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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam tugas akhir ini penulis membuat karya animasi music video berjudul 

‘Thank You’. Dalam karya ini, penulis akan membahas tentang perancangan 

gerakan karakter Pandu dan Angelica dalam kondisi senang, sedih, dan marah 

berdasarkan kepribadian masing-masing karakter, yaitu kepribadian introvert dan 

ekstrovert. Dalam perancangan ini, penulis menelaah karakter berdasarkan teori 

kepribadian atau psikologis karakter Pandu dan Angelica yang bertolak belakang. 

Penulis mengumpulkan data yang diperoleh melalui studi pustaka, baik 

dari buku maupun informasi yang didapatkan melalui internet. Metode yang 

digunakan dalam penulisan laporan ini adalah dengan metode observasi dari 

beberapa referensi film.  

3.1.1. Sinopsis  

Animasi music video ‘Thank You’ bercerita  tentang Pandu, seorang pemulung 

berumur 10 tahun yang tinggal di kawasan kumuh. Setiap orang yang ada di sana 

memiliki sebuah awan di atas kepalanya, namun tidak dengan Pandu. Saat sedang 

memulung, Pandu melihat sebuah benda terbang di langit dan ia memutuskan 

untuk mengikutinya, sampai ia melihat sebuah kota dan kakak beradik yang 

sedang memainkan benda terbang tersebut. Melihat sang adik yang tersenyum dan 

pelangi yang muncul di atas kepalanya, hati Pandu tergerak untuk membuat 

orang-orang yang ada di sekitarnya bahagia.  
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Saat hendak kembali memulung, Pandu melihat sebuah benda jatuh dari 

langit. Pandu mengikutinya dan melihat bahwa benda jatuh tersebut adalah sebuah 

drone. Ia pun mengambilnya, namun datanglah Angelica, anak perempuan yang 

memiliki drone tersebut. Melihat drone yang rusak, Angelica pun marah terhadap 

Pandu dan pergi. Pandu yang sedih membawa drone tersebut pulang dan 

memperbaikinya hingga dapat dimainkan kembali. Pandu pun tersenyum dan 

awan yang ada di atas kepalanya berubah menjadi pelangi. Saat Pandu sedang 

asyik memainkan drone tersebut, datanglah Angelica yang meminta kembali 

drone miliknya. Pandu menolak dan tidak sengaja mendorong Angelica hingga 

jatuh. Pada saat itu Pandu menyadari bahwa apa yang ia perbuat salah, sehingga ia 

pergi mencari Angelica dan mengembalikan drone tersebut. Mereka berdua pun 

tersenyum bahagia dan pelangi muncul di atas kepala mereka. 

 

3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam pembuatan animasi music video ‘Thank You’ adalah sebagai 

lead animator, sesuai dengan topik bahasan penulis. Selain itu, penulis juga 

membantu dalam proses coloring. 

3.2. Tahapan Kerja 

Tahapan kerja yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.1. Skema Perancangan 
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Pertama, penulis membaca script cerita. Setelah itu, penulis memilih shot 

berdasarkan storyboard yang sudah dibuat dan menentukan timing. Selanjutnya, 

penulis melakukan pengamatan terhadap karakter dari segi 3 dimensional 

character, terutama dalam segi psikologis karakter, dalam hal ini karakter yang 

diamati adalah karakter Pandu dan Angelica. Data tentang psikologis karakter 

diperoleh berdasarkan landasan teori yang telah diperoleh penulis, baik dari buku 

maupun internet. Kemudian penulis mulai merancang gerakan karakter 

berdasarkan teori psikologis karakter, facial expression, dan body language, serta 

mencari referensi gerakan. Pengumpulan data referensi dilakukan oleh penulis 

dengan cara mengamati karakter dalam film. Karakter yang dipilih dalam 

referensi film adalah karakter yang memiliki sifat atau kondisi yang tidak berbeda 

jauh dengan karakter pada cerita ‘Thank You’. Setelah menelaah referensi film, 

penulis membuat video referensi sebagai acuan dalam pembuatan animasi. Setelah 

selesai merancang dan mengamati referensi gerakan, penulis mulai membuat 

animasi menggunakan teknik pose-to-pose animation. Pertama, penulis membuat 

rough key frame lalu penulis membuat inbetween. 

3.3. Acuan  

Penulis mengamati beberapa film sebagai referensi untuk membuat karya tugas 

akhir ini. Hal yang akan diamati dari referensi film adalah gerak tubuh dan 

ekspresi tokoh dalam keadaan sedih, senang, dan marah. Referensi yang 

digunakan penulis berupa film animasi. 
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3.3.1. Referensi dari Animasi ‘Up’ 

Dalam film ‘Up’ (2009), Penulis mengamati adegan antara Carl Fredricksen dan 

Ellie saat mereka berdua masih kecil. Melalui adegan ini, Penulis melihat bahwa 

Carl memiliki sifat yang cenderung introvert dan pendiam seperti karakter Pandu, 

sedangkan Ellie memiliki sifat yang cenderung ekstrovert, serta tomboy seperti 

karakter Angelica.  

 

Gambar 3.2. Perbedaan Ekspresi Carl dan Ellie saat Pertama Kali Bertemu 

(Up, 2009) 

Pada adegan saat Carl dan Ellie pertama kali bertemu, Carl lebih banyak 

diam sementara Ellie lebih banyak berbicara. Ellie juga lebih banyak melakukan 

gerakan dan lebih ekspresif, sementara Carl tidak banyak melakukan gerakan dan 

memiliki ekspresi yang sama.  
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Gambar 3.3. Ekspresi Ellie  

(Up, 2009) 

Saat Ellie sedang menceritakan impiannya untuk pergi ke Paradise Fall 

kepada Carl, ia tidak hanya sekedar menggerakan mulutnya, namun seluruh 

anggota tubuhnya ikut bergerak, seperti tangan dan kepalanya. Kepala Ellie 

bergerak maju dan mundur. Selain itu ekspresi yang ditunjukkannya ekspresif, hal 

ini bisa dilihat dari gerakan mata dan mulut Ellie. Squash and stretch pada wajah 

Ellie sangat terlihat karena mulut Ellie terbuka lebar saat berbicara dan tersenyum.  
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Gambar 3.4. Ekspresi Carl  

(Up, 2009) 

Berbeda dengan Carl, saat ia berbicara, ekspresinya cenderung sama dan 

tidak banyak melakukan gerakan. Kepala dan ekspresi Carl datar, berbeda dengan 

Ellie. Squash and stretch pada wajah Carl tidak terlalu terlihat karena mulutnya 

tidak terbuka lebar. 

 

Gambar 3.5. Perbedaan Ekspresi Ellie dan Carl  

(Up, 2009) 
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Bahkan saat berbicara tentang idola mereka, Charles Muntz, ekspresi 

bahagia yang ditunjukkan oleh Carl hanya sekedar tersenyum. Gerakan badan 

tidak terlalu terlihat. Berbeda dengan Ellie yang menceritakan idolanya dengan 

sangat gembira. Kepala dan badan Ellie terlihat maju ke depan saat melakukan 

penekanan kata-kata. Saat mengutarakan perasaan sedihnya karena tidak tahu 

bagaimana cara ia pergi ke Paradise Fall, Ellie menggerakkan anggota tubuhnya, 

badannya turun ke bawah hingga menempel ke lantai, kedua ujung garis mulutnya 

turun dan ujung alis terluar turun ke bawah. 

 

3.3.2. Referensi dari Animasi ‘When Marnie was There’ 

Dalam film ‘When Marnie was There’ (2014), Penulis mengamati karakter Anna 

sebagai karakter yang introvert dan memiliki ekspresi yang datar, mirip seperti 

karakter Pandu yang juga memiliki ekspresi yang datar. Selain itu, perubahan 

karakter Anna dari anak yang pendiam dan memliki ekspresi datar menjadi anak 

yang ceria dan memiliki teman mirip dengan karakter Pandu yang mengalami 

perubahan di akhir cerita, dimana ia menjadi lebih ekspresif dan terbuka dengan 

orang lain. 

 

Gambar 3.6. Ekspresi Datar Anna 

(When Marnie was There, 2014) 
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Walaupun sedang merasa sakit, ekspresi yang ditunjukkan Anna datar 

seperti tidak merasakan apapun. Karakter Pandu juga digambarkan sebagai 

karakter yang awalnya memiliki ekspresi yang datar dalam menjalani 

kehidupannya sehari-hari. Walau ia merasa lelah, ekspresi yang ditunjukkan 

Pandu kebanyakan adalah ekspresi netral. Penulis juga mengamati ekspresi Anna 

ketika sedang senang, sedih, dan marah. Perubahan ekspresi Anna dari emosi satu 

ke emosi yang lain tidak terlalu besar. 

 

Gambar 3.7. Ekspresi Senang Anna 

(When Marnie was There, 2014) 

Ekspresi Anna ketika sedang senang tidak berubah jauh dari ekspresi 

netral. Mata Anna tampak lebih besar sedikit karena kelopak mata terbuka lebih 

lebar. Alis mata tampak naik sedikit, serta kedua ujung bibir yang naik namun 

tidak terlalu drastis.  
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Gambar 3.8. Postur Tubuh Anna saat Senang 

(When Marnie was There, 2014) 

Postur tubuh Anna dalam adegan ini adalah forward body postures, yang 

menandakan bahwa Anna menerima tindakan atau pesan dari Marnie. Badan 

Anna tampak sedikit condong ke depan melihat ke arah Marnie. Anna merasa 

senang karena ia menemukan sosok seorang teman. 

 

Gambar 3.9. Ekspresi Sedih Anna 

(When Marnie was There, 2014) 
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Sementara itu, ekspresi Anna ketika sedang sedih lebih memiliki banyak 

perubahan dibandingkan kedua ekspresi lain. Kedua ujung alis bagian dalam naik 

sedikit sementara kedua ujung alis bagian bawah tampak turun. Mata Anna juga 

tampak lebih besar karena kelopak mata yang terbuka lebar, seperti pada ekspresi 

senang. Pada bagian mulut, tampak beberapa perubahan karena Anna menahan 

emosinya. Anna tidak berteriak untuk mengungkapkan perasaan sedihnya, namun 

menahannya.  

 

Gambar 3.10. Postur Tubuh Anna saat Sedih 

(When Marnie was There, 2014) 

Postur yang ditunjukkan Anna adalah gabungan dari closed dan backward 

body postures, karena Anna sedang merasa tertekan (fugitive). Tubuh dan kepala 

Anna tampak condong ke bawah, kemudian kepalanya menunduk. Anna pun 
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kemudian menutup dirinya, ia berjongkok dan menangis. Dalam adegan ini, Anna 

merasa sedih karena ia merasa bahwa dirinya tidak pantas dan hanya akan 

menjadi gangguan bagi orang lain. 

 

Gambar 3.11. Ekspresi Marah Anna 

(When Marnie was There, 2014) 

Anna juga terlihat sebagai karakter yang lebih menyimpan perasaannya 

seorang diri. Pada saat adegan ia pergi dengan Nobuko ke festival, Anna merasa 

terganggu dengan Nobuko dan teman-temannya namun ia memendam perasaan 

amarah tersebut. Perubahan ekspresi Anna dari netral ke ekspresi marah tidak 

terlalu drastis, kedua ujung alis bagian dalam turun ke bawah sementara kedua 
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ujung alis bagian luar naik sedikit ke atas. Kedua ujung mulut tidak terlalu banyak 

berubah dari ekspresi netral.  

 

Gambar 3.12. Postur Tubuh Anna saat Marah 

(When Marnie was There, 2014) 

Posisi kepala Anna pun cenderung sama, menghadap ke arah bawah dan 

tangannya terlipat. Postur tubuh yang ditunjukkan Anna adalah closed body 

postures yang menandakan bahwa ia menolak apa yang ia terima dari Nobuko. 

Anna juga tidak bisa membalas perkataan Nobuko, melainkan melarikan diri. 

Sebagai seorang introvert, Anna tidak terlalu ekspresif dalam mengungkapkan 

perasaannya. Namun, Anna menjadi lebih ekspresif ketika bertemu dengan 

Marnie. Perubahan karakter Anna tampak dari anak yang pendiam menjadi anak 

yang lebih bisa mengungkapkan perasaannya. Berdasarkan teori Jung tentang 

kepribadian introvert dan ekstrovert, seorang introvert dapat berubah menjadi 

seorang eksrtovert, begitu pula sebaliknya dalam kondisi tertentu.  
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Gambar 3.13. Ekspresi Senang Anna ketika Bertemu Marnie 

(When Marnie was There, 2014) 

Ekspresi senang Anna sebelum dan sesudah ia bertemu dengan Marnie 

tampak berbeda. Alis mata tampak lebih tinggi, mulut Anna pun terbuka seperti 

sedang tertawa karena bahagia. Mata Anna juga terpejam. 

 

3.3.3. Referensi dari Animasi ‘Brave’ 

Dalam film ‘Brave’ (2012), penulis mengamati karakter Merida sebagai acuan 

untuk karakter Angelica yang berkepribadian ekstrovert. Merida digambarkan 

sebagai seorang putri yang tidak menyukai tradisi kerajaan, dimana seorang putri 

harus anggun. Penulis mengamati ekspresi dan gerakan Merida dalam kondisi 

senang, sedih, dan marah.  
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Gambar 3.14. Ekspresi Senang Merida 

(Brave, 2012) 

Saat adegan dimana Merida pergi menjelajahi hutan sendirian bersama 

kudanya, ia tampak sangat senang karena bisa merasakan kebebasan dan lepas 

dari segala tanggung jawabnya sebagai seorang putri. Setelah berhasil memanjat 

tebing dekat air terjun, Merida meluapkan rasa senangnya dengan melompat – 

lompat dan berputar. Gerakan ini menunjukkan gerakan exaggerate. Ekspresi 

Merida tampak sangat bahagia, matanya terbuka lebar, tampak senyuman lebar di 

wajahnya, serta kedua alis yang naik sehingga menggambarkan ekspresi bahagia. 
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Gambar 3.15. Postur Tubuh Merida saat Senang 

(Brave, 2012) 

Postur tubuh yang ditunjukkan Merida dalam adegan ini adalah gabungan 

dari open dan forward body postures, yang menggambarkan bahwa Merida 

bereaksi positif (responsive) terhadap sesuatu, dalam hal ini kebebasan yang ia 

rasakan. Merida berada dalam kondisi semangat karena ia melakukan apa yang ia 

sukai, kepalanya tampak naik dan kedua tangannya terbuka. Merida juga tampak 

menari-nari dan melompat karena rasa senang yang ia rasakan. 
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Gambar 3.16. Ekspresi Sedih Merida 

(Brave, 2012) 

Saat Merida gagal mengubah ibunya kembali menjadi manusia, Merida 

menunjukkan ekspresi sedih dan ia menangis. Merida tidak menahan 

kesedihannya. Postur tubuh yang ia tunjukkan merupakan gabungan antara closed 

dan backward body postures, badan Merida tampak condong ke bawah. 
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Gambar 3.17. Gerakan Merida Kesal 

(Brave, 2012) 

Gerakan Merida saat ibunya memberitahu bahwa ia akan dijodohkan 

menggambarkan gerakan exaggerate dan ekspresif. Tampak gerakan tangan dan 

badan, serta kepala yang menunjukkan bahwa Merida seolah-olah ingin berkata 

“Mengapa?”.  
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Gambar 3.18. Ekspresi Merida saat Marah 

(Brave, 2012) 

Kedua ujung alis bagian dalam tampak turun sementara kedua ujung alis 

bagian luar naik. Mata Merida juga terbuka lebar, menggambarkan bahwa ia 

terkejut dan marah akan keputusan dari ibunya. Selain itu, anggota tubuh Merida 

seperti tangan dan badan juga ikut bergerak, hal ini menggambarkan gerakan yang 

ekspresif.  

 

Penerapan Kepribadian Introvert..., Klaudia Kezia, FSD UMN, 2018



51 

 

 

Gambar 3.19. Postur Tubuh Merida saat Marah 

(Brave, 2012) 

Postur tubuh Merida pada adegan ini merupakan gabungan dari open dan 

forward body postures, Merida berada dalam kondisi agresif (combative) karena 

ia merasa dipaksa mengikuti apa yang ibunya inginkan, bukan apa yang ia 

inginkan, yaitu perjodohan yang merupakan tradisi keluarganya. Badan Merida 

tampak condong ke depan dengan tangan yang sedikit mengepal. 

 

3.4. Proses Perancangan 

Proses perancangan gerakan karakter dalam animasi music video ‘Thank You’ 

yang dilakukan oleh penulis adalah pertama-tama penulis mempelajari 

kepribadian dari karakter Pandu dan Angelica. Dalam karya tugas akhir ini, Pandu 

adalah seorang yang introvert sementara Angelica adalah seorang yang ekstrovert. 

Setelah mengetahui kepribadian karakter, penulis kemudian mencari referensi 

gerakan dan ekspresi karakter yang sesuai dengan batasan masalah penulis dalam 

laporan ini, yaitu dalam kondisi senang, sedih, dan marah. Referensi yang 

digunakan penulis berasal dari pengamatan beberapa referensi film. Dalam 
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menganalisa referensi film, penulis melihat ekspresi dan gerakan yang dialami 

karakter dalam film tersebut. Karakter yang dipilih dalam film juga merupakan 

karakter yang memiliki kesamaan kepribadian dengan karakter dalam karya tugas 

akhir. 

 

Gambar 3.20. Referensi Ekspresi Senang, Marah dan Sedih Pandu dari Karakter 

Anna dan Carl  

(1,3, dan 5 When Marnie was There, 2014, 2 dan 4 Up, 2009) 
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Gambar 3.21. Referensi Ekspresi Senang, Marah dan Sedih Angelica dari 

Karakter Merida dan Ellie  

(1,3, dan 5 Brave, 2012, 2 dan 4 Up, 2009) 

Dalam referensi film di atas, Carl dalam film animasi ‘Up’ dan Anna 

dalam film animasi ‘When Marnie was There’ merupakan referensi untuk karakter 

Pandu, sementara Ellie dalam film animasi ‘Up’ dan Merida dalam film animasi 

‘Brave’ merupakan referensi untuk karakter Angelica dalam animasi music video 

‘Thank You’. Penulis mengamati ekspresi yang ditunjukkan oleh karakter untuk 

kemudian diterapkan kepada karakter Pandu dan Angelica pada shot yang dipilih. 
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Untuk menelaah ekspresi karakter dari referensi animasi, penulis mengamati 

detail setiap ekspresi, seperti bentuk alis mata dan mulut untuk melihat perbedaan 

antara ekspresi senang, sedih, dan marah.  

 

Gambar 3.22. Perbandingan Ekspresi Anna 

(When Marnie was There, 2014) 

 Terdapat perbedaan pada alis mata, mata, dan juga mulut antara ekspresi 

netral dan ekspresi senang, sedih, dan marah. Saat senang, mata Anna tampak 

terpejam, alis mata tampak lebih naik dan lebih melengkung membentuk busur, 

mulut Anna juga terbuka lebar. Pada saat sedih, bagian dalam ujung alis mata 

tampak naik, sementara bagian luar alis mata tampak turun. Mata Anna juga 

terlihat lebih lesu, kepalanya tertunduk dan kedua ujung mulut bagian luar tampak 

turun. Ketika sedang marah, bagian dalam ujung alis mata tampak turun 

sementara bagian luarnya tampak naik. Mata Anna lebih terbuka dan kedua ujung 

mulut tampak tertarik kesamping sehingga hampir membentuk garis horizontal.  
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Gambar 3.23. Perbandingan Ekspresi Merida 

(Brave, 2012) 

 Berbeda dengan Anna yang kurang ekspresif dalam menyampaikan 

emosinya, perbedaan ekspresi yang ditunjukkan Merida lebih beragam. Pada saat 

senang, mata Merida terbuka lebar, alis mata juga tampak lebih tinggi dan 

membentuk lengkungan, mulutnya terbuka lebar. Pada saat sedih, sama seperti 

Anna, bagian dalam alis mata tampak naik ke atas sementara bagian luar tampak 

turun. Kelopak mata bagian bawah Merida tampak sedikit naik, dan mulutnya 

terbuka dengan kedua ujung mulut tampak turun. Ketika sedang marah, bagian 

alis mata Merida tampak tegas, ujung alis bagian dalam tampak turun sementara 

bagian luar tampak naik. Posisi alis mata tampak lebih rendah dan dekat dengan 

mata. Mata Merida juga terbuka lebih lebar, sedangkan pada bagian mulut, 

Merida menunjukkan keagresifannya dengan terlihatnya gigi. Kedua ujung mulut 

bagian luar juga tampak tertarik ke bawah. 

Tahap selanjutnya adalah penulis membuat video reference sebagai 

gambaran adegan yang akan dibuat oleh penulis. Dalam pembuatan video 

reference, penulis sebagai animator melakukan akting untuk memeragakan adegan 

yang ada pada storyboard. Akting yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada 
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landasan teori dan referensi yang diperoleh agar mendapatkan gerakan dan 

ekspresi sesuai dengan kepribadian masing-masing tokoh. 

 

Gambar 3.24. Akting Video Reference Karakter Pandu 
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Gambar 3.25. Akting Video Reference Karakter Angelica 

Setelah mengamati karakter dalam referensi film, penulis melakukan 

akting ekspresi senang, sedih, dan marah sebagai gambaran untuk membuat shot. 

Penulis kemudian mengamati video reference yang telah dibuat dan 

menerapkannya ke dalam animasi. Penulis kemudian menentukan banyaknya 
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frame yang ada dalam satu shot, sesuai dengan storyboard. Teknik yang 

digunakan untuk membuat animasi adalah teknik pose-to-pose animation, yaitu 

dengan membuat rough keyframe terlebih dahulu, setelah itu membuat rough in-

between.  

 

Gambar 3.26. Key Frame Karakter Pandu 
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Gambar 3.27. Key Frame Karakter Angelica 
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Gambar 3.28. In-between Karakter Pandu 
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Gambar 3.29. In-between Karakter Angelica 
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Dalam pembuatan keyframe dan inbetween, penulis juga mengamati 

timing agar sesuai dengan musik yang telah dibuat. Setelah rough keyframe dan 

inbetween selesai dibuat, penulis kemudian melakukan clean-up agar animasi 

yang dihasilkan terlihat rapih, karena style yang dituju dalam pembuatan animasi 

music video ‘Thank You’ adalah lineless. Setelah selesai proses clean-up, penulis 

memasuki tahap coloring. 
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