan dan gestur yang ia lakukan, ia terkesan malas acuh dan 

tidak peduli. Dari bahasa tubuhnya, menurut Wen Poh Su ia termasuk karakter 

yang memiliki tingkah laku disliking (cold behavior), artinya karakter ini jarang 

tersenyum, dingin dan membosankan. 
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Gambar 3.9 Referensi film animasi seri The Adventure of Hutch the Honeybee  
(Fuji Television, 1970) 

Pada gambar diatas diambil dari salah satu adegan dalam animasi seri The 

Adventure of Hutch the Honeybee. Pada adegan ini Hutch si lebah tidak tertarik 

akan ajakan seekor serangga untuk ikut dengannya mencari sesuatu. Terlihat 

karakter Hutch sedang berdiri agak membungkuk dan kedua tangannya melipat. 

Menurut teori postur tubuh oleh Steve Roberts, posisi ini termasuk dalam postur 

tubuh tertutup. Artinya si karakter menolak pesan atau sesuatu yang diberikan 

kepadanya, hal ini juga didukung oleh ekspresi wajah Hutch yang terlihat 

memelas. 
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3.5.2 Referensi Terbang 

 

 

Gambar 3.10 Salah satu adegan dari film A Bugs Life 
(Pixar, 1998) 

Potongan gambar diatas diambil dari salah satu scene pada film A Bugs 

Life, pada adegan ini para serangga yang dipimpin Flint si semut sedang terbang 

melewati rerumputan menuju tempat dimana koloni Flint si semut tinggal. Mereka 

cukup antusias karena Flint menganggap ia telah menemukan calon pahlawan 

yang akan menolong koloninya, sedangkan para serangga yang direkrut Flint 

menganggap mereka akan tampil melakukan atraksi sirkus di depan penonton 

yang lebih banyak. Karena mereka serangga yang ukuran tubuhnya tidak besar, 

saat mereka terbang tubuh mereka seaakan terombang ambing oleh angin, saat 

badannya naik gerakannya agak lambat dan saat badannya turun gerakannya lebih 

cepat. Terlihat gestur tubuh mereka hampir semuanya sama, kepala menghadap ke 
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depan dan bagian tubuh kebawahnya berada di belakang. Dari sini yang lebih 

diperhatikan adalah kepakan sayap mereka, hampir semua bergerak sama, keatas 

kebawah dengan kecepatan tinggi hingga hampir tidak kasat mata. Pada adegan 

ini terdapat usur slow in slow out dari 12 prinsip animasi, karena gerakan badan 

mereka mengalami percepatan dan perlambatan ketika mengambang naik turun di 

udara. 

 

Gambar 3.11 Referensi film animasi seri The Adventure of Hutch the Honeybee 
(Fuji Television, 1970) 

Potongan gambar diatas adalah potongan dari salah satu adegan pada film animasi 

seri The Adventure of Hutch the Honeybee. Pada adegan ini Hutch sedang terbang 

dengan tujuan untuk menghinggapi sebuah bunga untuk mengambil madunya. 

Saat ia terbang postur bandannya terlentang, bentuknya agak melengkung, posisi 

kepalanya tetap tegap menghadap kedepan, tangan dan kakinya 

menggantung.Terdapat unsur timing pada adegan ini, gerakan terbang pada 

adegan ini terbilang lambat dan terlihat sangat kaku. 
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3.5.3 Referensi Jalan dan Gerak Tangan Empat 

   

 

Gambar 3.12 Cuplikan adegan dari film A Bugs life 
(Pixar, 1998) 

Potongan gambar diatas diambil dari salah satu scene pada film animasi A 

Bug’s Life, pada adegan ini penulis mengamati bagaimana pergerakan karakter 

dengan empat tangan yaitu karakter belalang yang bernama Hopper. Pada adegan 

ini Hopper sedang berbicara atau berpidato kepada pengikutnya, awalnya suasana 

seperti bahagia dan ceria namun akhirnya menjadi serius dan mencekam. Saat 

awal adegan Hopper terlihat banyak tersenyum, gestur tangannya banyak terbuka 

dan luwes seakan menggambarkan kalau ia sedang bahagia, pergerakan keempat 

tangannya seirama, dua tangan bawah mengikuti gerakan dua tangan atasnya. 

Berbeda saat akhir adegan dimana ekspresi wajah Hopper terlihat muram dan 

cemberut, gerakan tangannya pun tidak seirama, saat kedua tangan atasnya 

banyak bergerak, kedua tangan bawahnya hanya diam atau diletakkan dipinggang. 

Menurut Steve Robert, gestur tangan dipinggang itu menggambarkan bahwa 
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karakter tersebut mendominasi atau merasa dirinya cool. Pada adegan ini juga 

terdapat unsur dari teori acting menurut Hook yaitu character rhythm, terdapat 

perubahan ritme karakter Hopper dari awal adegan hingga akhir adegan, pada 

awal adegan pergerakannya lebih leluasa dan berkesan santai, sedangkan pada 

akhir adegan gerakannya lebih kaku dan berkesan tidak santai. Kepribadian 

karakter Hopper juga bisa terlihat lewat gerakannya pada adegan ini, menurut 

Wen Poh Su karakter Hopper termasuk dalam karakterter yang berkepribadian 

cold behavior, ia jarang tersenyum, postur tubuhnya tertutup dan hanya 

mengeluarkan gestur secara relatif atau hanya jika dibutuhkan. 

3.6. Video Acting in Animation 

Pada perancangan gerakan pada film 2D animasi “Pandji Njamoek Legendaris” 

ini, digunakan sebuah alternatif untuk mendapatkan referensi gerakan, caranya 

adalah dengan membuat sebuah video referensi. Video referensi ini dibuat oleh 

penulis dengan cara melakukan akting atau memperagakan bagaimana kira kira 

gerakan yang akan dibuat nantinya pada beberapa scene yang sudah ditentukan. 

Akting yang dilakukan penulis juga menggunakan dasar beberapa teori dari 

literatur, penulis juga memperhatikan latar belakang psikologis dari karakter yang 

akan diperagakan. 
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3.6.1. Acting Bartender 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Potongan Gambar dari Video Akting Bartender 
(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

Pada gambar diatas terdapat dua potongan gambar dari video referensi akting 

yang telah dibuat penulis. Pada potongan video ini, ditujukan untuk scene 2, shot 

Tangan atas Tangan bawah 

Tangan atas Tangan bawah 
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3 pada film animasi 2D “Pandji Njamoek Legendaris”. Karena karakter yang 

diperagakan memiliki empat buah tangan, maka video referensi dibagi menjadi 

tangan atas dan tangan bawah. Potongan gambar kiri adalah untuk tangan bagian 

atas dan yang kanan adalah untuk tangan bagian bawah.  

Disini ceritanya karakter Laras si bartender sedang mengelap meja dan 

menuangkan cairan dari botol minuman lalu ia menolehkan kepalanya karena 

mendengar sesuatu yang cukup mengagetkannya. Untuk membuat video akting 

pada adegan ini, penulis tidak hanya mengambil referensi dari film namun juga 

melihat langsung bagaimana bartender aslinya melakukan aktivitasnya di bar. 

Berdasarkan teori akting Webster, animasi atau gerakan sebuah karakter 

tergantung pada faktor psikologisnya, karena itu gerakan pada scene ini sengaja 

dirancang banyak mengandung unsur repetisi atau berulang dan tidak terlalu 

bervariasi, karena karakter Laras pada scene ini sedang merasa bosan dan tidak 

berekspresi apapun.  

Pada scene ini penulis juga menerapkan salah satu teori akting Hook yaitu 

simplify your actions, jadi semakin sederhana, langsung dan spesifik pemilihan 

gerakan semakin baik. Berdasarkan posturnya, menurut Steve Roberts ini 

termasuk dalam postur badan ke belakang, artinya karakter Laras yang 

diperagakan penulis ini secara pasif acuh atau menolak pesan yang diterimanya, 

atau bisa juga dibilang agak tidak peduli. 
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3.6.2. Acting Terbang 

      

 

Gambar 3.6 Potongan Gambar dari Video Akting Terbang 
(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

Karakter pada video referensi ini memiliki empat buah tangan, karena itu 

potongan gambar diatas dibagi menjadi dua, potongan gambar sebelah kiri adalah 

tangan bagian atas dan potongan gambar sebelah kanan adalah tangan bagian 

bawah. Pada scene ini Panji si nyamuk legendaris sedang terbang menghindari 

tepukan tangan manusia yang hendak membunuhnya.  

Gestur tubuhnya seperti karakter superhero pada umumnya saat terbang, 

badan terlentang tegap dan tangan mengepal kedepan. Pada perancangan 

gerakannya, penulis sengaja membuat gestur tangannya mengepal kedepan 

dengan alasan untuk memberikan kesan heroik pada si karakter yang diperagakan. 

Tangan atas Tangan bawah 
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Pada video ini penulis membayangkan seakan sedang terbang, mengambang di 

udara karena itu badannya agak naik turun, pada pembuatan video adegan ini 

penulis juga melihat referensi terbang dari satu adegan dalam film A Bug’s Life 

yaitu adegan saat Hopper mengejar Flint. 

 

Gambar 3.7 Cuplikan adegan dalam film A Bugs Life 
(Pixar, 1998) 

Dalam merancang gerakan akting untuk adegan ini, penulis memperhatikan poin 

salah satu penting dalam berakting menurut Webster yaitu motivation and 

objective. Suatu karakter melakukan gerakan atau bertindak karena adanya suatu 

dorongan untuk memperoleh sesuatu, ia memiliki tujuan. Disini karakter Pandji 

yang diperagakan penulis, terbang kesana kemari selain untuk menghindari 

serangan tangan manusia juga bertujuan untuk mencari letak alat penyemprot 

serangga. 

 Dilihat dari posturnya, menurut teori Steve Roberts ini termasuk dalam 

postur badan kedepan, ketika seorang karakter memajukan badannya sembari 

menunjuk atau mengepalkan tangannya itu berarti dia sangat terpengaruh, 

berhasrat dan bersemangat sekali terhadap apa yang ia sedang lakukan dan 

rasakan. 
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3.6.3. Acting Jalan 

 

 

Gambar 3.8 Potongan gambar video akting jalan 
(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

Potongan gambar diatas adalah potongan dari video referensi untuk adegan 

berjalan pada scene 1, shot 4 pada film animasi 2D “Pandji Njamoek Legendaris”. 

Pada adegan ini, seekor nyamuk jantan yang kondisinya sedikit mabuk sedang 

berjalan dengan tujuan untuk masuk ke dalam bar yang sebenarnya hanya khusus 

nyamuk betina.  

Karena karakter yang diperagakan disini berjenis kelamin laki laki, maka 

penulis berusaha memperagakan gerakan berjalan yang maskulin. Dalam 

merancang gerakan pada video akting ini, penulis juga mengambil referensi dari 

salah satu adegan dalam film A Bugs Life, yaitu adegan Hopper sedang berjalan 

sambil berpidato di markasnya. 
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Gambar 3.17 Cuplikan adegan dalam film A Bugs Life 
(Pixar, 1998) 

Meski karakter nyamuk jantan yang diperagakan dan referensi karakter Hopper 

keduanya bertangan empat, namun penulis lebih memfokuskan pada gerakan dua 

tangan bagian atasnya, karena dua tangan bagian bawah pada adegan ini hanya 

mengikuti gerakan tangan atas atau hanya diam menggantung.  

Dalam merancang gerakan pada video akting adegan ini penulis mengacu 

pada salah satu teknik berakting dari teori akting menurut Hook yaitu simplify 

your actions, semakin sederhana, langsung, dan spesifik pilihan tindakan semakin 

baik, karena itu penulis tidak melakukan gerakan yang berlebihan atau menambah 

gesture yang berlebihan. Jika dilihat dari jenisnya, menurut Webster adegan ini 

termasuk dalam physical acting, karena berasal dari gerakan pantonim (tanpa 

dialog), bukan dari pergerakan halus yang didorong oleh pemikiran yang 

kompleks. 

3.7. Perancangan Animasi 

Dalam perancangan animasi pada film 2D animasi berjudul “Pandji Njamoek 

Legendaris”, penulis mengawali dengan melihat storyboard yang telah dibuat oleh 

kelompok lalu mulai membayangkan bagaimana skenario, pergerakan dan gestur 

gestur yang akan diterapkan pada tiap scene. Selanjutnya penulis mencari dan 

mengobservasi beberapa adegan dalam beberapa film yang sekiranya memiliki 
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gestur dan gerakan gerakan yang sama yang bisa dijadikan acuan penulis dalam 

merancang pergerakan untuk adegan film 2D animasi “Pandji Njamoek 

Legendaris”, penulis juga menggunakan referensi dari video akting yang telah 

dibuat. Berikut adalah contoh scene yang dikerjakan penulis. 

3.7.1. Scene 2 Shot 3 
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Gambar 3.18 Konsep perancangan animasi scene 2 shot 3 
(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

Pada scene ini, tahap awal penulis mencoba menggabungkan referensi dari adegan 

film yang sudah dipilih dengan video akting yang telah dibuat. Setelah itu penulis 

menerapkan salah satu prinsip dasar dari 12 prinsip animasi yaitu pose to pose 

action dengan membuat keyframe terlebih dahulu lalu dilanjutkan pembuatan 

inbetween, untuk wajah Laras ekspresinya tetap sama karena situasinya ia 

memang sedang bosan. Laras pada scene ini sedang sedang melakukan aktivitas 

rutinnya namun tiba tiba kepalanya menengok karena mendengar sesuatu yang 

menarik perhatiannya.  

Tangan kanan bagaian atas bergerak keatas kebawah karena sedang 

mengocok minuman, tangan kiri atas sedang menarik sebuah tuas mesin 

minuman. Tangan kanan bagaian bawah bergerak ke kanan kiri sedang mengelap 

meja, dan tangan kiri bawah diam sedang memegang gelas. Pada adegan ini 

terdapat salah satu unsur dari 12 prinsip animasi yaiitu arc, ini terlihat dari 

gerakan tangan atas Laras yang bergerak naik turun terus menerus dan seakan 

membentuk garis lengkung alami. Postur tubuh Laras disini menurut Steve 

Roberts termasuk dalam postur badan terbuka, postur ini menunjukkan bahwa 

karakter siap menghadapi suatu objek yang menarik bagi karakter tersebut. 
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3.7.2. Scene 1 Shot 4 
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Gambar 3.19 Konsep perancangan animasi scene 1 shot 4 
(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

Pada scene ini penulis menerapkan metode yang sama dengan perancangan scene 

sebelumnya, tahap awal penulis mencoba menggabungkan referensi dari adegan 

film yang sudah dipilih dengan video akting yang telah dibuat. Setelah itu penulis 

menerapkan salah satu prinsip dasar dari 12 prinsip animasi yaitu pose to pose 

action dengan membuat keyframe terlebih dahulu lalu dilanjutkan pembuatan 
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inbetween. Pada adegan ini seekor nyamuk jantan sedang berjalan dengan keadaan 

sedikit mabuk, ia bertujuan untuk masuk kedalam suatu bar yang sebenarnya 

dikhususkan untuk nyamuk betina saja. Penulis juga memperhatikan unsur timing 

dari 12 prinsip animasi, gerakan si nyamuk jantan pada disini dirancang agar 

terlihat lamban dan kaku. Terdapat unsur exaggeration pada satu gerakan dalam 

scene ini, yaitu saat ia mengankat kedua tangannya seakan tidak peduli, bahunya 

naik cukup tinggi hingga seakan kepalanya menyusut kedalam: 

 

Gambar 3.20 Bagian gerakan yang mengandung unsur exaggeration 
(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

Dalam melakukan perancangan animasi scene ini, penulis juga memperhatikan 

unsur empathy dari teori akting Webster, gerakan adegan ini dirancang sebisa 

mungkin agar pesannya tersalur pada penonton, pesannya disini adalah agar 

penonton bisa menangkap kalau karakter nyamuk jantan ini sedang mabuk dan 

bingung lewat gerakan serta cara berjalannya. 
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3.7.3. Scene 8 Shot 15 
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Gambar 3.21 Konsep perancangan animasi scene 8 shot 15 
(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

Pada scene ini penulis menerapkan metode yang sama dengan perancangan scene 

sebelumnya, tahap awal penulis mencoba menggabungkan referensi dari adegan 

film yang sudah dipilih dengan video akting yang telah dibuat. Setelah itu penulis 

menerapkan salah satu prinsip dasar dari 12 prinsip animasi yaitu pose to pose 

action lewat penggunaan keyframe dalam merancang gerakan animasinya.  

 Keyframe terbagi atas yang pertama gerakan Panji masih melayang 

mencari letak penyemprot nyamuk, ia melesat terbang, lalu gerakan saat ia 

menghentakkan kaki di lantai, dan terakhir saat ia berdiri. Pada gerakan pertama 

postur badan Pandji tegap, selanjutnya badan panji lurus agak miring dan 
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bentuknya seperti terlihat tertarik karena menggambarkan pergerakan yang agak 

cepat dari melayang menuju mendarat. Pada keyframe selanjutnya kepala Panji 

menghadap kebawah, badannya menekuk agak menggumpal karena seakan ada 

tekanan saat ia menghentakkan kakinya di daratan. Pada keyframe terakhir posisi 

badannya tegap lurus, tangannya lurus kebawah dan kepalanya menghadap ke 

depan.  

Dalam merancang gerakan adegan ini, penulis mengangkat poin penting 

dari teori akting Webster yaitu motivation and objective, motivasi dan tujuan dari 

gerakan Pandji disini harus dapat dimengerti oelh penonton, jika tidak maka 

gerakan tersebut akan terlihat seperti gerakan tidak jelas. Jika dilihat dari postur 

badannya pada gerakan awal scene, menurut Steve Roberts posturnya termasuk 

dalam postur badan terbuka, hal ini ditunjukkan ketika karakter memajukan 

badannya sembari menunjuk ataupun mengepalkan tangan, berarti ia sangat 

berhasrat dan bersemangat  terhadap apa yang karakter tersebut sedang lakukan 

atau rasakan. Pada adegan ini juga terdapat unsur slow in slow out yaitu saat 

proses Pandji mendarat. 
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