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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Limited Animation 

Corsaro (2000) mengatakan limited animation merupakan teknik animasi yang 

memisahkan visual karakter ataupun environment ke dalam beberapa bagian lalu 

menggerakkannya seperti puppet dua dimensi, cenderung lebih berfokus pada dialog 

dan narasi yang dapat memproduksi frame lebih banyak dengan keterbatasan visual 

yang dihasilkan juga dapat mempersingkat waktu. Biasanya diproduksi untuk seri 

televisi, website, dan DVD untuk buku cerita anak.   

 

 

Menurut Butler yang dikutip oleh Stabile (2003) dalam buku Prime Time 

Animation: Television Animation and American Culture, limited animation dapat 

menciptakan gambar lebih sedikit untuk menghasilkan efek yang sama, dengan biaya 

yang jauh lebih rendah. Gaya animasi tergantung pada kemampuan animator dalam 

meniru atau merubah tanpa gambar tambahan. Secara keseluruhan, limited animation 

Gambar 2.1. Seri Televisi The Flinstone 

http://ifs.cook-time.com/preview/img506/506457.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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tidak selalu berarti berkualitas rendah karena secara teknik bisa menghemat waktu 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pada aspek lainnya seperti 

perancangan environment, dan sebagainya. Limited animation memiliki pergerakan 

berkisar 3 hingga 8 frames per detik sedangkan full animation bisa sampai 12 frames 

per detik.  

 

 

Dalam limited animation, karakter digambar menjadi bagian-bagian yang 

terpisah sehingga memudahkan animator agar tidak harus menggerakkan semua 

anggota tubuh. Salah satu contoh sebuah karakter menggerakkan tangannya, animator 

hanya perlu menggerakkan tangannya saja, tidak termasuk badan dan anggota tubuh 

lainnya. 

Gambar 2.2. Animasi Buku Cerita Anak Berjudul Can‟t You Sleep Little Bear? 

http://www.dailymotion.com/video/x30y442 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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2.2. Karakter 

Berdasarkan buku Membuat Komik: Rahasia Bercerita dalam Komik, Manga, dan 

Novel Grafis oleh Scott McCloud (2007), dalam membangun sebuah karakter 

terdapat tiga unsur penting yang dibutuhkan yaitu: jiwa, pembeda visual dan macam-

macam ekspresi. 

 Unsur dalam Karakter 2.2.1.

1. Jiwa 

Menurut McCloud (2007) jiwa yang akan dibahas adalah mengenai 

riwayat hidup sang tokoh, darimana tokoh itu berasal dan dibesarkan, 

seperti apa orangtua nya, hal terbaik dan terburuk yang pernah 

dialami, bagaimana ia menjalani kehidupannya sehari hari, dan mimpi 

apa yang ingin digapainya, detail detail seperti inilah yang 

membangun sebuah karakter menjadi lebih hidup. 

Gambar 2.3. Penggambaran Karakter Dengan Teknik Limited Animation 

http://www.dsource.in/sites/default/files/course/limited-animation/processes/images/03.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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Salah satu contoh yang dapat diambil adalah karakter Aang 

dalam seri kartun Avatar: The Last Airbender, menceritakan 

perjalanan Aang dalam membawa kembali perdamaian dunia bersama 

Kerajaan Tanah, Pengembara Udara dan Suku Air untuk 

menghentikan perang dunia yang dimulai oleh pemimpin Negara Api 

bernama Ozai. Aang tumbuh di Kuil Udara Selatan dimana ia belajar 

menguasai pengendalian udara, setelah meninggalkan kuil tersebut dan 

membeku dalam gunung es, Negara Api berhasil memusnahkan 

seluruh populasi pengendara udara di kuil selatan yang membuat Aang 

menjadi satu satunya Avatar dan pengendali udara yang tersisa dari 

wilayah selatan, (DiMartino, Konietzko, 2010). Karakter Aang 

memiliki latar belakang kehidupan dan tujuan yang jelas, dengan 

menampilkan karakter beserta filosofi hidup yang kompeten dapat 

Gambar 2.4. Karakter Aang dalam Avatar: The Last Airbender 

http://ifs.cook-time.com/preview/img506/506457.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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memberikan penonton gambaran lengkap mengenai dunia dimana 

karakter tersebut hidup, (McLoud, 2007). 

2. Pembeda Visual 

McCLoud (2007) menuliskan perbedaan visual seperti wajah, rambut, 

postur tubuh, dan pakaian yang diaplikasikan pada karakter utama 

mempermudah penonton untuk mengikuti penokohan dalam sebuah 

cerita, kesan visual yang unik dapat memberikan pembaca pengingat 

rupa pada setiap kepribadian karakter. 

 

 

Contoh yang akan diambil adalah tokoh Spongebob dalam seri 

kartun Spongebob Squarepants memiliki bentuk visual yang unik, 

seperti bentuknya yang kotak, bermata biru besar, mempunyai dua gigi 

yang mencuat ke depan, berhidung panjang, dan hampir setiap saat 

memakai pakaian rapih, lengkap dengan dasi, ikat pinggag, kaus kaki 

dan sepatu hitam yang menglikap. Tidak hanya itu, Spongebob 

Gambar 2.5. Karakter Spongebob dalam Spongebob Squarepants 

http://www.thenaughtyseat.co.uk/ekmps/shops/rescapeltd/resources/Design/spongeb

ob-squarepants.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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memiliki kepribadian ceria dan selalu antusias yang dapat kita lihat 

dalam ekspresi dan tingkah laku nya, hal-hal tersebut dapat 

memberikan kesan yang mendalam terhadap penonton dan 

memberikan alasan untuk menonton kembali seri televisi tersebut.  

 

 

Adapun tokoh lainnya bernama Squidward yang memiliki 

bentuk visual dan sifat sangat bertolak belakang dengan karakter 

Spongebob, seekor gurita berwarna biru kehijauan yang memiliki 4 

kaki dan 2 tangan, dengan hidung besar, dan hanya memakai kaos 

berwarna coklat, Squidward memiliki sifat yang penggerutu dan tidak 

suka dengan suasana hidup yang ia tinggal sebagai tetangga dan rekan 

kerja Spongebob. Menurut McCloud (2007) salah satu komponen 

dalam perancangan karakter yang berhasil adalah memastikan setiap 

karakter memiliki, mental, rupa, dan sifat masing-masing, dengan 

penekanan pada perbedaan antar karakter serta menyatukan tampilan 

Gambar 2.6. Karakter Squidward dalam Spongebob Squarepants 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ac/Squidward.png 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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dan rasa dalam setiap karakter (hlm. 78), seperti perbedaan yang 

dimiliki kedua karakter Spongebob dan Squidward. 

3. Ekspresi 

McCloud (2007) menjelaskan mengenai ekspresi-ekspresi 

wajah apa saja yang dimiliki manusia, dan didapatkan enam ekspresi 

dasar yang diperlihatkan tanpa ada pengaruh dari latar belakang 

budaya, bahasa dan umur, yaitu: marah, jijik, takut, senang, sedih, 

terkejut. 

 

 

 

Dua ekspresi primer juga dapat dicampurkan dan 

menghasilkan ekspresi ketiga, seperti contohnya ekspresi jijik dan 

ekspresi marah jika digabungkan menjadi ekspresi murka, ekspresi 

marah dengan ekspresi senang digabungkan akan menghasilkan 

ekspresi kejam dan akan terus berkembang menghasilkan ekspresi 

baru. Ekspresi memiliki peran yang penting dalam memvisualisasikan 

Gambar 2.7. Enam Ekspresi Dasar Pada Manusia 

http://www.erasmatazz.com/_Media/sixbasicexpressions_302.jpeg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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kepribadian, perasaan dan poin pendukung dalam sebuah dialog antar 

tokoh. 

 

 

  

Gambar 2.8. Penggabungan Ekspresi Dasar Pada Manusia 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/11/dc/2e/11dc2e5cf4f5c6442edf9ff55cdc397a.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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 Bentuk Fisik Karakter Anak 2.2.2.

Dalam buku yang berjudul All About Techniques in Drawing for Animation 

Production, Sergi Camara (2006) menjelaskan mengenai karakter anak yang 

secara general diposisikan sebagai karakter protagonis. Bersifat ramah, dan 

memiliki akal yang cerdik meski memiliki tubuh yang mungil, menjadikan 

karakter anak tidak hanya menjadi lebih menonjol, namun juga memberi 

kesan yang kuat bagi para penonton khususnya anak-anak. 

 

 

 

Menurut Camara (2006) terdapat beberapa karakteristik topologi yang 

sering diaplikasikan pada karakter anak, yang pertama ada pada tempurung 

kepala dimana memiliki ukuran cenderung lebih besar dibandingkan bagian 

rahang. Kedua, ada pada bagian wajah dimana memiliki dahi luas dan lebar, 

mata besar dan berjarak, hidung dan mulut yang cenderung kecil. Yang 

terakhir ada pada ukuran panjang badan, karakter anak yang memiliki ukuran 

Gambar 2.9. Karakter Dora dalam Dora The Explorer 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/45/c5/8b/45c58bd3ee15a6c578b8a15f14362ad7.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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tubuh yang lebih kecil biasanya digambarkan sepanjang 2 hingga 4 kali dari 

ukuran kepala, sedangkan karakter anak semi remaja digambarkan hingga 7 

kali dari ukura kepala. Namun, dalam dunia perancangan karakter ciri-ciri 

yang telah disebutkan dapat di modifikasi sesuai kebutuhan sang desainer 

karakter. 

 

 

 

2.3. Anatomi 

 Proporsi Tubuh Manusia 2.3.1.

Proses pertumbuhan tubuh manusia adalah rantai perubahan fisik yang dialami 

dimulai dari hari kelahiran hingga kematian, tahapan-tahapan pertumbuhan proporsi 

tubuh manusia akan dipecah menjadi dua kategori yaitu perubahan proporsi tubuh 

Gambar 2.10. Desain Karakter Lilo dalam Film Lilo & Stitch 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/76/e8/4c/76e84c11e348d74710d978e2d2fc7e14.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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wanita dan pria, dikutip dari karya Stephen Rogers Peck (1982) dari bukunya yang 

berjudul “Atlas of Human Anatomy for the Artist”. 

1. Perubahan Proporsi Tubuh Wanita 

Peck (1982) menuliskan pada saat dilahirkan, bayi perempuan 

memiliki total panjang badan yang setara dengan empat kepala bayi itu 

sendiri, dimana panjang kepala dan badan digabungkan sama dengan tiga 

kepala dan sisanya adalah anggota tubuh bagian bawah. 

 Di umur 2 hingga 8 tahun atau dikenal dengan masa kanak-kanak, 

memiliki panjang tubuh dari 4,5 hingga 6,5 dari ukuran kepala. Pada fase 

ini, anak sudah memperlihatkan perubahan bentuk pada ukuran kepala, 

pembentukan dagu, perubahan drastis pada panjang lengan juga kaki, dan 

tulang belakang yang mulai terlihat melengkung.  

Masa pubertas yang kebanyakan dialami wanita pada usia 12 

hingga normalnya 14 tahun adalah era transisi perubahan bentuk dari 

kanak-kanak ke fase dewasa, tinggi badan menjadi 7 ukuran kepala. 

Pertumbuhan tidak hanya dialami pada tulang, namun juga pada otot dan 

kulit yang semakin kencang, melebarnya pinggul, tumbuhnya payudara, 

rambut di bawah ketiak dan bagian kemaluan wanita. 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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Menginjak umur 18 tahun adalah fase penyempurnaan dari 

pertumbuhan yang terjadi pada masa pubertas, seperti  panjang badan 

hampir mencapai 7,5 ukuran kepala dan cenderung memiliki lebih banyak 

kandungan lemak dibandingkan pria, khusunya di daerah payudara, 

pinggul dan bokong. 

Fase pendewasaan pada wanita yang normalnya dimulai pada 

umur 21 tahun, memiliki proporsi tubuh yang ideal atau bentuk sempurna. 

Panjang badan mencapai 7,5 dari ukuran kepala. 

Baik Pria Maupun Wanita, memasuki usia tua yang dimulai pada 

umur 70 tahun, terjadi pemendekan panjang badan menjadi 7 ukuran 

kepala. Pada bagian kepala, dikarenakan faktor hilangnya gigi menjadikan 

tulang rahang menjadi maju kedepan, telinga dan hidung berubah menjadi 

tulang rawan, bola mata terlihat seperti lebih mengendap ke arah rongga 

tulang (Peck, 1982). 

Gambar 2.11. Pertumbuhan Payudara Pada Masa Pubertas 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/ab/a8/27/aba827a56abe84803d4718c20169a884.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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2. Perubahan Proporsi Tubuh Pria 

Baik wanita maupun pria dari masa dilahirkan, pada umumnya kedua 

kelamin tersebut tidak memiliki perbedaan panjang badan dan 

pertumbuhan tubuh yang signifikan hingga pada masa pubertas. Pria 

seringnya menginjak masa pubertas dimulai dari umur 14 tahun, 2 tahun 

lebih terlambat dibandingkan wanita, pundak masih belum melebar namun 

sudah tumbuh rambut di bagian bawah ketiak, pubis, mulainya terlihat 

janggut dan bulu dada, panjang badan hampir mencapai 7,5 dari ukuran 

kepala. 

Menginjak umur 18 tahun, baim pria maupun wanita sudah memasuki 

masa penyempurnaan struktur tubuh yang dimulai sejak fase pubertas. 

Terdapat pembesaran tangan, kepala, leher dan kaki, panjang badan 

mencapai 7,5 dari ukuran kepala. Fase pendewasaan pada pria terjadi pada 

Gambar 2.12. Perubahan Proporsi Tubuh Wanita 

http://www.softcom.net/users/kthen/Art_304/Art_304_images/Proportions_female.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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umur 25 tahun dimana disebut sebagai fase penyempurnaan dari 

pertumbuhan yang terjadi pada masa pubertas. 

 

  

Gambar 2.13. Perubahan Proporsi Tubuh Pria 

http://www.softcom.net/users/kthen/Art_304/Art_304_images/Proportions_Male.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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 Human Races 2.3.2.

Menurut William Howells (1944) dalam bukunya yang berjudul “Mandkind So Far”, 

beliau menglasifikasikan manusia ke dalam empat ras yakni, Caucasoid, Mongoloid, 

Negroid, dan Australoid. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Tabel Ciri-ciri Fisik Pada 4 Ras Utama Manusia 

https://56.media.tumblr.com/878a3b0f8bac9f49e7c16c60f79769a8/tumblr_o33gnoPpD61

rzn2ruo1_540.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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1. Caucasoid 

Istilah Caucasoid telah digunakan untuk mengategorikan tampilan 

fisik yang ada pada sebagian besar penduduk Eropa, Afrika Utara, 

Asia Barazt, Asia Tengah dan Asia Selatan. Blumenbach (1969) 

mengatakan kata Caucasoid diambil dari masyarakat yang berasal dari 

daerah Caucasus di Georgia yang dianggap sebagai ras paling indah. 

Ciri-ciri yang dimiliki ras Caucasoid adalah berkulit putih, 

memiliki warna mata dan rambut yang bervariasi, rambut lurus dan 

keriting, dagu yang menonjol, bibir tipis, hidung mancung, dahi yang 

landai.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Ras Caucasoid 

http://www.theapricity.com/snpa/bilder/troe334.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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2. Negroid 

Karakteristik ras negroid dapat dilihat dari warna kulit yang coklat 

kegelapan,  dahi yang luas, bibir yang tebal, dan berambut coklat 

kehitaman yang lebat dan cenderung keriting.  

  

 

3. Mongoloid 

Arti Mongoloid menurut Peck (1982), dari segi antropologi adalah 

salah satu karakteristik ras manusia yang memiliki ciri-ciri tulang pipi 

yang menonjol, memiliki lipatan kulit berada di sudut dalam mata, dan 

rambut hitam lurus. Ras mongoloid banyak ditemukan di Mongolia, 

Burma, bangsa Manchu, Tibet, suku eskimo dan suku asli Amerika.  

 

 

Gambar 2.16. Ras Negroid 

http://i204.photobucket.com/albums/bb178/beyoku/pla05-2.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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4. Australoid 

Menurut Howells (1944) yang dikutip oleh Peck (1982) mengatakan 

ciri-ciri fisik dari ras Australoid adalah memiliki kulit berwarna coklat 

tua, mata dan rambut berwarna coklat atau hitam, rambut lurus dan 

keriting, memiliki karakteristik alis yang tegas, hidung yang besar dan 

cenderung lebar. 

 

 

Gambar 2.17. Ras Mongoloid 

http://lhmg.ru/photos/1ips07-Nganasan.jpg 

Gambar 2.18. Ras Australoid 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Veddah_woman_of_S

ri_Lanka_Australoid_Negrito.png 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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2.4. Warna 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia warna adalah kesan yang diperoleh oleh 

mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Para ilmuwan 

dan seniman memperhitungkan seluruh aspek tersebut dengan mempelajari 

bagaimana warna saling berpengaruh dalam pencampuran dan penggunaan, dan 

munculnya berbagai pendapat dari para ilmuwan mengenai warna, (Darmaprawira, 

2002). 

Tabel 2.1. Pendapat Ilmuwan Mengenai Warna (Sulasmi Darmaprawira, 2002) 

Ilmuwan Fisika Warna berasal dari cahaya yag secara ilmiah dapat diukur 

Ilmuwan Kimia Campuran warna yang bersifat pigmen, dipantulkan oleh cahaya 

ke mata manusia  

Ahli ilmu faal Sensasi warna dan bagaimana mata menerimanya 

Ahli ilmu jiwa Bagaimana otak mengintrepertasikan warna 

  

Gambar 2.19. Ras Australoid 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Workii_tribe_of_Gi

lbert_River_Australoid.png 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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 Sejarah Warna 2.4.1.

Sejak zaman pra sejarah warna memiliki fungsi sebagai alat ekspresi manusia, seperti 

lukisan gua yang berada di Lascaux di Perancis Selatan dan gua Almatira di Spanyol, 

yang menggunakan warna kuning dan merah. Para peneliti menduga, bahan untuk 

membuat warna tersebut didapat dari biji-bijian, tanah liat, hingga darah binatang, 

(Darmaprawira, 2002) 

Zaman dulu, tidak ditemukan warna sebagai ungkapan pribadi seperti yang 

ada pada masa kini, seniman-seniman Yunani kuno sangat sensitif akan bentuk, 

proporsi, dan keseimbangan garis karena mereka berkarya untuk masyarakat, agama, 

dan raja. Masa kini, seniman dianggap pencipta kreatif, sedangkan masa lalu seniman 

sebagai penyambung lidah atau penyampai pesan, mereka tidak mencari ilham 

sendiri, namun mengikuti arahan pola penguasa, (hlm.3-4). 

 

 

Gambar 2.20. Lukisan Gua Lascaux, Perancis Selatan 

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/104/cache/lascaux-cave-

walls_10473_990x742.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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 Lingkaran Warna 2.4.2.

 

 

Edwards (2004) menuliskan Albert Munsell merupakan ilmuwan yang membuat 

sistem lingkaran warna berdasarkan ilmu fisika, yang hingga saat ini masih sering 

digunakan dalam dunia desain dikarenakan lebih mudah untuk dipahami. Munsell 

mengkategorikan warna ke dalam 3 bagian, yaitu warna primer, sekunder dan tersier. 

Gambar 2.21. Makam Raja Tutankhamun 

http://ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/175AE/production/_86926659_86926658.jpg 

Gambar 2.22. Sistem Lingkaran Warna Munsell 

http://extension.colostate.edu/docs/pubs/garden/gardimg/07238f01a.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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1. Warna Primer 

 

 

Warna kuning, merah dan biru merupakan warna paling dasar untuk 

terbentuknya lingkaran warna, disebut primer dikarenakan untuk 

memulai percampuran warna dibutuhkan ketiga warna tersebut, 

(Edwards, 2004). 

 

2. Warna Sekunder 

 

 

Oranye, ungu, dan hijau disebut sebagai warna sekunder yang terbuat 

dari percampuran warna-warna primer. Orange merupakan hasil 

percampuran antara warna merah dengan kuning, hijau hasil 

Gambar 2.23. Warna Primer 

http://www.aridglamor.com/wp-content/uploads/2014/03/primary_colors.jpg 

Gambar 2.24. Warna Sekunder 

http://www.aridglamor.com/wp-content/uploads/2014/03/secondary_colors2.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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percampuran antara kuning dengan biru dan ungu merupakan hasil 

percampuran antara biru dan merah, (Edwards, 2004). 

 

3. Warna Tersier 

 

 

 

Edwards (2004) menyebutkan warna tersier sebagai generasi ketiga 

dari lingkaran warna, dikarenakan warna tersier merupakan warna 

percampuran antara warna primer dengan warna sekunder. Penamaan 

dalam warna tersier diawali dengan warna primer terdahulu, 

contohnya kuning-oranye, dan biru-ungu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25. Warna Tersier 

http://www.aridglamor.com/wp-content/uploads/2014/03/tertiary_colors.jpg 

Perancangan Karakter... Nur Hasanah Firdaus, FSD UMN, 2016
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 Warna Dalam Psikologi 2.4.3.

Menurut Wright (2008) psikologi dalam warna adalah pengaruhnya warna terhadap 

mood, perilaku dan persepsi manusia, yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti perbedaan budaya, umur, dan jenis kelamin.  Dengan mengambil lima warna 

dasar dan arti dari segi psikologi menurut Angela Wright (2008). 

1. Merah (Physical)  

 

 

Merah merupakan warna yang kuat dan penuh energi, namun 

pada saat yang bersamaan bisa bersifat agresif adanya sifat 

pemberontak. Warna merah sering mendapatkan perhatian lebih dulu 

dibandingkan warna-warna lainnya, oleh karena itu warna merah 

banyak diaplikasikan ke dalam rambu lalu lintas, dan papan peringatan 

(Wright 2008). 

 Gambar 2.27. Salah Satu Papan Peringatan di Jalan 

https://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/04/02/10/26/attention-

Gambar 2.26. Warna Merah 

http://www.colorcombos.com/images/colors/FF0000.png 
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2. Biru (Intellectual) 

 

 

Biru adalah warna dari pemikiran dan bersifat menenangkan 

yang dapat mempengaruhi jiwa manusia secara rohani. Warna biru 

pekat dapat merangsang pemikiran yang jernih sedangkat soft blue 

akan menenangkan pikiran dan menambah konsentrasi. Namun, warna 

biru juga dapat dianggap sebagai warna yang terkesan dingin, tidak 

ramah, dan tidak memiliki emosi (Wright 2008). 

3. Kuning (Emotional) 

 

 

Kuning merupakan warna yang memiliki dampak paling kuat 

secara psikologis, dapat meningkatkan semangat dan kepercayaan diri, 

Gambar 2.29. Warna Kuning 

http://www.colorcombos.com/images/colors/FFCC00.png 

Gambar 2.28. Warna Biru 

http://www.colorcombos.com/images/colors/336699.png 
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oleh karena itu kuning sering dianggap sebagai warna keyakinan dan 

optimistik. Dari sisi negatif, kuning juga dianggap sebagai warna 

peringatan dan ketakutan (Wright 2008). 

 

 

 

 

4. Hitam  

 

 

Warna hitam pada dasarnya adalah ketidakberadaan sebuah 

cahaya, yang membangun kesan penghalang dari rasa aman atau 

bersifat mengancam. Dari segi positif, warna hitam melambangkat 

Gambar 2.31. Warna Hitam 

http://www.colorcombos.com/images/colors/000000.png 

Gambar 2.30. Salah Satu Papan Peringatan Bahaya Tegangan Listrik 

http://contentinjection.com/wp-content/uploads/2014/03/yellow-colored-danger-shock-

hazard-sign.jpg 
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kejelasan dan tanpa kompromi, menciptakan persepsi pemberat dan 

keseriusan (Wright 2008). 

 

 

 

 

5. Putih 

 

 

Menurut Wright (2008) warna putih merupakan warna yang 

sangat bertolak belakang dengan hitam, sering dilambangkan sebagai 

warna yang penuh dengan kemurnian, steril dan higienis, memperikan 

persepsi ruang yang luas. Dari sisi negatif, jika warna putih dipadukan 

dengan warna cerah maka akan memberi kesan yang menyolok dan 

kurang nyaman untuk dipandang secara langsung oleh mata. 

Gambar 2.32. Warna Hitam Memiliki Kesan Lebih Berat 

http://www.colour-affects.co.uk/images/mailbox_blk.gif 

http://www.colour-affects.co.uk/images/mailbox_grn.gif 

 

Gambar 2.33. Warna Putih 

http://www.colorcombos.com/images/colors/FFFFFF.png 
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 Warna Dalam Budaya  2.4.4.

Setiap daerah memiliki tradisi dan budaya yang berbeda-beda, begitu pula dengan 

makna pada sebuah warna. Berikut adalah makna dan penerapan warna dalam 

beberapa negara yaitu Mongolia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Indonesia. 

1. Mongolia 

1) Merah 

Khabtagaeva (2001) mengungkapkan warna merah 

merupakan warna keberuntungan dan representatif dari api. 

Gaun pengantin wanita tradisional biasanya menggunakan 

warna merah.  

 

 

 

 

Gambar 2.34. Pengantin Wanita Menggunakan Gaun dan Tudung Merah 

http://www.nmgnews.com.cn/pic/0/10/09/54/10095429_899359.jpg 
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2) Biru dan Hijau 

Warna biru atau hijau adalah representatif dari tumbuhan. 

Dalam bahasa daerah masyarakat Ordos, sebutan warna biru 

adalah suatu hal yang tabu, dikarenakan dipercayai hanya dapat 

ditujukan kepada langit dan dewa yang berada disana, oleh 

karena itu warna biru diganti dengan abu-abu, (Khabtagaeva, 

2001). 

3) Putih 

Putih merupakan warna sakral dan melambangkan 

kebaikan dalam budaya masyarakat Mongolia, selain sebagai 

penanda geografis daerah barat dan representatif dari logam, 

warna putih yang ada pada susu dipakai untuk persembahan 

karena susu merupakan salah satu bahan pangan penting selain 

daging. Saat tamu datang, masyarakat Mongolia akan 

menawarkan makanan atau minuman yang mengandung susu 

sebagai bentuk keramahtamahan, (Khabtagaeva, 2001). 

 

 
Gambar 2.35. Tamu yang Dijamu dengan Susu 

http://www.hoyorzagal.mn/files/File/Greeting%20Service%201.JPG 
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Tsagaan Tsar atau tahun baru Mongolia yang disebut 

juga dengan “The White Month” adalah salah satu hari raya 

yang penting bagi masyarakat Mongolia, penanda telah 

berakhirnya musim dingin dan akan datangnya musim semi. 

 

 

 

2. Afrika 

1) Merah 

Dalam sebuah artikel National Geographic Indonesia, dalam 

budaya Afrika warna merah dikaitkan dengan suasana 

berkabung. Bagian merah di bendera Negara, juga 

melambangkan sebuah kekerasan dan pengorbanan yang telah 

dilakukan selama memperjuangkan kemerdekaan. 

Gambar 2.36. Makanan yang disajikan pada perayaan Tsagaan 

Tsar 
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2) Kuning 

Melambangkan keagungan atau memiliki status sosial yang 

tinggi, pakaian berwarna kuning sering dikenakan oleh 

pemimpin atau ketua suku. Karena warna kuning memiliki 

kemiripan dengan warna emas dan secara universal terkait 

dengan uang, dan kesuksesan. 

 

 

Gambar 2.38. Salah Satu Ketua Suku di Ghana 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/19/2d/e0/192de0e54ea20f40884de603d6d12ecd.jpg 

Gambar 2.37. Warna Merah Sebagai Simbol Duka Cita 

http://www.haaretz.com/polopoly_fs/7.1065742.1386614581!/image/358

3908545.jpg_gen/derivatives/landscape_640/3583908545.jpg 
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3. Amerika Serikat 

1) Merah 

Warna merah pada budaya barat sering disambungkan dengan 

lambang kasih sayang, dan hari raya natal jika dipadukan 

dengan warna hijau, (Yu, 2014) 

 

 

 

2) Biru 

Warna biru dari sisi positif merupakan simbol kesedihan, 

namun di lain sisi merupakan warna keamanan, (Yu, 2014) 

 

3) Hitam 

Warna hitam sering dikaitkan dengan hal-hal negatif dalam 

budaya barat, yang banyak diartikan sebagai kematian dan 

ketakutan. Grim Reaper atau dewa kematian disimbolkan 

sebagai dewa yang memakai jubah hitam besar, Black Magic 

diartikan sebagai sihir yang digunakan untuk bertujuan 

Gambar 2.39. Toko dipenuhi Ornamen Natal 

http://freedesign.site/wp-content/uploads/2015/12/dsc-0259-28-in-category-home-

ideas.jpg 
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kejahatan, kata blackmail memiliki arti pembayaran secara 

paksa. Di budaya barat pada saat ada upacara kematian, 

keluarga dan kerabat berbusana serba hitam sebagai simbol 

berduka cita. 

 (Yu, 2014) 

 

 

 

4) Putih 

Hui-Chi Yu (2014) mengatakan dalam budaya barat, 

sudah sejak lama warna putih disimbolkan sebagai kesucian. 

Oleh karena itu banyak gaun pengantin wanita berwarna putih. 

 

Gambar 2.40. Upacara Pemakaman 

http://www.gentlemansgazette.com/wp-content/uploads/2013/10/Dark-suits-

are-obligatory-for-funerals.jpg 

Gambar 2.41. Upacara Pernikahan 

https://www.theknot.com/assets/topic_pages/wedding-vows-ceremony-

436d776651f3bff249f4c715c70fcc63.jpg 
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4. Indonesia 

1) Merah 

Warna vitalitas, warna suhu panas, keberanian, bahaya dan 

nilai buruk pada rapor siswa, dan warna representatif dari tanah 

dalam bendera Indonesia. (Wijana, 2015).  

 

2) Biru 

Dalam budaya Indonesia, warna biru merupakan simbol warna 

laut dikarenakan kekayaan laut yang sangat indah, namun 

disisi negatif warna biru juga memiliki makna kesedihan, 

ungkapan “terharu biru” melambangkan kesedihan seseorang 

yang mendalam, (Winjana, 2015). 

 

3) Kuning 

Menurut Wijana (2015), warna kuning secara general 

disimbolkan sebagai warna yang ceria dan kebahagiaan, 

kemakmuran, dan kekayaan. Warna emas yang merupakan 

turunan warna kuning, dalam lagu Gesang yang berjudul 

“bumi emas” memiliki makna kekayaan bumi Indonesia yang 

subur dan makmur.  
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4) Hitam 

Menurut Allan De Neve (2005) beliau mengatakan warna 

hitam bagi masyarakat Indonesia identik dengan wibawa, 

angker, sakral dan disegani. 

2.5. Fauvisme 

Pada tahun 1905 berlokasi di kota Paris, galeri seni Salon d’Automme memamerkan 

karya lukisan seniman-seniman dengan terobosan baru yaitu menggunakan warna-

warna cerah, terkesan flat yang terkesan tidak memiliki kedalaman dan memasukkan 

subjek dan objek yang terkesan menyimpang, julukan Les Fauves yang memiliki arti 

“Binatang Buas” diberikan oleh Louis Vauxcelles dalam ulasan pameran Salon 

d’Automme pada tahun 1905 untuk sebuah koran Perancis bernama Gil Blas. Seniman 

fauvisme memiliki bermacam-macam style dalam menggambar, mereka tidak 

menganggap karya mereka adalah bagian dari kehidupan nyata, warna kulit bisa 

dilukis dengan warna biru atau hijau, rumput dan langit bisa menjadi merah, semua 

tergantung pada apa yang ingin disampaikan tanpa harus mengikuti proporsi atau 

warna dari benda nyata (Hodge, 2013). 

 Henri Matisse 2.5.1.

Henri Matisse adalah salah satu figur penting dalam gerakan seni modernisme 

baik di Perancis maupun dunia. Selama proses hidupnya sebagai seniman, karya dari 

Matisse banyak dipengaruhi oleh aliran impresionisme seperti karya-karya Manet dan 
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Renoir, aliran pointilisme dan post-impresionisme karya Cézanne dan Gaugion, 

(Buchholz, dkk, 2007). Hodge (2013) berpendapat banyaknya karakteristik seni aliran 

fauvisme yang pertama kali ditemukan di dalam karya-karya Matisse pada musim 

panas tahun 1904, (hlm.24). 

 

 

 

 

Gambar 2.43. Luxury, Serenity and Pleasure, karya Henri Matisse 1904 

http://www.henrimatisse.org/images/gallery/luxury-serenity-and-pleasure.jpg 

Gambar 2.42. Woman Reading, Karya Henri Matisse 1894 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3c/Reading_henri_matisse.jpg 
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Dalam artikel “Matisse show in Paris reveals his obsessive nature”, Matisse 

memajang enam karya teman-temannya, bersama dengan foto proses pengerjaan yang 

menunjukkan awal mulanya proses pengerjaan dan kerumitan yang dihadapi dibalik 

hasil karya yang terlihat ringan (Buffery, 2012). 

Matisse mencoba untuk memperlihatkan kelanjutan karya-karyanya. Subjek 

yang digambar Matisse sendiri berkisar dari potret, ke figure telanjang, ke benda-

benda mati, dengan menggunakan warna, garis yang dinamik, dan bentuk bentuk 

yang tidak beraturan yang diperkirakan sebagai pengembangan style Ekspresionisme 

Abstrak.  

 

 

 

 

Gambar 2.44. Luxury, Serenity and Pleasure, karya Henri Matisse 1904 

http://www.henrimatisse.org/images/gallery/luxury-serenity-and-pleasure.jpg 
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 Vladimir Dimitrov 2.5.2.

Berdasarkan profil yang diambil dari situs resmi Museum Vladimir Dimitrov, beliau 

adalah seniman asal Bulgaria, lahir pada tahun 1882 di Florosh, Dimitrov mendaftar 

sebagai murid di School of Drawing di Sofia dimana ia sering dijuluki sebagai 

„Maistora‟ yang memiliki arti sang ahli. Dimitrov juga dianggap sebagai seniman 

Bulgaria paling berbakat pada abad 20 pada era paska perang Rusia dan Turki, (n.d.). 

Kebanyakan dari karya yang dihasilkan Dimitrov terinspirasi dari tradisi, budaya, 

kehidupan sehari-hari, wanita dan keindahan alam yang ada di Bulgaria, dengan 

menggunakan warna-warna ekspresif, idealis, dan memiliki makna simbolik yang 

tinggi, banyaknya para ahli yang beranggapan bahwa karya seni Dimitrov lebih 

condong ke arah aliran fauvisme dibandingkan dengan ekspresionisme, (Young, 

2012). 

 
 

 
Gambar 2.45. Gadis dengan Bunga Opium Karya Vladimir Dimitrov 

http://www.vladimirdimitrov-maistora.com/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0560_044.jpg 
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Gambar 2.46. Gadis dengan Buah Pir Karya Vladimir Dimitrov 

http://art.domino.bg/works/starazagora/stz01.jpg 

Gambar 2.47. Gadis Karya Vladimir Dimitrov 

http://4.bp.blogspot.com/_FQAe9NHopIo/TCyj0L4TMBI/AAAAAAAAAcA/LFs6pkvuQl0/s1600/photo_

verybig_362946.jpg 
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