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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Animasi 2D 

William (2009)  dalam bukunya yang berjudul The Animator's Suvirval Kit: 

Expanded Edition, menyatakan bahwa animasi merupakan sebuah kumpulan 

beberapa gambar yang diam dan ketika beberapa gambar disusun dan 

digabungkan dalam bentuk sekuensi gambar tertentu kemudian dijalankan secara 

berurutan, akan timbul sebuah gambaran ilusi pengerakan yang membuat mata 

melihat seolah-olah rangkaian itu adalah satu gambar yang bergerak. Pada 

awalnya, animasi dulu dibuat dengan mengunakan gambar tangan. Dengan seiring 

perkembangan zaman, dalam era digital animasi memiliki berbagai macam 

jenisnya.   

Animasi dengan menggunakan tangan adalah salah satu jenis animasi yang 

dibuat di awal perkembangannya, dikenal sebagai animasi dua dimensi. Animasi 

dua dimensi  merupakan proses pembuatan gambar tangan dengan rangkaian 

gambar yang hanya dapat dilihat dari satu arah. Animasi duas dimensi termasuk 

karya seni rupa yang hanya dapat dinikmati dari satu sisi. (William, 2009). 

2.2.  Folklor Jawa 

Dundes (2007) menyatakan folklor merupakan kepercayaan beberapa tradisi 

kebudayaan diantaranya dari pengenalan fisik, sosial, budaya dan adat istiadat. 

Folklor memiliki ciri-ciri diantaranya: mistis, legenda, dongeng, lelucon, 

peribahasa, teka-teki, nyanyian, dan kepercayaan adat. Hal tersebut memasukkan 

unsur folklor yang lain, yakni: pakaian rakyat, tarian rakyat, drama rakyat, 

kesenian dan nama.  
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 Kehadiran folklor Jawa memperkaya khasanah budaya orang Jawa 

menjadi ciri atau identitas mereka. Suwardi (2009) mengutip dari Danandjaja 

(2003) folklor adalah bahan kata-kata yang diwariskan dari tradisi dulu, baik 

melalui kata dari mulut atau adat istiadat. Folklor merupakan bagian dari 

kebudayaan yang bersifat tradisional yang non-institusional, pada awalnya folklor 

merupakan adat budaya yang  diwariskan secara turun-temurun secara lisan.  

 Suwardi (2009) folklor Jawa meliputi berbagai hal, seperti pengetahuan, 

asumsi, tingkah laku, etika, perasaaan, kepercayaan dan segala memiliki unsur 

kehidupan tradisional.   

2.2.1      Genderuwa 

Genderuwa sosok legenda Jawa dan merupakan makhluk halus berwujud manusia 

bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Genderuwa 

merupakan sejenis memedi hutan atau kebun, yang menampakkan diri dalam 

berbagai bentuk, baik pada siang maupun malam hari. Genderuwa dapat berubah 

bentuk manusia dan beberapa jenis binatang, menyerang manusia yang sedang 

berjalan sendiri pada malam hari (Suyono, 2007). 

2.2.2      Gadis Jawa 

Tokoh perempuan Jawa identik dengan adat istiadat kultur Jawa, seperti memiliki 

sifat yang halus , tenang, tidak suka perselisihan, sederhana, mengerti dan 

memahami antar sesama orang, patuh, menahan emosi, memegang peranan secara 

ekonomi, dan setia (Handayani, 2008). 
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2.3. Hierarki Tokoh 

Bancroft (2006) menuliskan desain tokoh memliki tingkat tersendiri dari yang 

sederhana sampai realis. Ada  lima tipe hierarki tokoh terdiri dari : 

1. Iconic  

Tokoh dibuat sederhana, sangat simpel dan grafis, memliki style tetapi tidak 

ekspresif. 

 

Gambar 2.1. Contoh tokoh Iconic 

(Creating Character with Personality, 2006). 

 

2. Simple 

Berbeda dengan Iconic,  memiliki dasar gambar yang stylized dan simple juga 

lebih ekspresif dalam fitur wajah daripada tokoh Iconic. 

 

Gambar 2.2. Contoh tokoh Simple 

(Creating Character with Personality, 2006). 
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3. Broad 

Jauh lebih ekspresif daripada dua style pertama diatas yang tidak dirancang untuk 

akting kasar untuk board. Tokoh pada dasarnya memiliki mata dan mulut yang 

besar karena harus menunjukkan ekspresi extreme yang diperlukan untuk humor. 

 

Gambar 2.3. Contoh tokoh Broad 

(Creating Character with Personality, 2006). 

 

4. Comedy Relief 

Tokoh yang menyampaikan humor visual dalam akting dan dialog. Anatomi 

dalam wajah tidak begitu proporsi dan kasar. Biasanya digunakan untuk tokoh 

yang bisa bercanda juga menggunakan akting yang halus. 

 

Gambar 2.4. Contoh tokoh Comedy Relief 

(Creating Character with Personality, 2006). 
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5. Lead Character and Realistic 

Tokoh bentuk realistis dalam membangun ekspresi, akting, dan anatomi yang 

berproporsi bagus. Penonton perlu menghubungkan tokoh ini, sehingga mereka 

harus dapat memancarkan ekspresi yang lebih mendekati penonton. Sedangkan 

Realistic termasuk tokoh realis, semacam photorealism namun masih bentuk 

kartun pada desainnya. Tokoh ini biasanya dipakai untuk tokoh monster dan tokoh 

komik. 

 

Gambar 2.5. Contoh tokoh Lead Character and Realistic 

(Creating Character with Personality, 2006). 

 

2.4. Perancangan Tokoh  

Bancroft (2006) menjelaskan proses perancangan tokoh dibuat sesuai dengan 

cerita yang dibuat lalu membuat perancangan dengan menentukan kedudukan 

tokoh dalam cerita sesuai sifat dan perilaku.  

Tillman (2011) mengatakan merancang tokoh yang paling terpenting 

adalah cerita. Cerita merupakan unsur paling terpenting untuk membangun sebuah 

tokoh dan memiliki latar belakang yang mempengaruhi penampilan tokoh agar 

rancangannya menjadi lebih kuat dan matang. 
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2.4.1 Three-Dimensional Karakter 

Menurut Egri (1946) untuk membangun sebuah tokoh diperlukan tiga dimensi, 

antara lain fisiologi, sosiologi, dan psikologi. Tiga aspek tersebut dijelaskan, 

yakni: 

1. Fisiologi  

Fisiologi mencakup aspek fisik pada tokoh dalam penampilan dan kesehatan 

umum. Dalam  penampilan fisik tokoh terdapat jenis kelamin, usia, tinggi badan, 

warna rambut, kulit, postur tubuh. Juga keseharian tokohsesuai dengan 

lingkungannya. 

2. Sosiologi  

Sosiologi adalah environment. Ada perbedaan antara anak-anak yang lahir di 

daerah sederhana dan juga lahir di daerah mewah. Kelas sosial, pekerjaan, 

pendidikan, hubungan, agama dan kebudayaan.  

3. Psikologi 

Psikologi adalah  memberi kehidupan pada ambisi, frustasi, temperamental, sikap, 

kompleks dan kemampuan karakter. Memahami tindakan karakter, harus 

menemukan motivasinya dan intim didalamnya. 

2.4.2 Basic Shapes 

Wright (2005) menyatakan bahwa beberapa cerita memiliki berbagai jenis 

karakter. Tokoh yang realistis sering ditemukan dalam cerita modern dan dalam 

drama dan bersifat multidimensional. Tokoh memiliki perasaan dan sikap seperti 

orang sungguhan dan penonton dapat melihat apa yang memotivasi mereka. 

Bancroft (2006) menjelaskan bentuk dasar pada desain tokoh merupakan 

isyarat visual untuk menggambarkan tokoh dan keseluruhan sikap. Beberapa 
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gagasan tentang bagaimana bentuk digunakan untuk memberikan isyarat visual 

dalam desain tokoh ada tiga jenis bentuk, yakni: 

 

1. Circles 

Bentuk lingkaran menimbulkan kesan membangkitkan tokoh yang menarik, baik, 

dan biasanya digunakan untuk berkonotasi jenis yang  lucu  dan ramah.  

 

 

Gambar 2.6. Contoh tokoh Circles 

(Creating Character with Personality, 2006). 

 

2. Squares 

Bentuk persegi menimbulkan kesan menggambarkan tokoh yang dapat diandalkan 

atau solid, memainkan yang berat, mengkomunikasi kekuatan dan kepercayaan 

diri. Desain bentuk tokoh persegi sering digunakan untuk menggambarkan 

pahlawan super atau tokoh besar dan juga dibuat realis untuk bentuk persegi. 
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Gambar 2.7. Contoh tokoh Squares 

(Creating Character with Personality, 2006). 

 

3. Triangles 

Bentuk segitiga merupakan bentuk yang paling dinamis, digunakan pada tokoh 

yang dengan mudah menampilkan diri ke tipe yang lebih jahat, mencurigakan dan 

mempresentasikan antagonis. Desain segitiga yang biasanya digunakan mewakili 

tokoh jahat atau penjahat dalam film. 

 

 

Gambar 2.8. Contoh tokoh Triangles 

(Creating Character with Personality, 2006). 
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2.4.3     Bentuk Tubuh  

Kamenskaya dan Kukharev (2008) mengutip dari Sheldon (1941) menyatakan 

pengertian somatotype, yakni tipe tubuh atau klasifikasi tipe tubuh manusia. 

Somatotype dapat berubah dari pola makan, selain itu bentuk tubuh berhubungan 

erat dengan kepribadian seseorang. Bentuk tubuh somatotype memiliki tiga tipe 

pokok, yakni:  

1. Endomorph  

Bentuk tubuh berbadan bulat, gemuk, kepala besar, leher pendek, bahu sempit, 

tangan pendek dan pinggang lebar. Tokoh yang digambarkan memiliki sifat 

santai, mudah bergaul, toleran, mencintai kenyamanan dan damai. 

2. Mesomorph 

Bentuk tubuh berbadan persegi, memiliki otot kuat, tebal dan keras. Relatif 

mempunyai pinggang yang langsing dan bahu lebar. Tokoh yang  digambarkan 

memiliki sifat aktif, tegas, kuat dan agresif. 

3. Ectomorph 

Bentuk tubuh berbadan kecil atau kurus, lemah, memiliki otot yang lemah. Relatif 

panjang dengan proporsi pendek dan tajam. Tokoh yang digambarkan memiliki 

sifat pendiam, terkendali, tidak tegas dan sensitif. 

 

Gambar 2.9. Somatotype 

(Recognition of Psychological Characteristics from Face, 2008). 
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2.4.4     Proporsi Tubuh 

Blair (1994) menyatakan proporsi adalah salah satu faktor yang paling penting 

untuk membuat perbandingan ketika membangun tokoh. Sebagai perancangan 

tokoh harus mengingat ukuran relatif bagian-bagian tubuh, karena proporsi 

tertentu digunakan untuk membuat tipe karakter. Misalnya ada yang berat, garang 

memiliki kepala kecil, dada besar atau area tubuh, lengan dan kaki yang berat, dan 

rahang dan dagu yang biasanya menonjol. Penggunaan proporsi yang tepat 

menjadi analisa untuk membangun rancangan tokoh yang menarik.  

 

Gambar 2.10. Contoh Proporsi tubuh. 

(Cartoon Animation, 1994). 

 Sloan (2015) menyatakan bahwa proporsi tubuh berhubungan erat dengan 

anatomi tokoh. Proporsi dilihat dari bagian tubuh tertentu, yaitu tinggi kepala 

untuk membandingkan dengan tinggi tokoh yang dirancang.  

 Proporsi tubuh tokoh dewasa umumnya mengunakan pengukuran tinggi 8 

kepala atau rasio 1:8. Rasio ini tidak berkaitan dengan tinggi tokoh karena prinsip 

penghitungan dengan rasio 1:8 tetap seringa digambarkan memiliki tinggi lebih 

rendah dibandngkan tokoh pria dewasa. Perhitungan rasio dapat berubah 

berdasarkan usia tokoh yang dibuat. Tokoh remaja menuju dewasa memiliki rasio 

1:7 dan 1:6 digunakan untuk tokoh remaja.  
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Gambar 2.11. Contoh Perbandingan Proporsi tubuh. 

(Visual Character Design for Game and Interactive Media, 2015) 

 

2.4.5     Umur  

Tillman (2011) menjelaskan dalam perancangan desain tokoh harus mengetahui 

usia yang akan dibuat. Sedangkan menurut Bancroft (2007) setiap jenjang umur 

tokoh dapat dibedakan melalui ukuran dan gestur tubuh yang ada dalam tokoh 

tersebut.  

Berikut ini adalah beberapa contoh desain tokoh berdasarkan umur: 

1. Bayi atau usia 0-4 Tahun 

Pada tokoh bayi, memiliki kepala dan mata yang besar, tubuh yang pendek 

cederung  lebih bulat, tangan pada tokoh bayi memiliki bentuk membulat yang 

kecil dan gemuk. 

 

Gambar 2.12. Contoh Tokoh Bayi. 

(The Incredibles, 2004). 
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2. Anak kecil atau usia 5-8 Tahun 

Anak kecil menurut Tillman (2011) desain tokoh untuk usia ini memiliki ukuran 

kepala yang besar, namun tak sebesar pada desain tokoh bayi, mata tokoh 

digambarkan lebih kecil. Desain tokoh anak kecil tidak berbeda jauh dengan 

tokoh bayi yang membedakan adalah gambar tokoh sedit lebih realistis, memiliki 

tangan dan kaki lebih panjang. 

 

Gambar 2.13. Contoh Tokoh Anak Kecil. 

(Wreck-It Ralph, 2012). 

 

3. Remaja atau usia 9-13 Tahun 

Remaja menurut Bancroft (2007) untuk desain tokoh remaja memiliki ukuran 

lebih besar dari tokoh anak kecil namun lebih kecil dari tokoh dewasa. Tokoh 

remaja memiliki tangan dan kaki lebih panjang dan lurus dan banyak variasi 

bentuk tubuh yang dapat dipakai seperti kurus, gemuk dan meiliki detail yang 

banyak. Tokoh remaja dapat terlihat perbedaan tinggi laki-laki dan perempuan. 
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Gambar 2.14. Contoh Tokoh Remaja. 

(The Incredibles, 2004). 

 

4. Dewasa atau usia 14-18 Tahun keatas 

Dewasa menurut Tillman (2011), desain tokoh untuk dewasa sudah tidak terlihat 

sederhana cederung memiliki proporsi yang lebih realistis dan nyata. Desain tokoh 

dewasa memiliki bemtuk mata dan telinga lebih kecil dari tokoh remaja, memiliki 

hidung lebih besar dan memiliki detail yang sangat banyak.  

 

Gambar 2.15. Contoh Tokoh Dewasa. 

(Wreck-It Ralph, 2012). 

2.4.6     Siluet  

Tillman (2011) mengatakan siluet adalah dalam garis besar karakter yang diisi 

dengan wana hitam dan terlihat seperti bayangan. Unsur siluet berperan penting 
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dalam merancang sebuah tokoh. Dengan adanya siluet tokoh dapat mempermudah 

untuk dikenal pada sosok tokoh tersebut. Merancang sebuah tokoh dapat 

dikatakan baik apabila tokoh tersebut  mudah dikenali dari siluetnya. 

 

Gambar 2.16. Contoh Siluet Tokoh. 

(Creative Character Design, 2011). 

2.4.7     Kostum 

Widjiningsih (1982) menjelaskan dalam membuat kostum yang sempurna harus 

diperhatikan adalah bentuk yang disesuaikan dengan proporsi sempurna. Kostum 

yang diperhantikan dalam memilih warna kostum dengan berdasarkan memiliki 

makna yang emosional. Melalui warna didalam kostum terbentuk suatu kesatuan 

dalam penerapan tokoh yang dimunculkan. Kostum berfungsi menggambarkan 

karakter tokoh.  

 Kostum menurut Beiman (2012) menjelaskan salah satu elemen penting 

dalam perancangan tokoh, fungsi kostum untuk memperkuat sifat dan 

karakteristik pada tokoh.  
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 Dalam kostum, karakter seseorang dapat dilihat dari perbedaan busana 

yang ditampilkan melalui model, bentuk, warna, motif dan garis yang diciptakan 

(Soedarsono, 1978).  

1.    Kemben  

Kemben merupakan pakaian adat tradisional Jawa dan dipakai oleh wanita pada 

umumnya. Kemben berupa kain persegi panjang melingkar dari bawah kaki 

melalui pinggang sampai ke panggul. Kemben dipakai untuk menutupi buah dada. 

Penggunaan kemben sebagai busana khusus untuk upacara adat-istiadat di Jawa 

Tengah (Sri, 1993). 

 

Gambar 2.17. Contoh Gambaran Kemben 

(Sri, 1993). 

 

2.    Kain Mori 

Kain Mori merupakan bahan dasar kain yang digunakan untuk membuat kain 

batik. Kain Mori memiliki kualitas bahan yang lebih bagus yaitu kain sutra yang 

relatif mahal tergantung baik buruknya kain batik yang dihasilkan ( Asti dan 

Arini, 2011).  
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2.5.      Warna   

Tillman (2011) menjelaskan salah satu fitur terpenting untuk memperbagus tokoh  

adalah warna. Warna adalah salah satu faktor terpenting dalam mempengaruhi 

sifat dan emosional pada tokoh. Hal pertama harus dilakukan adalah melihat color 

wheel untuk  meyakinkan  bahwa warna menceritakan kisah tentang tokoh yang 

akan dibuat. 

 

Gambar 2.18. Color Wheel 

(Creative Character Design, 2011). 

 

Color wheel menunjukkan warna primer, sekunder, dan  pelengkap. Warna 

komplementer saling berhadapan secara langsung, misalnya merah merupakan 

dari warna komplementer hijau dan biru merupakan warna pelengkap dari warna 

oranye, dan seterusnya. Inilah warna-warna utama yang kita gunakan sebagai 

perancang tokoh: 
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1. Merah 

Warna merah menggambarkan membangkitkan perasaan tindakan, keyakinan, 

keberanian, vitalitas, energi, kekuatan, gairah, keinginan yang tinggi dan kasih 

sayang. 

2. Kuning 

Warna kuning menggambarkan membangkitkan perasaan bijak, sukacita, 

kebahagiaan, kecerdasan, perhatian, pembusukan, penyakit, cemburu, sikap 

penakut, kenyamanan, keaktifan, optimisme, dan merasa kewalahan. 

3. Biru 

Warna biru menggambarkan membangkitkan perasaan percaya, kesetiaan, 

kebijaksanaan, kepercayaan, kebenaran, ketenangan, kekuasaan, keseriusan, 

memiliki sikap dingin. 

4. Ungu 

Warna ungu menggambarkan membangkitkan perasaan kekuasaan, 

kebangsawanan, keanggunan, kecanggihan, mewah, mistis, kerajaan,  

kebijaksanaan, martabat, kemandirian, dan kreativitas. 

5. Hijau 

Warna hijau menggambarkan membangkitkan perasaan alam, positif,  optimisme, 

kesejahteraan, relax dan sifat jujur. 

6. Orange 

Warna oranye  menggambarkan membangkitkan sifat keceriaan, antusiasme, 

menarik perhatian, tekad, kesuksesan, dorongan, prestise, iluminasi, dan bijak. 

7. Hitam 

Warna hitam menggambarkan sifat kekuatan, elegan, formalitas, kematian, 

kejahatan, misteri, ketakutan, kesedihan, depresi dan duka. 
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8. Putih 

Warna putih menggambarkan kemurnian dan kedamaian, bersih, pembaharauan, 

kepolosan, cahaya, dan dewa.  

2.6.      Batik Motif Sekar Jagad 

Batik di Indonesia memiliki tradisi dan budaya ssalah satunya seni Batik. Seni 

Batik merupakan hasil karya seni dan teknologi antara seni motif yang beberapa 

ragam hias dan pencampuran warna (Soedarso, 1998) 

Djoemena (1990) mengatakan batik motif sekar jagad memiliki simbol 

antara keindahan dan sifat damai. Motif sekar jagad mengandung makna 

keindahan yang pada dasarnya berasal dari kata kar jagad, kar berarti peta dan 

jagad berarti dunia. sehingga motif tersebut menggambarkan keragaman tentang 

lingkungan seperti tumbuhan dan flora. 

 

Gambar 2.19. Motif Batik Sekar Jagad 

(Ungkapan Sehelai Batik Its Mystery and Meaning, 1990) 

 

2.8.      Ras Jawa  

Ras Mongoloid di Indonesia terutama di Jawa memiliki ciri-ciri tubuh 

panjang, pinggul sempit, bahu lebar, tangan dan kaki pendek  dan memiliki warna 

kulit langsat sampai sawo matang. Wajah Mongoloid dikenal datar dan lebar 

karena tulang pipi yang menonjol dan bola matanya kecil. Suku Jawa merupakan 

Perancangan Tokoh Aina..., Evanda Kurnia, FSD UMN, 2019



 

22 

 

tergolong cukup besar di Indonesia memiliki ciri fisik bentuk kepala lonjong dan 

bulat juga memiliki rmuka yang sempit dan dahi yang lebar (Jacob, 1973). 

 

2.9.      Tuna netra pada Manusia 

Tunanetra memiliki jenis yang tergolong dalam dua kelompok, yaitu tunanetra 

dengan buta total dan tunanetra yang memiliki keterbatasan penglihatan. Pradopo 

(1977) menjelaskan sejak seseorang mengalami menderita tunanetra termasuk 

mengalami tunanetra sejak lahir merupakan seseorang tidak memiliki pengalaman 

melihat. 

 Hidayat & Suwandi (2013) menjelaskan psikologis tunanetra tidak dapat 

melihat akan berpengaruh halangan bagi penderita tunanetra untuk merasakan 

suasana lingkungan sekitarnya. Seorang penderita tunanetra akan menunggu 

reaksi dari benda atau orang lain sebelum melakukan reaksi. Alat bantu seperti 

tongkat digunakan untuk penderita tuna netra bisa bermanfaat untuk dapat 

berjalan dengan benar dan cepat. Menurut Meity (2011) tongkat adalah sepotong 

kayu, bambu atau benda lain untuk menopang ketika orang penderita tuna netra 

berjalan. 
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