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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Pengenalan 

Dalam bab ini, akan dicoba  untuk membuat simulasi gerakan otot-

otot wajah manusia.  Setiap otot wajah akan digerakkan sesuai dengan 

gambar gerakan wajah yang sudah dibuat. Gerakan yang akan dibuat  

nantinya adalah masing-masing fitur wajah seperti alis, mata, hidung, dan 

mulut. Setelah itu akan dibandingkan  apakah gerakannya sudah 

mendekati dengan gambar gerakan otot wajah yang digambarkan. 

3.2. Model Wajah 3 Dimensi 

Pada tugas akhir ini menggunakan model kepala manusia dewasa 

dengan jenis kelamin laki-laki. Model dibuat dari referensi wajah manusia 

yang sudah ada tetapi tidak dibuat seluruh badan melainkan hanya 

dimodelkan pada kepala sampai bahu saja, mengingat yang akan 

dianimasikan nanti adalah bagian wajah saja dan untuk melihat ekspresi 

pada wajah.  

 

Gambar 3. 1 Referensi wajah manusia 

Gambar didapat dari https://www.pinterest.com/ 

 

https://www.pinterest.com/
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Model ini nantinya juga terdapat modifikasi yaitu tidak diberikan 

rambut. Model kepala manusia yang dibuat merupakan  model  high poly 

dengan vertex sebanyak 17.606, mesh sebanyak 17 350. Untuk objek mata, 

gigi, dan lidah dibuat terpisah dari objek wajah.  

 

Gambar 3. 2 Proses pembuatan model wajah 
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Gambar 3.2 menunjukkan proses dari pembuatan model wajah 3 

dimensi menggunakan blender. Awalnya objek dibuat pada daerah mata 

dan mulut yang topologinya sudah disesuaikan dengan bentuk wajah agar 

jika ototnya digerakkan maka gerakannya akan mirip dengan otot aslinya. 

Kemudian diberikan modifier mirror agar objek menjadi simetris dan 

modifier subdivision surface agar menghaluskan topologi dan permukaan 

objek.  

Setelah itu diberikan tambahan objek mata dan bagian dalam mulut 

dan proses akhir adalah pemberian warna atau tekstur.     

3.3. Rigging 

Sebelum menggerakkan model 3 dimensi maka diperlukan sebuah 

rig. Rigging merupakan proses pemberian tulang yang saling terhubung 

pada model 3 dimensi agar model tersebut nantinya dapat digerakkan. 

Dalam model ini, rig yang akan dibuat nantinya akan menggantikan otot 

wajah den peletakkannya  mengacu pada anatomi otot wajah  manusia 

sehingga pembuatan gerakan jadi lebih mudah dan realistis. 

Gambar 3. 3 Rigging pada model 3 Dimensi mengacu pada otot wajah 

Pambar 3.3 telah dibuat rig yang posisi yang mengacu pada 

anatomi otot wajah manusia. Pada model pada gambar 3.3 diatas jumlah 
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tulang atau rig yang digunakan sebanyak 75 tulang dengan rincian seperti 

dalan tabel berikut:  

Tabel 3. 1 Tabel Jumlah Rigging 

Nama Otot Jumlah Rig 

Otot Frontalis 6 

Otot Corrugator 8 

Otot Orbicularis Oculi 16 

Otot Procerus 1 

Otot Zygomatic 4 

Otot Levator Labii 4 

Otot Buccinator 2 

Otot Risorius 2 

Otot Orbicularis Oris 8 

Otot Depressor Labii 6 

Otot Triangularis 2 

Otot Mentalis 3 

Mata 2 

Lidah 3 

Gigi 2 

Base / Kepala 1 

Sepanjang Hidung 5 

TOTAL 75 Buah 

3.4. Skinning 

Skinning atau weigth painting merupakan pemberian nilai atau 

bobot pada model agar mengetahui seberapa banyak pengaruh gerakan 

tulang pada perubahan bentuk mesh. Gambar 3.3 menunjukan range nilai 

dari weight paint mulai dari 0 hingga 1. Nilai 0 berarti mesh tidak 

menempel pada tulang dan gerakan tulang tidak akan mempengaruhi 

perubahan bentuk mesh, dan nilai 1 berarti bahwa mesh menempel pada 

tulang dan akan mengikuti gerakan tulang tersebut. Dan range tersebut 



20 

 

juga dapat diketahui dengan warna, jika warna semakin mendekati warna 

merah maka bobot akan bertambah, dan jika mendekati warna biru maka 

bobot akan berkurang. 

 

Gambar 3. 4 Range weight paint 

Lalu dari data diatas akan diberikan weight paint ke dalam model yang 

sudah dibuat dan dapat dilihat di gambar 3.4. Dapat dilihat pada daerah 

pipi diberikan weight paint yang nantinya mesh pada bagian pipi akan 

mengikuti gerakan otot pipi.  

 

Gambar 3. 5 Contoh weight paint pada bagian pipi 

 

 

3.5. Mesh Deformer  

Mesh deformers adalah manipulasi prosedural yang dapat 

mengubah posisi dari simpul permukaan atau titik kontrol, sehingga dapat 
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mengubah bentuknya. Dan perlu diperhatikan bahwa deformer tidak selalu 

mengubah semua posisi dari simpul permukaan. Bahkan, memungkinkan 

untuk memnberikan deformasi di titik-titik mana saja deformer dapat 

merubah permukaan simpul tersebut[10]. Dengan menggunakan deform 

kita bisa menarik objek yang sudah di parent dan diberikan weight paint 

pada area objek yang sudah ditentukan layaknya sebuah karet yang lentur. 

    

Gambar 3. 6 Salah satu bentuk deformasi pada permukaan objek 

Dapat dilihat pada gambar 3.6 , pada gambar tersebut menunjukkan 

efek dari objek yang sudah diberikan weight paint. Warna kemerahan 

merupakan daerah yang memiliki weight paint 1 dan area sekitarnya 

terdapat warna yang lebih cerah yang menandakan bahwa area tersebut 

ikut tertarik seiring dengan bergeraknya area warna merah namun 

bobotnya jauh lebih sedikit. Hal ini yang membuat objek dapat digerakkan 

seperti karet.  

3.6. Gerakan Otot Wajah 

Dalam penelitian ini akan dibuat gerakan-gearkan dasar yang 

diinginkan menggunakan sketsa terlebih dahulu untuk masih-masing otot 

wajah yaitu daerah bibir, hidung, alis, kelopak mata, dan rahang. Gerakan 

tersebut antara lain seperti berkedip, melirik kanan dan kiri, gerakan alis 

naik dan turun, menggerakan area hidung, menggerakkan area mulut 

seperti tersenyum dan membuka mulut. Yang kemudian akan 
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dibandingkan kemiripan gerakannya dengan model 3 dimensi pada tahap 

pengujian. 

a. Wajah Normal 

Berikut ini adalah sketsa wajah normal dimana otot wajahnya 

belum melakukan gerakan apapun. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 7 Wajah Normal 

b. Gerakan Alis Satu Persatu 

 

 

 

 

 

            Gambar 3. 8 Gerakan Alis Kanan dan Kiri 
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c. Gerakan Alis Bersamaan 

                   Gambar 3. 9 Gerakan alis bersamaan 

d. Gerakan Pada Kelopak Mata Menutup 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 3. 10 Gerakan Kelopak Mata Menutup 
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e. Gerakan Pada Hidung 

              Gambar 3. 11  Gerakan Hidung 

 

f. Gerakan Pada Mulut dan Pipi Sebagian 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 3. 12 Gerakan Mulut Dan Pipi Kanan serta Kiri 
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g. Gerakan Pada Mulut dan Pipi Bersamaan

  Gambar 3. 13 Gerakan senyum dan cemberut 

h. Gerakan Mulut Terbuka

Gambar 3. 14 Gerakan Mulut Terbuka 


