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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Perancangan tugas akhir penulis yaitu “Balanceo” yang merupakan film animasi 

3D berdurasi 4 menit. Animasi ini bertempat audisi menari di Jakarta pada tahun 

2018. Film “Balanceo” ini menceritakan tentang seorang penari yang sedang 

mengikuti audisi menari. Film ini bergenre komedi dan target penonton adalah 

untuk remaja. Penulis akan membahas 2 adegan di mana tokoh Jodi sedang 

menari diatas panggung. Pengumpulan data dalam penelitian ini secara kualitatif 

yaitu dengan observasi referensi film/wawancara.  

3.2. Sinopsis 

Film Animasi 3D Balanceo ini menceritakan tentang seorang penari bernama Jodi 

yang ingin mengikuti audisi menari. Jodi sangat percaya diri untuk tampil diatas 

panggung sampai ketika terdapat ayam bernama Choky dari kontestan lain sedang 

lapar dan melihat tali sepatu Jodi seperti cacing yang lezat. Choky pun mengejar 

Jodi demi mendapatkan yang Choky inginkan. 

3.3. Posisi Penulis 

Posisi penulis pada proyek tugas akhir ini adalah sebagai Lead Animator. Sebagai 

Lead Animator, penulis bertanggung jawab atas perancangan gerakan animasi dan 

membuat gerakan pada animasi, dan memerhatikan kualitas dari pergerakan pada 
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animasi. Selain itu penulis juga berperan sebagai 3D Character Modeler, 

Enivrontment Modeler, Lighting Artist, dan Compositor. 

3.4. Tahapan Kerja 

Dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, penulis perlu mengerjakan dalam 

beberapa tahapan: 

1 Berdiskusi dengan anggota kelompok untuk membuat cerita untuk tugas akhir 

dan menentukan bahasan yang akan di rancang oleh penulis. 

Menentukan konsep gerakan yang akan di rancang oleh penulis dan membuat 

sketsa gerakan untuk storyboard. 

2. Mencari studi literatur seperti teori prinsip animasi, postur, dan gestur untuk 

membantu dalam mencari teori dalam perancangan penulis. 

3. Mencari acuan dan bereksperimen terhadap gerakan yang akan di rancang, 

untuk memastikan gerakan tersebut dapat di realisasikan dalam animasi, dan 

mempermudah membuat gerakan animasi pada karya tugas akhir penulis. 

4. Membuat pose-pose dan mengatur timing dari animasi yang telah dibuat oleh 

penulis. 

5. Menganalisa gerakan, menyesuaikan dengan acuan dan eksperimen yang telah 

dibuat oleh penulis. 

6. Menghaluskan animasi pada karya tugas akhir penulis. 
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Gambar 3.1. Skematika Perancangan 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 
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3.5. Konsep 

Jodi merupakan pria yang penyendiri dan tidak menyukai binatang dan gemar 

menari. Jodi ingin mengikuti kontes menari di acara “Shaky Dancy” Jodi 

mempunyai kepribadian yang sangat optimis dan ambisius dalam menari, ia tidak 

ingin gagal dalam setiap penampilannya.  

 

3.5.1 Tridimensional Tokoh Jodi 

Karakter Jodi merupakan tokoh utama pada film “Balanceo”. Jodi adalah seorang 

lelaki berumur 25 tahun. Jodi mempunyai karakter yang suka menyendiri, tidak 

suka binatang ambisius, dan selalu ingin menang sendiri. Jodi juga sangat suka 

menari dalam mengerjakan kegiatan apapun sehingga pada saat terdapat kompetisi 

menari, Jodi ingin untuk menang. dan berikut adalah tridimensional karakter Jodi. 

Tabel 3.1. Tridimensional Tokoh Jodi 

FISIOLOGI SOSIOLOGI PSIKOLOGI 

Laki-laki Anak orang kaya Sombong 

Usia 25 tahun Hobi menari Penyendiri 

Tinggi 176 cm Kemampuan akademis 

rata-rata 

Ambisius 

Berat badan 67 kg Tidak suka pada 

binatang 

 

Rambut dan mata hitam Berasal dari Jakarta  

Mata bulat Berkewarganegaraan 

Indonesia 
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(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

3.6. Storyboard 

1. Scene 3 Shot 38-42 

Adegan ini menceritakan saat Choky baru keluar dari tempat sampah di mana Jodi 

membuangnya karena telah mematuk tali sepatunya. Pada saat ini Choky masuk 

ke panggung untuk mendapatkan tali sepatu Jodi. Jodi pun sadar akan kedatangan 

Choky di panggung, tetapi Jodi tidak ingin kabur dari panggung dan tidak ingin 

gagal dalam pentas ini. Maka itu Jodi berusaha untuk menutupi gerakannya 

sehingga terlihat masi sebuah tarian. 

 Penulis memilih shot 38-41 menjadi pembahasan karena pada adegan ini, 

penulis ingin menunjukan reaksi Jodi di mana saat Jodi baru merasa nyaman 

untuk menari, namun kemudian Choky datang mengganggu Jodi. Jodi merasa 

tidak aman, dalam shot ini penulis ingin menunjukan Jodi yang tidak ingin 

digganggu Choky, tetapi karena Jodi juga tidak mau terlihat gagal didepan juri, 

Jodi menutupi hindarannya terhadap Choky dengan sembari menari. 

 

 

 

 

Muka tirus dan tajam Jomblo  

Hidung mancung dan besar   

Rambut kelimis   
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Tabel 3.2. Tabel Storyboard Scene 3 Shot 38-42 

 

SHOT THUMBNAIL KETERANGAN 

38 

Choky berdiri dihadapan Jodi 

menatap sepatu Jodi, Jodi takut. 

39-40 

 

Choky berlari kearah Jodi, Jodi 

mundur perlahan menghindari 

Choky sembari menari untuk tidak 

terlihat gagal di depan juri. 

41-42 

 

Choky mendekat kea rah Jodi. Jodi 

berputar ketika Choky melompat 

kearahnya. 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

2 Scene 3 Shot 61-62 

Adegan ini terjadi pada saat sepatu Jodi terlepas dan direbut oleh Choky, dan Jodi 

ingin merebut kembali. Jodi mulai menerima keberadaan Choky, sehingga ia tidak 

lagi menghindari Choky melainkan Jodi ingin berinteraksi dengan Choky. Choky 
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datang ke Jodi untuk merebut sepatu yang berada ditangannya. Jodi tidak 

memberikan sepatu begitu saja, Jodi menjahili Choky dengan melempar 

sepatunya menjauhi Choky. Choky pun kesal dan ingin mencengkram Jodi. 

Penulis memilih shot 61-62 dalam bahasan penulis karena pada adegan ini, 

penulis ingin menunjukan reaksi tokoh Jodi yang sudah menerima kehadiran 

Choky, dan Jodi tidak menghindar lagi melainkan Jodi menjahili Choky. Reaksi 

tersebut dapat dilihat dari postur Jodi melempar sepatunya mengelilingi tubuhnya 

dan memancing Choky untuk mengambil sepatunya. 

Tabel 3.3. Tabel Storyboard Scene 3 Shot 61-62 

 

SHOT THUMBNAIL KETERANGAN 

61 

 

Jodi mengangkat dan 

menggoyang – goyangkan 

sepatunya kearah Choky agar 

Choky mendatangi Jodi. 

62 

 

 

Choky mendatangi Jodi, Jodi 

menurunkan tangannya, dan 

membungkukan badannya 

mengambil ancang-ancang 

untuk ingin melempar 

sepatunya. 
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Jodi melempar sepatunya dari 

tangan kiri ke tangan kanan agar 

Choky tidak mendapatkan 

sepatunya, tetapi Choky tetap 

berusaha mengejar sepatu Jodi 

dengan bergelantung di tangan 

Jodi. 

 

Jodi melemparkan sepatunya

lagi dari tangan kanan melalui 

bawah-belakang ke arah tangan 

kirinya.  

 

Choky mulai kesal dan naik ke 

atas pudak Jodi, dan lompat ke 

belakang Jodi. Jodi berputar 

untuk melihat Choky, dan 

Choky sudah bersiap-siap untuk 

mencengkram Jodi. 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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3.7. Acuan  

3.7.1. Acuan Scene 3 Shot 38-42 

1. Tom and Jerry – Professor Jekyll 

Tom and Jerry merupakan film animasi bergenre komedi yang sudah 

dibuat sejak 1940 oleh William Hanna dan Joseph Barbera, yang 

menceritakan seekor kucing dan tikus yang berperilaku seperti manusia. 

Tom and Jerry seringkali bertengkar, memperebutkan sesuatu, tetapi juga 

kadang mereka berteman. 

 Salah satu episode yang menjadi acuan penulis yaitu episode Professor 

Jekyll. Pada episode tersebut, menceritakan Jerry yang terus menerus 

mencuri susu milik Tom. Tom pun kesal dan meracuni susu tersebut, 

tetapi bukannya susu itu membunuh Jerry melainkan membuat Jerry 

semakin kuat. Tetapi kekuatan tersebut tidak permanen di mana Tom 

dapat kembali melawan Jerry. 

Acuan dari film ini adalah pada adegan Jerry telah minum susu 

yang telah di racuni Tom, tetapi Jerry menjadi semakin kuat dan ingin 

memukul Tom. Tom mundur perlahan ketakutan. Dari adegan tersebut 

penulis mengambil acuan dari postur dan  ea rah Tom yang sedang 

berjalan mundur ketakutan, karena sesuai dengan animasi penulis shot 38 

dimana Jodi mundur untuk menjauhi Choky. Acuan ini menggunakan teori 

bahasa tubuh, postur, dan  ea rah. 

 

 

Perancangan Bahasa Tubuh..., Michael Gavin, FSD UMN, 2019



29 

 

Tabel 3.4. Tabel Storyboard Scene 3 Shot 61-62 

 

Video Keterangan 

 

Tom memundurkan 

badannya kebelakang 

menjauhi Jerry and 

berjalan mundur 

F1 F7 

 

Tom mengulurkan 

tangan ke depan dan 

membuka telapak 

tangan dan 

mengarahkan ke Jerry 
F7 F16

(sumber: dokumentasi pribadi) 

   Pada tabel diatas memperlihatkan Tom mundur perlahan ketakutan karena Jerry 

semakin kuat. Pada frame 1 postur yang di buat oleh tom yaitu agak condong kebelakang 

dimana terdapat pada teori postur tubuh Roberts backwards body posture, di mana posisi 

bagian atas tubuh sedikit condong kebelakang seolah menghindari sesuatu dihadapannya. 

Serta tangan yang berdempetan dengan tubuh seolah menutupi tubuh, menolak keadaan 

sekitar seperti pada teori postur closed body postures. 

 Pada frame 16 masih dalam adegan yang sama seperti gambar pertama yaitu 

mundur ketakutan. Pada gambar kedua tom merentangkan tangannya kedepan dan 

membuka telapak tangannya, sehingga seperti mengatakan jangan, atau ingin 

memberhentikan seseorang. Hal tersebut dapat dikatakan seperti itu karena terdapat teori 

gestur ilustrator 

Perancangan Bahasa Tubuh..., Michael Gavin, FSD UMN, 2019



30 

 

 

2. Despicable Me 3 

Despicable me 3 menceritakan tentang kisah seorang penjahat bernama 

Gru yang sudah menjadi baik, dengan menjadi agen rahasia bersama 

pacarnya yang bernama Lucy. Gru mempunyai ratusan minion yang setia 

kepadanya setiap saat. Gru juga mempunyai tiga anak angkat yaitu Margo, 

Edith, dan yang paling kecil bernama Agnes. Gru bertemu dengan 

saudaranya yang telah terpisah sejak lama bernama Dru, dan mereka harus 

bekerja sama mengambil mutiara curian Bratt. 

 Acuan yang penulis ambil dari film animasi ini pada saat adegan 

Gru dan Bratt berkelahi di jalan, tetapi berkelahi dengan menari. Penulis 

mengambil dari karakter bratt yang sedang maju ingin menonjok Gru 

tetapi berjalan dengan menggoyangkan badannya. Dalam adegan tersebut 

mirip dengan adegan yang terdapat pada animasi penulis pada shot 38, di 

mana tokoh Jodi ingin berjalan menghindar dari Choky tetapi Jodi tidak 

ingin dilihat seperti menghindar, tetapi Jodi ingin tetap dilihat seperti 

sedang tampil pada pementasan tersebut. 

 Gerakan yang diambil dari teori mekanisme gerak tubuh, dan 

postur dari gerakan berjalan di mana gerakan yang terdapat dalam tokoh 

bratt, di reverse sehingga menghasilkan jalan mundur. Acuan tersebut di 

dukung oleh beberapa prinsip animasi terutama pada exaggeration.   
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Tabel 3.5. Adegan berjalan dngan menari pada animasi Despicable me 3 (2017) 

 

Video Keterangan 

  

Bratt menaikan bagian 

pinggulnya, menjinjitkan 

kakinya, memiringkan bahu, 

dan menaikan tangan nya 

F1 F5 

  

Bratt menjinjitkan kakinya  

dan kaki kiri digerakkan ke 

belakang. Badan brat sedikit 

membungkuk pada saat 

melangkah. 
F5 F16 

 
 

Posisi Bratt melanjutkan 

langkah kaki kiri ke belakang 

sehingga kaki kanan dapat 

menjadi tumpuan untuk 

berdiri.  F16 F21 

(sumber: Despicable me 3, 2017) 

Pada adegan diatas penulis mengambil prinsip exaggeration dari gerakan 

Bratt, di mana diperlihatkan postur Bratt yang tidak seperti orang yang sedang 

berjalan mundur pada umumnya, melainkan gerakan-gerakan yang cukup 

berlebihan yaitu pada saat berjalan mundur, Bratt menaikan pinggulnya dan 
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menyampingkan tubuh nya, serta Bratt melangkah dengan menggeserkan kakinya 

dengan jarak cukup besar. 

 

Gambar 3.1. Contoh Exaggeration dari tokoh Bratt 

(sumber: Despicable me 3, 2017) 

3. Michael Jackson – Billie Jean 

Billie Jean adalah lagu yang diciptakan oleh almarhum raja dari lagu pop 

di dunia yaitu Michael Jackson. Lagu ini diciptakan pada tahun 1982. 

Lagu Billie Jean ini pernah terdaftar di nominasi Grammy Award Song of 

the Year. Mengenai Michael Jackson pasti tidak asing dengan gerakannya 

yang unik, sangat berenergi dan tidak banyak orang yang dapat meniru 

gerakannya. 

Acuan yang diambil dalam video  ea r Billie Jean ini adalah pada 

saat Michael Jackson berputar setelah melakukan moon walking. Di mana 

terdapat kesamaan dalam animasi penulis pada shot 36 yaitu berputar 

setelah berjalan mundur. Gerakannya diambil dari teori gerak tubuh dan 

dan didukung oleh prinsip animasi. Pada acuan ini penulis lebih berfokus 

pada gerakan kaki Jodi yang menghindar dari serangan Choky. 

Perancangan Bahasa Tubuh..., Michael Gavin, FSD UMN, 2019



33 

 

Tabel 3.6. Adegan berputar pada video Michael Jackson – Billie Jean (1982) 

 

Video Keterangan 

  

Kaki kiri Michael 

melangkah kedepan sebagai 

tumpuan untuk berdiri, dan 

mengambil ancang-ancang 

untuk berputar 

F1 F4 

  

Michael mengangkat 

kakinya dan mulai 

memutarkan badannya. 

F4 F9 

  

Michael mendaratkan 

kakinya kirinya dan 

melanjutkan putaran dengan 

kaki kanan nya yang di 

angkat 

F9 F15 
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Michael Jackson berhenti 

dengan merentangkan 

kakinya dan menurunkan 

kaki kanannya. 

F25 F41 

(Sumber: Michael Jackson –Billie Jean, 1982) 

Pada adegan tersebut memperlihatkan sebelum Michael mulai berputar, 

terdapat ancang-ancang yang dilakukan Michael yaitu dengan melangkahkan 

kakinya kedepan dan memutarkan badan dan tangannya  ea rah lawan dari arah 

putarnya pada frame 4. Ancang-ancang tersebut terdapat dalam teori prinsip 

animasi antisipasi.  

 

3.7.2. Acuan Scene 3 Shot 61-62 

1. Mr. Peabody and Sherman 

Mr. Peabody and Sherman merupakan film animasi dari Dreamworks 

Studio yang menceritakan tentang Sherman, anak berusia 7 tahun yang 

dibesarkan oleh seekor anjing yang pintar bernama Peabody. Sherman 

merupakan anak yang pintar, tetapi tidak disukai teman-temannya. Suatu 

saat temannya Penny datang kerumahnya, dan Sherman ingin menunjukan 

penemuan ayahnya yaitu mesin waktu, tetapi semuanya tidak berjalan 

lancar sehingga mereka harus berpetualang. 
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 Acuan yang dipakai penulis yaitu pada adegan Penny menjahili 

Sherman dengan cara mengambil peluit yang berada di kantungnya dan 

memancing Sherman untuk mengambil peluit tersebut. Adegan tersebut 

hampir sama dengan adegan pada film penulis di mana Jodi memegang 

sepatunya dan memancing Choky untuk mengambil sepatu tersebut.

Acuan ini menggunakan teori gesture. 

Tabel 3.7. Adegan Penny menjahili Sherman 

  

Gerakan tangan Penny 

dinaikan keatas dan

mengayunkan peluit 

kebawah. 

F1 F5 

  

Gerakan tangan Penny yang 

mengayunkan peluit ke atas, 

dan diulang-ulang berkali-

kali. 

F5 F10 

(Sumber: Mr. Peabody and Sherman, 2014) 

     Gerakan gestur tangan Penny di naikan keatas memegang peluit milik 

Sherman, lalu mengayun-ayunkan peluit tersebut terus menerus seolah seperti 

mengejek dan memanggil Sherman. Hal ini terjadi karena ada teori gestur 

ilustrator, gerakan tersebut secara tidak sadar seolah-olah memanggil 

Sherman untuk meraih peluit yang sedang dipegang Penny.  
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2.  Rinny Family – The Big E Circus 

The Big E Circus merupakan sirkus kelas dunia yang diadakan di England 

oleh Billy Martin. Sirkus ini memiliki banyak jenis pertunjukan salah satunya 

adalah pole jugglers. Penulis memilih referensi ini karena gerakan yang 

terdapat pada video sama dengan gerakan yang terdapat pada film penulis.

gerakan melempar sebuah pin melalui belakang badan seseorang tersebut, di 

mana dalam animasi penulis terdapat adegan di mana Jodi menjahili Choky 

dengan melempar sepatu dari belakang badannya agar Choky tidak dapat 

meraih sepatunya pada shot 61. 

Pada gerakan memundurkan badan seolah mengikuti dorongan dari 

tangan yang terdapat pada tabel 3.8 penulis memakai teori bahasa tubuh, 

dan postur. Gerakan tersebut juga didukung oleh prinsip-prinsip animasi 

seperti exaggeration, dimana gerakan tangan dalam melempar dan 

menangkap harus melebihi gerakan normal. Serta prinsip Arc yaitu alur 

gerakan melempar melengkung.  

Tabel 3.8. Adegan sirkus pole juggling 

Video Keterangan 

  

Gerakan yang dilakukan 

adalah dengan membuat 

bagian atas tubuh 

kebelakang, mengayunkan 

tangan kebawah membawa 

pin. 

F1 F13 
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Mengayunkan tangan ke 

belakang melemparkan pin 

dari tangan, dan 

menyerongkan badan ke 

kanan untuk memberikan 

kekuatan pada saat 

melempar. 

F13 F18 

  

Posisi badan kembali tegak, 

dan posisi tangan kiri 

bersiap untuk mengambil 

pin yang terlempar. 

F18 F30 

  

Tangan kiri mengangkat dan 

mengambil pin tersebut.  

F30 F40 

(Sumber: The Big E Circus, 2014) 

Pada gerakan diatas memiliki prinsip-prinsip animasi. Prinsip arc dapat terlihat 

dari gerakan tangan yang melontarkan kebelakang badan, akan membuat alur 

melengkung. Serta prinsip exaggeration terlihat dari postur badan pada saat 

melempar ke belakang badan, badan menyerong kebelakang dan badan bagian 

atas ke belakang seolah mengikuti gerakan tangan yang ke belakang.  
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Gambar 3.2. Contoh penerapan prinsip arc dan exaggeration dalam melempar 

(Sumber: The Big E Circus, 2014) 

3.8. Proses Perancangan 

Setelah mengetahui teori dan Acuan, penulis perlu melakukan proses perancangan 

untuk mencapai hasil akhir. Shot yang akan dirancang pada film animasi 

“Balanceo” adalah pada scene 3 shot 38-42, dan scene 3 shot 61-62. Perancangan 

bahasa tubuh dilakukan dari sketsa awal sampai animasi 3D. 

3.8.1. Proses Perancangan Scene 3 Shot 38-42 

Awal dari perancangan penulis perlu terlebih dahulu membuat sketsa pada 

gerakan yang akan di rancang dalam laporan tugas akhir penulis. Sketsa ini 

dilakukan untuk mempermudah menviusalkan gerakan yang akan di bahas dan di 

praktekan dalam karya tugas akhir penulis, serta untuk menunjukan apakah 

gerakan tersebut dapat di realisasikan atau tidak. 

 

 

Gambar 3.3. Sketsa awal perancangan gerak penulis 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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 Pada sketsa awal pada shot 37-40 yang telah di buat oleh penulis yaitu 

berkonsep tentang ketidak sadaran tokoh Jodi pada saat menari dan tidak sengaja 

menendang Choky. Dalam hal ini kurang cocok dengan batasan masalah penulis 

yaitu ingin membuat gerakan dari reaksi tokoh Jodi yang menolak Choky untuk 

saling berinteraksi satu sama lain. Pada adegan ini Jodi tidak sadar sedang menari

dan pada saat Choky menarik tali sepatunya, Choky terlempar. Maka itu konsep 

ini sangat bertolak belakang dari konsep penulis. 

 Maka dari itu penulis mengobservasi kembali gerakan yang akan dibuat 

penulis dan menyamakan dengan konsep yaitu, reaksi tokoh Jodi terhadap Choky. 

Dalam hal itu penulis mendapatkan sebuah konsep gerakan Jodi yaitu reaksi Jodi 

pada Choky yang datang kepada Jodi, tetapi Jodi tidak mau untuk bersentuhan 

dengan Choky karena takut terganggu dan pentasnya dianggap gagal. Dari konsep 

tersebut penulis mendapatkan sebuah sktetsa gerakan. 

 

Gambar 3.4. Sketsa gerakan pada shot 37-40 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

Dari konsep tersebut penulis mendapatkan sebuah sketsa di mana adegan 

ini menceritakan bahwa Jodi menyadari keberadaan Choky yang di sorot dengan 

lampu sorot pada saat Choky memasuki panggung. Jodi ketakutan tetapi tidak 

ingin dilihat gagal oleh Juri, maka itu Jodi berusaha menghindar sambil menari. 
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Setelah sketsa gerakan pada shot 37-40 telah sesuai dengan konsep yang dibuat 

penulis, penulis perlu mencari teori-teori yang akan digunakan pada saat ingin 

merealisasikan gerakan tersebut. Teori-teori tersebut tidak akan cukup tanpa 

bantuan dari referensi.  

Sebelum memulai untuk memasuki tahap animasi, penulis perlu terlebih 

dahulu mempraktekan gerakan yang terdapat pada bahasan penulis dengan 

melakukan akting. Hal ini diperlukan untuk penulis dapat lebih memahami 

gerakan dan dapat mengetahui prinsip-prinsip animasi yang akan di realisasikan 

pada animasi 3D tersebut. Berikut merupakan contoh akting dari perancangan 

shot 38-42 

Tabel 3.9. Akting shot 38-39 

Sketsa Akting 

  

F5 F5 

  

F16 F16 
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F21 F21 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

Pada table 3.9 penulis mencoba meniru gerakan mundur yang terdapat di 

sketsa. Dlaam gerakan yang di peragakan penulis ini belum memenuhi prinsip-

prinsip animasi karena penulis berusaha meniru pose dan gestur lebih dahulu, dan 

mencoba menyesuaikan situasi yang dihadapi Jodi. Setelah proses akting, maka 

akan dilanjutkan ke proses 3D dan ditambah prinsip-prinsip animasi. 

Dalam membuat gerakan pada animasi 3D penulis menggunakan software 

3D Maya. Di mana penulis belum lama mengenal software ini. Sehingga penulis 

perlu mendalami dan menguasai serta memerhatikan segala aspek agar penulis 

dapat mengerjakan dengan maksimal. 

Digunakan pada saat ingin merealisasikan gerakan tersebut. Teori-teori 

tersebut tidak akan cukup tanpa bantuan dari referensi.  
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Tabel 3.10. Tabel prose perancangan shot 38-39 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

Shot 37-38 

Acuan Akting 3D 

 

(Despicable me 3,2017) 

Berjalan mundur dengan  

menambahkan prinsip 

exaggeration dengan menaikan 

pinggul, dan melangkah dengan 

lebar. 

  

F5 F5 

 
 

 

(Tom and Jerry,1940) 

Menggunakan teori gestur 

Ilustrator (Stanchfield, 

2009)Tangan tom yang 

menjulur kedepan. 

F16 F16 

 
 

F21 F21 

Perancangan Bahasa Tubuh..., Michael Gavin, FSD UMN, 2019



43 

 

Pada adegan diatas penulis menggunakan beberapa teori yaitu yang 

pertama adalah teori postur. Teori postur yang terdapat pada adegan animasi 

penulis yaitu, pada saat Jodi melangkah kebelakang Jodi berpostur closed body 

postures di mana ia ingin menolak dan menjauh dari sekitar. Gerakan Jodi juga 

terdapat teori ea rah dari (Andersen, 1999) di mana ke arah pada tangan yang

menjulur kedepan dan membuka telapak mengarah ke lawan jenis, menghasilkan 

kesan menolak untuk datang. Penulis juga menggunakan teori exaggeration dari 

(Thomas dan Jhonston,1987) Pada frame 5 dan frame 21 terlihat pinggul Jodi 

condong naik keatas setiap langkahnya, dan langkah yang diambil setiap langkah 

cukup jauh. 

Sama seperti sebelumnya memulai untuk memasuki tahap animasi, penulis 

perlu berakting pada adegan ini dimana adegan Jodi berputar menghindari Choky. 

Berikut merupakan akting dari penulis. 

 

Tabel 3.11. Akting shot 39-41 

Sketsa Akting 

 
 

F1 F1 
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F12 F12 

 
 

F30 F30 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

Dalam gerakan akting diatas memperlihatkan penulis berusaha untuk 

meniru gerakan berputar Jodi tetapi untuk gerakan yang cepat susah untuk 

ditangkap kamera. Sehingga menghasilkan hasil yang tidak fokus. Oleh karena itu  

penulis memperagakan gerakan satu per satu untuk memperlihatkan pose dari 

gerakan berputar tersebut. Dalam gerakan tersebut belum sesuai dengan gerakan 

yang diinginkan penulis dalam perancangan, oleh karena itu penulis menggunakan 

pose ini untuk memastikan bahwa gerakan tersebut dapat direalisasikan pada 

animasi atau tidak. 
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Tabel 3.12. Tabel proses perancangan shot 39-41 

Shot 39-41 

Acuan Sketsa 3D 

 

 

(Michael Jackson, 1982) 

Menggunakan teori prinsip 

animasi antisipasi, dan arc 

Thomas dan Jhonston, 1987. 

Michael mengambil ancang-

ancang untuk berputar. 

  

F1 F1 

 
 

F5 F5 

  

F9 F9 
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(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

Gerakan yang dilakukan oleh Jodi setelah berjalan mundur, adalah gerak berputar 

untuk menghindari Choky yang sedang melompat maju ke arah Jodi. Gerakan 

putar Jodi tentu mempunyai prinsip animasi yaitu antisipasi, arc, dan slow in-slow 

out. Pada frame 1 Jodi berusaha mengambil ancang-ancang untuk berputar dan 

frame 9, Jodi menurunkan kakinya kembali untuk menambah kekuatan 

berputarnya. Gerakan ancang-ancang tersebut merupakan prinsip antisipasi dari 

sebuah gerakan. Lalu Jodi berputar membentuk sebuah lingkaran, gerakan 

berputar tersebut terdapat arc pada kaki kiri Jodi yang berpijak pada kaki kanan 

pada frame 5. 

 

3.8.2. Proses Perancangan Scene 3 Shot 61-62 

Pada konsep awal penulis yaitu ingin membuat Jodi berinteraksi dengan Choky. 

Di mana pada gambar 3.6 penulis menggambarkan saat Choky mendapatkan tali 

sepatu Jodi, Jodi menarik kembalisepatunya, dan diajak berdansa. Pada hal ini 

gerakan yang dihasilkan dari perancangan tersebut kurang menarik, dan sulit 

 
 

F40 F40 
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untuk direalisasikan di mana Choky badannya jauh lebih kecil, sedangkan pada 

gambar 3.6 pada saat Choky berdansa dengan Jodi ukurannya lebih besar. 

 

Gambar 3.5. Sketsa awal perancangan gerak penulis shot 61-62 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

Maka dari itu penulis ingin membuat gerakan yang lebih menarik, dan lebih 

memenuhi syarat konsep yaitu, Jodi menerima kehadiran Choky dan disesuaikan 

dengan sifat Jodi yaitu licik. Maka gerakan tersebut adalah Jodi yang ingin 

menjahili Choky dengan memancing Choky dengan sepatu Jodi. 

Berikut merupakan akting shot 61-62 yang memperagakan Jodi yang 

sudah menjahili Choky 

Tabel 3.13. Akting shot 61-62 

Sketsa Akting 

 

 

F1 F1 

Perancangan Bahasa Tubuh..., Michael Gavin, FSD UMN, 2019



48 

 

 

 

F13 F13 

 

 

F19 F19 

 

 

28 28 

 

 

37 37 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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Tabel diatas merupakan hasil akting penulis dari gerakan yang berasal dari 

shot 61-62. Gerakan tersebut adalah pada saat Jodi sudah mulai menerima Choky 

dan menjahilinya. Gerakan pada akting belum memenuhi prinsip-prinsip animasi  

Tabel 3.14. Tabel proses perancangan shot 61-62 

Shot 61-62 

Acuan Sketsa 3D 

 

 

Menggunakan teori gestur Andersen, 

1999 di mana gerakan mengangkat 

benda keatas dan menggoyang-

goyangkannya dianggap seperti 

memancing orang dengan cara tidak 

sopan. 

 

F1 F1 
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(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

Gerakan yang di lakukan Jodi adalah mengangkat sepatunya dan 

menggoyang-goyangkan sepatunya seperti pada frame 1 seolah ingin memancing 

 

 

Menggunakan teori postur Roberts 

yaitu open body postures dan 

backwards body posture menandakan 

Jodi sudah menerima kehadiran Choky 

tetapi tetap menghindar dari Choky. 

Gerakan pada acuan ini juga terdapat 

exaggeration yaitu badan bagian atas 

mundur seolah-olah terbawa oleh 

hempasan tangan yang sedang 

melempar. 

 

F13 F13 

 

F19 F19 

 
 

F28 F28 

  

F37 F37 
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Choky. Hal ini terjadi karena adanya teori gestur yaitu gestur tangan yang 

menggoyang-goyangkan tangan Jodi yang sedang memegang sepatu. Membuat 

Choky tepancing untuk mengambil tali sepatu yang bergoyang. Teori selanjutnya 

adalah postur pada saat Jodi ingin melemparkan sepatunya mengelilingi badan 

Jodi.

Tangan Jodi lebih terbuka, dan badan bagian atas lebih condong ke 

belakang. Postur tersebut menggunakan teori postur yaitu open body posture dan 

backward body posture menandakan Jodi lebih menerima keadaan tetapi ia tetap 

menghindar dari sesuatu. Sama seperti adegan yang dilakukan Jodi yaitu ia sudah 

menerima Choky untuk berinteraksi dengannya, tetapi Jodi tetap menghindar 

darinya. Gerakan Jodi juga memiliki prinsip exaggeration yaitu pada saat jodi 

melempar sepatu ke belakang badannya, badan Jodi bergerak mundur kebelakang 

seolah-olah terdorong mengikuti gerakan tangan. 
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