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BAB III  

METODOLOGI TUGAS AKHIR 

3.1. Gambaran Umum 

3.1.1. Deskripsi Proyek 

Film Animasi “Dimana Kunang-Kunang” memiliki durasi 2 menit 40 detik dan 

memiliki 3 tokoh yang terdiri dari anak laki-laki dan si kucing sebagai tokoh 

utama , dan si kakek sebagai tokoh figuran. Film ini menceritakan tentang seorang 

anak laki-laki berusiasekitar 7- 8 tahun yang sedang liburan sekolah ke rumah 

kakek dan neneknya yang memelihara banyak serangga di desa. Ia mendapat 

tugas dari sekolahnya untuk menggambar hal yang ia sukai saat liburan, hal yang 

ia sukai adalah serangga. Cerita dimulai ketika ia sedang melihat serangga 

bersama kakeknya, ia terkagum-kagum dengan kepik yang ia lihat disitu sambil 

tersenyum lebar memegang tabletnya. Setelah puas melihat kepik, si anak laki-

laki memegang tabletnya kembali untuk mencari serangga lain yang menurut ia 

menarik, kemudian ia pun melihat tulisan “kunang-kunang”. Ketika ia membuka 

tautan tentang kunang-kunang, disitu ia melihat bahwa kunang-kunang bisa 

menyala dan sangat indah di malam hari, si anak laki-laki pun menjadi sangat 

antusias dan memberitahu kakeknya tentang kunang-kunang. Sayangnya si kakek 

menggelengkan kepalanya sambil menunjul tulisan “sudah jarang dilihat di 

tempat yang ditinggali manusia” yang ada di tautan itu. Anak laki-laki menjadi 

sedih, kemudian si kakek menghiburnya dan membawanya masuk ke dalam 

rumah. Sebelum tidur, si anak laki-laki kembali melihat tautan tentang kunang-
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kunang tersebut dan ketika itulah ia melihat sekelebat 2 cahaya kuning yang 

melintas di luar jendela kamarnya. Ia pun langsung berfikir kalau itu adalah 

cahaya kunang-kunang, kemudian tanpa pikir panjang ia diam-diam melompat 

keluar dari jendela kamarnya. Tidak lama kemudian di bawah pohon besar ia 

melihat ada makhluk menyerupai kucing yang sedang bermain-main bersama 

kunang-kunang, mereka berdua bertemu pandang lalu si kucing pun mengajaknya 

ikut bermain bersama kunang-kunang, si anak menyadari kalau si kucing bisa 

mengontrol kunang-kunang dan ia pun menjadi sangat senang. Setelah puas 

bermain, matahari mulai terbit, si kucing kemudian terdiam sejenak menatap si 

anak laki-laki kemudian melambaikan tangannya, dibalas oleh si anak laki-laki 

yang merasa sangat bahagia. Cerita berakhir ketika si anak laki-laki terlihat masih 

tidur di ranjangnya sambil memegang tablet yang masih membuka tautan tersebut, 

namun terlihat di tautan itu ada sesosok kucing yang persis seperti yang dilihat 

anak laki-laki, lalu menghilang. 

Karakter anak kecil pada film ini adalah periang. Dia berasal dari kota 

besar dan sedang menikmati liburan singkat di rumah kakeknya, karena itulah 

selain periang, ia juga sangat antusias mengamati serangga yang jarang ia lihat di 

suasana perkotaan. Untuk menunjukkan tentang asalnya, maka penulis membuat 

karakter anak kecil sedang memegang computer tablet sebagai panduannya dalam 

mengamati serangga di rumah kakeknya, dan memasukkan jurnal liburan 

sekolahnya untuk memperjelas status karakter anak kecil sebagai anak dari kota 

besar. Untuk menunjukkan karakter periang, penulis membuat kostum karakter 

anak kecil ini mempunyai warna yang cerah. Sedangkan karakter kucing pada 
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film ini mempunyai kepribadian yang ceria dan selalu bersemangat ketika 

bermain bersama kunang-kunang. Karena karakter kucin mempunyai ukuran 

tubuh seperti anak balita, maka gerakan yang terkesan lebih melompat-lompat 

akan lebih banyak digunakan. 

 Pembuatan film animasi ini akan menggunakan teknik traditional-digital 

2D animation (tradigital animation). Program utama yang digunakan untuk 

membuat proyek ini adalah Adobe Photoshop dan TVP Animation, dan beberpa 

program penunjang seperti Adobe Audition dan After Effects untuk compositing 

dan rendering. Fokus penelitian terletak pada panel ke 14, ke 15 ke 31, ke 32, ke 

33, dan ke 34 di storyboard, pada panel-panel tersebut terdapat ekspresi kecewa 

(panel 14-15) dan ekspresi takjub.  

3.2. Posisi Penulis 

Dalam pembuatan proyek tugas akhir ini, penulis berperan sebagai kreator 

yang menangani semua hal dari pre-production sampai post –production. Namun 

untuk memperdalam pembahasan penulis akan membahas tentang body language 

saat adegan gembira dan kecewa saja, dan timing saat adegan takjub, kecewa dan 

gerakan karakter kucing saat menuju ke pohon besar pada panel 31 dan 32 pada 

storyboard. 

3.3. Metode Penelitian 

Dalam pembuatan karya tugas akhir “Dimana Kunang-kunang”, ada 

beberapa metode penelitian yang dilakukan penulis, yaitu observasi terhadap 

anak-anak berusia 6 hingga 8 tahun dan mengamati beberapa film komersil 
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maupun film dokumenter yang mempunyai karakter anak kecil. Penulis juga  

melakukan peninjauan ulang terhadap sumber-sumber yang ada pada tinjauan 

pustaka. Untuk pengamatan gerakan pada karakter si kucing, penulis melakukan 

pengamatan dan  menganalisa dari film-film dan animasi pada game yang telah 

dibuat sebelumnya. 

 Film-film yang diamati adalah film animasi 2d dan 3d yang mempunyai 

karakter dan tema yang sama atau mendekati dengan film animasi “Dimana 

Kunang-kunang” . Film yang diamati oleh penulis antara lain My Neighbor 

Totoro, Only Yesterday (Studio Ghibli), Meet Meline (Sebastien Laban&Virginie 

Goyons Film), Aristocats (Disney),dan  Toy Story1,2, dan 3 (Disney Pixar). Untuk 

pengamatan yang lebih spesifik mengenai animasi pada karakter si Kucing, 

penulis mengamati animasi dari cuplikan game Monster Hunter Diary  Poka Poka 

Felyne Village (Capcom) yang ada pada situs Youtube.  

 Untuk mengamati anak-anak dengan rentang usia 6 hingga 8 tahun, 

penulis membuat video referensi dengan cara merekam anak-anak pada jam 

istirahat sekolah di TPA At-Taqwa yang berlokasi di Kebon Jeruk Jakarta Barat, 

dan mengamati video-video dokumentasi dari SD Bhakti yang berlokasi di 

Kemanggisan Jakarta Barat. Selain itu penulis juga mengobservasi beberapa video 

amatir yang melibatkan anak-anak 

Melalui pengamatan terhadap anak-anak SD,  film-film dan cuplikan game 

yang telah disebut diatas, penulis menganalisa gerakan dari adegan-adegan yang 

memiliki kemiripan dengan adegan pada flim animasi “Dimana Kunang-Kunang”.  
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Penulis mempelajari bagaimana gerakan anak-anak bisa terkesan lucu dan 

bersemangat di mata orang dewasa, dan bagaimana perbedaan gestur yang terjadi 

saat mereka mengalami emosi tertentu. Penulis juga mempelajari bagaimana 

animator-animator yang terlibat dalam pembuatan film-film tersebut dapat 

menerapkan prinsip-prinsip animasi ke dalam animasi yang mereka kerjakan dan 

bagaimana mereka dapat merancang animasi mereka. 

Metode eksperimen yang penulis lakukan yaitu menyesuaikan timing dan spacing  

pada setiap 1 set gerakan pose to pose dengan melakukan pencil test  secara 

digital, lalu meninjau kembali berdasar timing yang diinginkan. 

3.4. Hasil Penelitian 

3.4.1. Observasi  

Penulis melakukan observasi untuk gerakan animasi dan body language untuk 

ekspresi gembira dan kecewa dalam  karakter film “Dimana Kunang-kunang”. 

Observasi yang dilakukan penulis yaitu mendatangi sekolah dasar dan merekam 

bagaimana anak-anak tersebut melakukan aktivitasnya, meneliti apa yang 

membuat gerakan anak-anak berbeda dari gerakan orang dewasa. 

Dari adegan di film Toy Story 3 ketika sedang menunjukkan adegan flashback 

Andy yang sedang bermain bersama Woody, adegan dari My Neighbor Totoro 

ketika Satsuki dan Mei sedang memeriksa sekeliling rumah baru mereka sambil 

berlarian, dan dari Only Yesterday ketika keluarga Taeko membuka buah nanas 

untuk pertama kalinya,  penulis mendapatkan bahwa ada beberapa hal yang 

membuat gerakan anak-anak terlihat berbeda dari gerakan orang dewasa: 
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1) Sifat anak-anak yang ceria, ekspresif dan  impulsif, membuat gerakan 

mereka selalu serba cepat,  terkesan buru-buru, dan mudah mengalami 

perubahan emosi yang relatif cepat daripada orang dewasa. 

2) Proporsi tubuh mereka yang mempunyai tungkai tulang yang lebih pendek 

daripada orang dewasa.  

 
Gambar 3.1 Cuplikan dari film My Neighbor Totoro (Studio Ghibli, 1988) 

Adegan ini terjadi ketika keluarga Satsuki pindah ke rumah barunya di 

desa. Penulis memilih adegan ini karena ada karakter Ayah sebagai pembanding 

gerakan antara orang dewasa dengan anak-anak. Pada adegan ini terlihat bahwa 

gerakan karakter Ayah seperti gerakan orang dewasa ada umumnya walau 

sebenarnya ia juga merasa senang. Orang dewasa cenderung tenang dan tidak 

melakukan gerakan-gerakan ekstrim seperti melompat, berlari kencang dengan 

mulut terbuka dan sebagainya. Sedangkan pada Satsuki dan Mei, gerakan mereka 

lebih ekstrim dan meletup-letup 

Hal yang serupa juga ditemukan dalam film Only Yesterday, ketika Taeko 

kecil dan keluarganya sedang mengupas buah nanas untuk yang pertama kalinya. 

Di dalam adegan ini perbandingan gerakan dan reaksi orang dewasa dengan anak-

anak bisa dengan sangat mudah terlihat karena  disini karakter Taeko lah satu-

satunya anak-anak di dalam keluarganya. Pada cuplikan adegan tersebut terlihat 
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bahwa hanya Taeko lah yang terlihat sangat antusias dan bersemangat ketika ia 

menghirup aroma buah nanas yang segar. Pada adegan ini, sesaat setelah kakak 

tertua Taeko memotong bagian tengah buah nanas dan memisahkan isi nanas dari 

kulitnya, Taeko langsung mengambilnya lalu lari dan melompat kesana kemari 

sambil berbicara kalau wangi buahnya sangat harum sedangkan anggota keluarga 

yang lain tetap melihat kakak tertua memotong buah nanas sambil sesekali 

berkomentar. Ini menunjukkan bahwa anak-anak lebih ekspresif daripada orang 

dewasa. 

 
Gambar 3.2 cuplikan dari film Only Yesterday (Studio Ghibli, 1991) 

 

Penulis juga mendapatkan fakta dari film Toy Story 3 kalau anak-anak 

cenderung mengalami perubahan emosi yang cepat. Pada adegan flashback di 

awal film, karakter Andy merasa malu ketika menyadari kalau ibunya sedang 

merekam ia sedang bermain. Namun tak lama setelahnya, Andy malah mendekati 

kamera dan kembali bermain lagi dengan ceria tanpa malu-malu lagi.  
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Gambar 3.3 Cuplikan adegan awal dari film Toy Story3 (Disney Pixar, 2010) 

Dari observasi penulis terhadap film dokumenter serta video-video amatir 

dari situs Youtube, penulis mendapatkan bahwa anak-anak terkesan lebih aktif 

dan bersemangat daripada orang dewasa yaitu karena tungkai-tungkai tulang 

mereka relatif lebih pendek dari orang dewasa sehingga dapat membatasi gerakan 

mereka. Berat badan anak-anak juga lebih ringan daripada orang dewasa, maka 

dari itu gerakan anak-anak lebih cepat daripada orang dewasa meskipun otot anak-

anak belum berkembang sepenuhnya. Anak-anak juga mempunyai ciri khas saat 

ia berjalan dengan kondisi emosi yang riang, berikut adalah cuplikannya. 

 
Gambar 3.4 cuplikan video dokumenter Children Full Of Life (Noboru Kaetsu, 2004) 

 

Di perlihatkan dalam video ini bahwa anak ini ingin menulis sebuah surat untuk 

ayahnya yang sudah meninggal dibantu oleh teman-teman sekelasnya, mereka 
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akan menulis bersama-sama pada sebidang tanah, mereka percaya bahwa ayahnya 

akan membaca tulisan ini dari surga. Dari sini, terlihat kalau ada gerakan sedikit 

melompat ketika anak tersebut sedang berjalan. 

 
Gambar 3.5 Cuplikan dari video amatir (https://www.youtube.com/watch?v=-l32E0UbLeU) 

Dalam video ini pun reaksi anak ketika ia melihat kereta datang adalah  melompat 

bahagiasambil menunjuk-nunjuk ke arah kereta. Lalu berikut adalah video amatir 

dari situs Youtube.  

 
Gambar 3.6 Cuplikan dari video amatir (https://www.youtube.com/watch?v=tTPuV5s2274) 
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Cuplikan video amatir diatas menunjukkan bahwa ketika sedang bermain, anak-

anak biasanya berlari dengan lompatan-lompatan kecil sehingga terlihat enerjik. 

Dari ketiga video ini, cara anak-anak mengekspresikan kegembiraan dan 

kekaguman menunjukkan bahwa anak-anak sangat ekspresif, baik dari gestur 

yang melompat-lompat bahagia ketika melihat sesuatu yang belum pernah dilihat 

atau sesuatu yang menyenangkan,  maupun dari ekspresi wajahnya. 

3.4.1.1. Takjub 

Pada batasan masalah telah disebutkan bahwa body language yang akan 

dibahas adalah ekspresi takjub karena gembira, dan kecewa. 

“The term happiness is problematic because, like unhappiness, it isn't 
specific enough. As we'll see in chapter 9, there are many different 
happy emotions. Amusement and relief, for example, are very different 
happy experiences, differing as much from each other as do fear and 
anger. The happy emotions don't have different facial expressions; 
they all share one type of smiling countenance. The different types of 
happiness may be revealed in the timing of this facial expression, but 
the primary signal system for happy emotions is the voice, not the face. “  

 
The Emotions Revealed ( Paul Ekman, 2003) 

 
Disebutkan bahwa perbedaan ekspresi gembira karena bahagia dan ekspresi 

bahagia yang lainnya terletak dalam timing&spacing dari perubahan ekspresinya, 

seberapa cepat ia muncul atau terlihat di wajah, seberapa lama ekspresi tersebut 

tertahan, dan seberapa cepat ekspresi tersebut menghilang. 

Berikut adalah contoh dari ekspresi terkejut oleh anak-anak yang sedang melihat 

aksi sulap oleh seorang entertainer  
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Gambar 3.7 cuplikan video dokumentasi seorang entertainer Kanada 

(https://www.youtube.com/watch?v=_jnU-rVYIH4) 

Dalam cuplikan video  ini, ekspresi si anak berubah. Gambar pertama dari 

sebelah kiri menujukkan senyuman biasa, kemudian pada gambar kedua  

mulutnya mulai terbuka kemudian disusul dengan matanya yang juga semakin 

terbuka seperti yang ditunjukkan pada gambar tengah. Pada tiga gambar pertama 

dari sebelah kiri, gerakan berlangsung cepat kemudian ekspresi ini tertahan 

hingga 2-3 detik kemudian walau ekspresi terkejut tidak sekuat di awal. Adanya 

ekspresi yang tetap ada selama beberapa detik ini mempunyai kesamaan pada 

ekspresi bahagia, padahal Ekman menyebutkan bahwa ekspresi terkejut terjadi 

dengan sangat cepat. 

Sebagai pembanding, penulis juga mengobservasi  cuplikan dari film 

dokumenter yang berjudul Children Full of Life 

 
Gambar 3.8 ekspresi takjub pada seorang anak di Jepang. 

(https://www.youtube.com/watch?v=1tLB1lU-H0M) 
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Ekspresi yang ditunjukkan pada anak tersebut sama dengan ekspresi yang 

ditunjukkan oleh anak yang sedang menonton pertunjukkan sulap, mereka 

mepunyai reaksi yang sama jika di hadapkan pada situasi menyenangkan atau 

menarik yang belum pernah mereka lihat dan rasakan sebelumnya. 

Menurut Paul Ekman, ekspresi terkejut adalah ekspresi yang sesegera 

mungkin dapat digantikan atau dilanjutkan dengan ekspresi yang lain karena 

ekspresi terkejut itu sendiri hanya dapat berlangsung dengan sangat cepat. Berikut 

adalah contoh ekspresi terkejut biasa dan ekspresi terkejut yang dilanjutkan 

dengan ekspresi takut. 

 
Gambar 3. 9 ekspresi terkejut dan terkejut yang dilanjutkan dengan takut (Paul Ekman,Emotion 

Revealed 2003) 

Pada kasus dalam video dokumentasi entertainer tersebut, penulis 

menemukan bahwa ekspresi yang di  tunjukkan si anak mempunyai ciri-ciri yang 

sama pada ciri-ciri ekspresi terkejut, yaitu sebagai berikut: 

1) Mata terbuka lebar 

2) Alis mata naik 

3) Torso ikut bergerak ke atas sedikit 

4) Mulut terbuka  
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Namun ada sedikit perbedaan pada ekspresi yang ditunjukkan oleh anak pada 

video tersebut, yaitu:  

1) sudut bibir pada cuplikan video agak sedikit terangkat seperti ekspresi 

bahagia.  

2) Setelah terkejut, ada ekspresi yang tetap terlihat pada wajah hingga 2 

hingga 3 detik, seperti ekspresi bahagia 

 
Gambar 3.10 Contoh ekspresi bahagia (Paul Ekman, 2003) 

 

    

 
Gambar 3.11 contoh ekspresi bahagia pada anak sd 
(https://www.youtube.com/watch?v=IXBj4ZoaHfo) 

Pada ekspresi bahagia, ciri-cirinya adalah mata terbuka tapi bagian bawah 

mata sedikit terangkat karena ada pergerakan dari otot pipi, sudut bibir yang naik, 

alis sedikit naik dan gigi terlihat. Pada ekspresi terkejut dari video dokumenter 
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dan video anak yang sedang melihat aksi sulap, ciri-ciri kedua jenis ekspresi ini 

melebur menjadi 1. Ekspresi ini adalah ekspresi kagum atau takjub. 

 Pada penerapannya dalam suatu animasi, animator pada umumnya 

menambahkan beberapa gerakan yang membuat ekspresi kagum atau takjub 

tersebut semakin menarik. Berikut adalah contoh penerapan ekspresi kagum pada 

beberapa animasi 2D. Berikut adalah pembahasan penerapan ekspresi kagum atau 

takjub pada beberapa film animasi 2d maupun 3d. 

 

 

Gambar 3.12 cuplikan adegan pada film My Neighbor Totoro 

Pada cuplikan adegan di gambar kiri dari film My Neighbor Totoro ini, adegan 

terjadi pada malam hari. Diceritakan bahwa karakter Satsuki dan Mei yang ingin 

beranjak tidur tiba-tiba melihat Totoro dengan membawa payung yang diberikan 

oleh Satsuki sedang menari-nari di sekeliling kenari yang telah ditanam oleh 

Sastuki. Kenari-kenari tersebut adalah pemberian Totoro. Karena penasaran 

dengan tingkah Totoro, Satsuki membangunkan Mei kemudian mereka berdua 

menyusul Totoro dan ikut menari. Tak lama kemudian Totoro membuat semua 

kacang kenari yang ditanam Satsuki berubah menjadi pohon yang sangat besar 

dalam beberapa saat. Melihat itu, Totoro, Satsuki dan Mei menjadi senang, lalu 
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mengajak Satsuki dan Mei untuk terbang menaiki alat semacam gasing raksasa.  

Satsuki tersenyum kagum karena melihat Totoro terbang, kemudian ia melompat 

ke perut Totoro lalu terbang bersama. Ditunjukkan di adegan ini kalau ekspresi 

kagum karena senang melihat sesuatu bisa di visualisasikan dengan membuat 

mata terbuka, mulut terbuka dan tersenyum lebar, namun tubuh tidak melakukan 

banyak gerakan. 

Hal yang sama juga terjadi ketika Satsuki berhasil menemukan Mei kemudian 

mereka ingin mengunjungi ibunya di rumah sakit. Satsuki kagum dengan 

kebaikan Nekobus yang bersedia mengantar mereka berdua ke rumah sakit.  

 
Gambar 3.13 Cuplikan dari film My Neighbor Totoro 

 
Ketika Satsuki dan Mei sudah setuju untuk pergi ke rumah sakit dengan Nekobus, 

pada cuplikan ini terlihat kalau Satsuki dan Mei terkagum-kagum melihat 

pemandangan ketika mengendarai Nekobus. Hal ini dapat terlihat dari ekspresi 

wajah dan body language mereka yang menunjukkan demikian. 
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Gambar 3.14 cuplikan adegan pada film Only Yesterday (Studio Ghibli, 1991) 

 
Sebagai pembanding, penulis meninjau kembali film Only Yesterday dari 

Studio Ghibli. Cuplikan pertama adalah ketika Taeko melihat isi buah nanas untuk 

yang pertama kalinya.Cerita dalam cuplikan ini adalah, saat ayah Taeko pulang ke 

rumah, ia membawa sebuah nanas utuh, seluruh keluarga kemudian penasaran 

dengan buah nanas karena belum pernah ada yang memakan buah nanas di 

keluarga itu. Tidak ada anggota keluarga yang tau bagaimana cara memakan buah 

nanas, hingga keesokan harinya, kakak Taeko yang paling tua bernama Nanako 

pulang dari universitasnya kemudian ia mengatakan pada seluruh keluarga kalau 

ia tahu cara membuka buah nanas. Ketika buah nanas mulai dibelah 2, Taeko 

langsung kagum melihat isi buah nanas yang berwarna kuning cerah dan berbau 

harum.  Pada cuplikan kedua, Taeko merasa sangat kagum ketika melihat.interior 

pemandian air panas terbaik di Jepang saat itu. Diceritakan bahwa Taeko yang 

tidak punya tujuan untuk berlibur saat liburan musim panas sekolahnya 

memohon-mohon pada keluarganya untuk mengajaknya berlibur. Atas saran dari 

kakak-kakaknya, Taeko yang menyukai pemandian air panas akhirnya pergi ke 

Atami. Ketika ia di lokasi tersebut, Taeko dengan sangat antusias mencoba 

seluruh jenis pemandian dari mulai mandi dengan buah lemon hingga mandi 

dengan interior ala Roma.  
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Gambar 3.15 cuplikan adegan pada film Meet Meline (Sebastian Laban Film, 2010) 

 
Pada film Meet Meline, ekspresi takjub ditunjukkan ketika karakter utama 

melihat proses kelahiran makhluk sejenis tupai di suatu gubuk tua. Dalam adegan 

ini, karakter utama juga menunjukkan ekspresi kagum yang serupa dengan 

cuplikan-cuplikan film sebelum ini. 

Penulis menyatukan kesamaan-kesamaan ekspresi dari beberapa film tersebut, 

antara lain: 

1) Mata dan mulut terbuka  

2) Otot pipi terangkat 

3) Torso atau leher sedikit terangkat, dan jika sangat kagum, bahu juga ikut 

terangkat. 

4) Durasi ekspresi dari muncul hingga menghilang sekitar 1 hingga 2 detik 

5) Tubuh statis selama 1 hingga 2 detik 

Namun pada penerapannya ke dalam animasi, ada beberapa detil gerakan yang 

memang ditambahkan seperti pada film My Neighbor Totoro, pada adegan kagum 

seperti yang telah disebut di atas, terjadi gerakan exaggeration atau yang dilebih-

lebihkan seperti rambut dan baju yang dikenakan oleh karakter juga ikut terangkat 

untuk menekankan emosi kagum itu sendiri. Pada film Only Yesterday, durasi 
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ekspresi kagum sedikit terlalu lama ketika karakter Taeko melihat kakaknya 

memotong buah nanas. Ekspresi kagum menurut observasi penulis terhadap video 

amatir dan video dokumenter yang telah disebutkan, tidak lebih dari 2 sampai 2,5 

detik. 

3.4.1.2. Kecewa 

Pada buku Emotion Revealed karya Paul Ekman, dijelaskan bahwa ekspresi sedih 

dapat di desripsikan dengan berbagai kata-kata, berikut adalah kutipannya: 

“There are many words to describe sad feelings: distraught, disappointed, 
dejected, blue, depressed, discouraged, despairing, grieved, helpless, miserable, 
and sorrowful.” 

Paul Ekman, Emotions Revealed 

  

Gambar 3.16 Contoh ekspresi sedih dan keputusasaan atau desperation(Paul Ekman, Emotion 
Revealed, 2003) 

 

 
Gambar 3.17 ekspresi sedih pada anak sd di Jepang (https://www.youtube.com/watch?v=1tLB1lU-

H0M) 
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Disebutkan juga bahwa kekecewaan adalah bagian dari kesedihan, namun 

kesedihan dapat berubah menjadi kemarahan, keputusasaan, dan sebagainya 

tergantung dari seberapa besar emosi yang dirasakan oleh seseorang.  

 
Kecewa, menurut Ekman, adalah kesedihan yang tertahan karena adanya 

perasaan tidak berdaya menghadapi sesuatu dan ada pertanyaan yang belum 

terjawab atau karena ada sesuatu yang tidak bisadicapai karena ketidakberdayaan 

tersebut. Biasanya rasa tidak berdaya ini kemudian bertahan dalam waktu yang 

relatif lama dan dapat mengubah perilaku seseorang yang masih dilingkupi 

perasaan tersebut. Berbeda dengan keputusasaan atau desperation, ekspresi ini 

terlihat lebih intens karena selain karena mulut terbuka dan terlihat sangat turun, 

otot leher juga mengalami pengencangan. Hal ini tidak ada pada ekspresi sedih 

biasa. 

Dari teori yang telah di jabarkan oleh Ekman, penulis menyebutukan 

beberapa ciri-ciri pada ekspresi sedih: 

1) Mata menjadi sayu atau bahkan tertutup 

2) Alis mata turun 

3) Sudut bibir turun 

4) Mulut tertutup rapat 

5) Dahi mengalami gerakan naik ke atas, namun tidak se kuat gerakan 

ketika sedang terkejut. 
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Gambar 3.18 contoh ekspresi kecewa dari video amatir di situs Youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=RTONQkDplXE) 

 
Cuplikan video amatir di atas merupakan contoh seorang anak yang 

mengalami kekecewaan. Ia kecewa karena orang tuanya menjelaskan tentang satu 

wahana di taman bermain terbesar di Amerika, dan ia merasa tertipu dengan iklan 

wahana tersebut, ternyata wahana yang ingin ia naiki tidak seperti apa yang ada 

pada pikirannya. Terlihat pada gambar kedua dari kiri bahwa anak tersebut mulai 

menarik nafasnya sedikit untuk mengontrol emosinya tapi karena tidak bisa, maka 

ia kemudian menangis dengan memeluk badannya sendiri. Gerakan yang terjadi 

antara gambar ketiga dan keempat merupakan gerakan yang ritmenya lambat, dan 

terkesan seperti tidak bersemangat dan lesu. Hal ini menunjukkan bahwa anak 

tersebut selain melakukan gerakan-gerakan dengan ritme lambat, dia menangis 

untuk mengekspresikan kekecewaaannya. 

 Penulis melanjutkan observasi penerapan ekspresi kecewa ini dengan 

menonton beberapa film 2d maupun 3d yang terdapat ekspresi kecewa 

didalamnya sebagai penerapan dari dunia nyata. 

Penganimasian Karakter ..., Dayinta Dyah Anggana, FSD UMN, 2014



 

Gambar 3.19 cuplikan dari film Only Yesterday (Studio Ghibli, 1991) 

 
Pada cuplikan dari film Only Yesterday ini, karakter Taeko mendapat 

pujian dan ucapan selamat dari guru dan teman-teman sekolahnya karena karya 

essay Taeko diikutsertakan dalam lomba essay nasional pihak sekolah. Tapi, 

Taeko sangat kecewa karena ibunya tidak memuji essay Taeko. Ibu Taeko malah 

memarahinya karena tidak menghabiskan bekal makan siangnya. Perasaan kecewa 

muncul karena Taeko tidak mendapatkan hal yang diinginkannya yaitu pujian dari 

ibunya mengenai essaynya, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hal 

tersebut. 

 

Gambar 3.20 Cuplikan dari film Only Yesterday (Studio Ghibli, 1991) 

Pada cuplikan adegan  pada film yang sama, diceritakan bahwa karakter 

Taeko yang mempunyai bakat dalam akting telah menuai pujian dari guru, teman-

teman bahkan mahasiswa seni teater ketika ia berperan sebagai pemain figuran 

pada festival seni di sekolahnya. Sorenya, Mahasiswa seni teater tersebut 

mendatangi rumah Taeko dan menawarinya untuk bermain drama di sebuat 
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universitas, seluruh keluarga Taeko bahagia mendengarnya tapi saat makan 

malam, ayah Taeko dengan tegas tidak mengizinkan Taeko untuk menjadi pemain 

drama karena tidak suka dengan bisnis dalam dunia hiburan.Taeko sangat kecewa 

mendengar larangan ayahnya lalu ia menyendiri di ruang tv. Disini juga sama, 

Taeko tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan yaitu restu dari ayahnya 

sebagai kepala keluarga, dan Taeko tidak bisa berbuat apa-apa. 

Dari 2 adegan pada film Only Yesterday tersebut, penulis mendapatkan 

beberapa kesaamaan ketika karakter Taeko mengalami kekecewaan. Secara 

visual, ekspresi kecewa dapat di perlihatkan dengan membuat mata menjadi sayu, 

alis mata semakin ke arah hidung semakin naik, mulut tertutup rapat dan sudut 

bibir turun.  

Ekspresi kecewa dengan ciri-ciri yang sama juga ditemui dalam film Toy 

Story 2 saat adegan dimana Andy ingin membawa Woody ke summer camp, 

Andy sempat bermain dengan Woody namun ia tidak sengaja membuat lengan 

Woody robek. Melihat itu, ibu Andy tidak mengizinkan Andy membawa Woody 

ke summer camp karena khawatir akan membuat robekan di lengan Woody 

semakin parah. Andy lalu kecewa karena tidak bisa bermain dengan Woody 

selama di sumer camp.  
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Gambar 3.21 cuplikan dari film Toy Story 2 (Disney Pixar, 1999) 

 
Pada adegan di Toy Story 2, gestur Andy saat adegan pada cuplikan gambar 

berlangsung adalah bahu menurun, mata menjadi sayu, alis mata naik, kepala 

sedikit tertunduk, badan agak membungkuk dan pandangan mata mengarah ke 

bawah. Ini menunjukkan kalau iya mengalami kekecewaan kaena ia tidak bisa 

mewujudkan keinginannya yaitu mengajak Woody ke summer camp.  

Perbedan yang signifikan antara ekspresi kecewa yang terjadi dalam dunia 

nyata dengan yang terjadi pada animasi 2d maupun 3d adalah perbeda gesturnya. 

Pada dunia nyata, pada umumnya anak-anak akan langsung menunjukkan wajah 

dengan ekspresi kecewa lalu menarik nafas dalam tapi tidak terlalu terlihat, dan 

pada umumnya anak-anak yang masih belum bisa mengontrol emosinya akan 

langsung menangis. Namun dalam penerapan pada animasi 2d maupun 3d, setelah 

anak-anak memasang ekspresi kecewa, mereka lalu menarik nafas dalam dan  

gerakan ini terlihat dengan sangat jelas. 

Dari beberapa cuplikan dari film yang telah disebutkan, penulis 

mengakumulasi ciri-ciri yang terjadi jika seseorang mengalami kekecewaan, 

yaitu: 

1) Ritme gerakan tubuh melambat dalam waktu yang relatif lama 
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2) bahu menjadi lebih turun  

3) badan agak sedikit membungkuk. 

4) Tangan terkulai lemas 

5) kepala tertunduk 

6) mata menjadi sayu dan alis mata naik 

7) sudut bibir bergerak turun  

 

Berikut adalah tabel untuk menjelaskan secara visual bagaimana ciri-ciri dari 

kedua emosi tersebut. 

 Mata dan alis Mulut Torso 

 

Kagum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecewa 
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Perbedaan gestur dan ekspresi pada kedua emosi tersebut berbeda, pada 

emosi kagum, semua anggota tubuh sedikit naik, mata dan mulut terbuka, dan 

pandangan mata fokus terhadap sesuatu yang telah membuat seseorang tersebut 

menjadi kagum, sedangkan pada ekspresi kecewa, seluruh anggota tubuh terlihat 

sedikit membungkuk bahkan memeluk diri sendiri yang mengesankan ia ingin 

melindungi diri dari emosi kecewa tersebut, kemudian pandangan menatap 

kosong ke arah bawah, alis mata naik, dan bibir tertutup. 

3.4.1.3. Timing&Spacing 

Pada timing adegan takjub dalam film Only Yesterday, chart yang 

digunakan adalah timing slow out. Jarak antar frame semakin lama semakin 

merapat tapi tidak ada perubahan yang sigifikan antar gambarnya. Dalam 

timing&spacing, jika jarak antar garisnya nya berjauhan maka gerakannya 

semakin cepat, sebaliknya, jika jaraknya berdekatan maka gerakannya akan 

terlihat semakin lambat. Sedangkan untuk adegan kecewa dalam film yang sama, 

timing yang digunakan juga timing slow in, perbedaannya hanya terletak pada 

ekspresi yang di terapkan pada karakter. Dalam adegan Toy Story 2 juga 

menggunakan timing yang jarak antar framenya berdekatan sehingga 
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menghasilkan adegan yang kecepatannya lambat. Hal yang serupa juga ditemui 

dalam film My NeighborTotoro, saat adegan kecewa, tempo gerakan pada saat 

adegan Satsuki berjalan dengan kecewa setelah mendengar kabar dari ibunya di 

rumah sakit, menjadi melambat. Sedangkan untuk adegan kagum, gerakannya 

sama-sama lambat dan jarak antar framenya berdekatan. 

Untuk timing&spacing gerakan karakter Kucing, penulis mengobservasi 

video cutscene dari game Monster Hunter Poka Poka Felyne Village. Pada 

cutscene tersebut gerakan semua felyne terlihat menyerupai manusia seperti 

berjalan dengan 2 kaki, bisa bercocok tanam, menggunakan hewan lain sebagai 

kendaraan dan sebagainya. Hal ini dirasa relevan dengan karakter Kucing dari 

film Dimana Kunang-kunang yang juga berjalan dengan 2 kaki, dan 

bertingkahlaku seperti manusia. 

 

Gambar 3.22 cuplikan dari cutscene Monster Hunter Poka-Poka Felyne Village (Capcom, 2010) 

Terutama pada adegan dimana ada 1 Felyne yang terlempar dari atas tebing 

kemudian mendarat tepat di hadapan sebuah susunan batu besar yang bentuknya 

menyerupai kucing, kemudian ia menari-nari bahagia di depan batu tersebut. 
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Gambar 3.23 cuplikan dari cutscene Monster Hunter Poka-Poka Felyne Village (Capcom, 2010) 

Adegan ini digunkan penulis sebagai referensi untuk merancang gerakan karakter 

Kucing pada panel ke 27-28 dimana si Kucing dan si Anak bersama-sama berlari 

kecil menuju pohon besar yang dipenuhi dengan kunang-kunang dengan riang. 

 

Gambar 3.24 Panel ke 27 dan 28 pada storyboard film Dimana Kunang-kunang 

 

Karena emosi yang ditunjukkan oleh Felyne di adegan ini adalah emosi gembira, 

maka timing&spacing pada adegan ini, menurut teori yang ditulis oleh Besen 

dalam buku Animation Unleashed, ritmenya cepat, banyak aksi melompat dan 

berputar. Kedua hal ini yaitu teori dalam buku karya Besen dan penerapannya 

dalam animasi adalah sesuai. Timing disini menggunakan gerakan percepatan 

tetap atau gerak lurus beraturan, dimana frekuensi antar spacing berdekatan tapi 

jarak antar titiknya tetap stabil. 
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Gambar 3.24 Gerak Lurus Beraturan dalam pita Ticker Timer (http://www.rumus-fisika.com/wp-

content/uploads/2013/02/Data-Hasil-Kegiatan-Gerak-lurus-beraturan.jpg) 

Untuk mendalami tentang timing dari ekspresi takjub, penulis telah 

menghitung durasi keseluruhan dari beberapa film referensi dan telah 

mengobservasi timing&spacing nya 

Berikut adalah cumplikan frame  by frame dari film Only Yesterday  dari 

Studio Ghibli. Adegan ini terjadi ketika karakter utama bernama Taeko melihat 

beberapa dekorasi pemandian umum yang mewah. 
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Gambar 3.25 karakter Taeko kagum dengan interior pemandian umum (Studio Ghibli, 1991) 

Adegan ini berlangsung selama 2 detik dengan hitungan 24 frame per second (24 

fps). Total frame berjumlah 33 frame dengan adanya beberapa frame yang 

gerakannya ditahan sementara untuk mengesannya kalau anak ini sedang 

terpesona oleh sesuatu. Namun ada suatu kejanggalan pada penerapan di film ini 

yaitu karakter berkedip di tengah-tengah kekagumannya, padahal jika 
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dibandingkan dari referensi dalam video anak yang sedang takjub melihat atraksi 

sulap dan melihat kereta, mereka sangat jarang atau bahkan tidak berkedip. 

Berikut adalah cuplikan frame by frame lain yang juga di observasi oleh 

penulis dari film yang sama. 
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Gambar 3.26 Taeko kagum melihat buah nanas yang dipotong untuk pertama kalinya (Studio 

Ghibli, 1991) 

Durasi dalam adegan ini juga berlangsung selama 2 detik dan mempunyai frame 

sebanyak 36 frame. Pada adegan ini juga ada beberapa frame pada bagian akhir 

yang ditahan gerakannya untuk menekankan ekspresi kekaguman tersebut. Frame 

yang ditahan adalah frame ke 13 hingga frame ke 34. Tapi adisini maata Taeko 

juga berkedip ditengah-tengah kekagumannya. 

Sebagai pembanding lagi, penulis kembali mengobservasi timing dari 

cuplikan film dokumenter yang berjudul Children Full of Life 
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Gambar 3.27 ekspresi takjub pada seorang anak di Jepang. 

(https://www.youtube.com/watch?v=1tLB1lU-H0M) 

Dari film dokumenter ini, penulis mendapatkan bahwa ekspresi kagum yang 

terjadi pada anak ini berlangsung selama 2 detik, dan pada detik terakhir, ekspresi 

anak tersebut tetap bertahan, seperti mata yang terbuka lebar tanpa berkedip, 

mulut yang terbuka dengan sudut bibir yang sedikit bergerak ke arah atas, dan 

pundak yang sedikit naik.  

Jika dibandingkan dengan adegan dalam film My Neighbor Totoro,video 

referensi, dan data dari ekspresi kekaguman yang penulis dapat dari film Only 

Yesterday, ketiganya  mempunyai banyak kesamaan, kesamaan ini antara lain: 

1) Menggunakan timing chart slow out 

2) Durasi sekitar 2 hingga 2,5 detik 

3) Pada 1 atau setengah detik terakhir, frame di hold untuk lebih 

mengekspresikan kekaguman itu sendiri. 

Untuk timing ekspresi kecewa, penulis mengobservasi dari video amatir, dan film 

animasi 2d dan 3d. 

Pada video amatir anak yang kecewa karena merasa tertipu dengan  iklan salah 

satu taman bermain di Amerika , ekspresi kecewa berlangsung dari detik ke 
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3.4.2. Eksperimen 

Untuk adegan pada panel 33-34 dalam storyboard dari film Dimana Kunang-

kunang, pergerakannya relevan dengan film referensi My Neighbor Totoro di 

menit ke 59:59 yaitu sama-sama menunjukkan ekspresi kagum karena melihat 

sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya, melihat hal yang baru. 

 

Gambar 3.28 Cuplikan adegan dari film My Neighbor Totoro (Studio Ghibli 1988) 

 

Gambar 3.29 panel ke 28-29 pada storyboard Dimana Kunang-kunang 

 

Penulis melakukan penghitungan timing untuk perubahan ekspresi karakter 

Satsuki dari My Neighbor Totoro tersebut agar dapat mengetahui berapa durasi 

yang dibutuhkan untuk membuat perubahan ekspresi dari netral menjadi kagum 

dan bagaimana perubahan yang ditunjukkan per framenya. Berikut adalah 

breakdown frame by frame nya 
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Gambar 3.30 cuplikan frame by frame My Neighbor Totoro (Studio Ghibli, 1989) 

Penulis mendapatkan bahwa pada scene tersebut di My Neighbor Totoro, ada 43 

frame. Kemudian pada frame ke 26 hingga ke 43, tidak ada perubahan sama sekali 

yang menandakan kalau gerakan pada frame tersebut di tahan atau di hold selama 

17 frame atau selama sekitar 1 setengah detik. Hal ini untuk menekankan ekspresi 

kagum itu sendiri. Untuk timingnya, ekspresi kagum ini menggunakan timing 

perlambatan atau slow in, dimana jarak antar frame semakin lama semakin dekat.. 

Berikut adalah beberapa contoh penggambaran timing 

Penganimasian Karakter ..., Dayinta Dyah Anggana, FSD UMN, 2014



 
Gambar 3.31 Jenis-jenis timing 

(http://profspevack.com/archive/animation/tech_support/images/slowinout.jpg) 

Untuk body language kecewa, penulis membuat video referensi sendiri 

untuk diterapkan pada perancangan gerakan di panel ke 11 di storyboard film 

Dimana Kunang-kunang. Pada adegan ini, karakter anak merasa kecewa setelah 

membaca artikel tentang kunang-kunang di tabletnya karena tidak bisa melihat 

serangga yang unik di rumah kakeknya, si kakek menghibur dengan merangkul 

sambil menepuk pundaknya.  

 
Gambar 3.32 panel ke 11 pada storyboard Dimana Kunang-kunang 

Video referensi yang dibuat penulis berfokus pada gerakan tubuh untuk 

karakter Anak saja, sedangkan untuk ekspresi wajah, penulis meninjau kembali 
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dari hasil observasi terhadap beberapa film dan menerapkannya ke dalam gerakan 

karakter Anak.  
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Gambar 3.33 Cuplikan video referensi untuk penganimasian dari storyboard panel ke 11 

Karakter Anak di film ini periang, namun disini ia merasa kecewa karena tidak 

bisa melihat kunang-kunang yang menurutnya unik di desa kakeknya. Karena itu 

untuk ekspresinya, penulis mengambil referensi dari film Toy Story 2 dan Only 

Yesterday dimana karakter utama pada 2 film tersebut juga karakter yang periang 

dan ada adegan dimana mereka mengalami kekecewaan. 
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