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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

Menurut Santucci (2009) dalam bukunya menjelaskan animasi sebagai sebuah 

gambar bergerak, yang diciptakan dengan cara menggambar objek secara 

berurutan. Dapat juga diciptakan dengan cara memotret objek-objek yang 

sebenarnya diam, kemudian serangkaian foto tersebut diurutkan sehingga objek 

tersebut terlihat menjadi bergerak. Animasi yang digambar dengan tangan adalah 

sekumpulan gambar yang masing-masing digambar secara berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Gambar-gambar ini akan diberi urutan oleh si pembuat 

gambar, sehingga saat dilihat dengan urutan yang telah ditentukan gambar itu 

menjadi terlihat bergerak. Gerakan dalam animasi bisa dikendalikan menjadi 

lambat ataupun cepat dengan mengubah atau menambah gambar dalam rangkaian 

urutan gambar yang telah dibuat. 

Animasi dibedakan menjadi animasi dua dimensi, animasi tiga dimensi, 

dan animasi claymation. White (2006) dalam bukunya mengatakan bahwa jenis-

jenis animasi ini dapat diketahui perbedaannya dengan hanya melihat desain 

tokohnya saja. Tentunya perbedaan yang lebih jelas di antara ketiga jenis animasi 

tersebut dapat terlihat dari cara penganimasiannya masing-masing. Dari jenis 

animasi dua dimensi dapat terbagi lagi menjadi animasi dua dimensi yang 

penganimasiannya digambar manual, dan satu lagi adalah limited animation. 
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Animasi jenis limited adalah animasi yang memiliki gerakan terbatas serta 

berbasis vektor. 

Terdapat banyak tahap dalam pengerjaan sebuah animasi, seperti menurut 

Bacher (2008) yang mengatakan bahwa tahap visual development adalah tahap 

awal dimana para pembuat film mengubah bentuk cerita mereka menjadi bentuk 

visual. Di dalam tahap untuk membuat bentuk visual ini cara yang digunakan 

yaitu membuat background (desain latar), karakter, pewarnaan, komposisi, dan 

editing. 

Dalam animasi 2D yang dibuat oleh penulis dan kelompok, penulis 

mengambil bagian sebagai colorist. Sehingga penulis bertanggungjawab dalam 

pemberian warna dalam animasi. Maka dari itu, teori selanjutnya yang akan 

dibahas lebih dalam adalah teori tentang warna. 

 

2.2. Warna 

Warna digunakan dimana-mana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Warna ada 

untuk membantu kita menangkap suatu informasi. Rambu lalu lintas, lampu 

merah, bahkan penunjuk arah di tempat seperti bandara memiliki warna-warna 

yang berbeda. Hal ini dilakukan agar orang yang melihatnya dapat dengan mudah 

membedakan informasi yang dimiliki masing-masing objek tersebut. Dalam 

bukunya mengenai warna, Zelanski dan Fisher (2010) menyebutkan bahwa, 

“Warna adalah alat yang sangat kuat. Warna mempengaruhi perasaan kita, dari 
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gembira sampai ke putus asa. Ia bisa menjadi halus atau dramatis, menangkap 

perhatian atau menstimulasi gairah.” (hlm. 11). 

2.2.1. Teori Warna Brewster 

Zelanski dan Fisher (2010) mengelompokkan warna ke dalam dua bagian, yaitu 

warna primer dan sekunder. Teori lebih dasarnya datang dari teori warna Brewster 

yang membagi warna menjadi empat bagian. Empat bagian warna tersebut terdiri 

dari warna primer, warna sekunder, warna tersier dan warna netral. 

1. Warna Primer 

Merupakan tiga warna dasar yang bukan merupakan campuran dari warna 

lain. Tiga warna primer tersebut yaitu warna merah, biru dan kuning. 

2. Warna Sekunder 

Merupakan hasil dari campuran dua warna primer. Misalnya warna primer 

kuning dicampur dengan warna primer merah, menghasilkan warna sekunder 

oranye. Warna sekunder terdiri dari warna oranye, ungu, dan hijau. 

3. Warna Tersier 

Adalah kelompok warna yang merupakan campuran dari satu warna primer 

dengan satu warna sekunder. Contohnya yaitu warna primer merah dicampur 

dengan warna sekunder oranye, maka akan menghasilkan warna tersier 

merah-oranye. 

4. Warna Netral 

Kelompok yang terakhir adalah warna netral. Warna netral tercipta dari 

campuran ketiga warna primer dengan komposisi seimbang 1:1:1. Sehingga 

apabila campurannya sudah benar akan menghasilkan warna hitam. 
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Keempat jenis warna ini kemudian disebarkan dalam sebuah lingkaran 

warna agar persebarannya dapat terlihat lebih jelas. Lingkaran warna adalah 

bentuk penerjemahan warna cat berdasarkan warna primer tradisional, yaitu biru, 

merah dan kuning. Persebaran warnanya adalah sebagai berikut: Persebaran warna 

biru sebagai warna kunci dari tujuh warna di samping-sampingnya. Persebaran 

warna kuning sebagai warna kunci bagi tujuh warna di sekitarnya. Serta warna 

merah sebagai warna kunci dari tujuh warna di sampingnya. Total dua belas 

warna ini kemudian diperlihatkan lebih jelas dalam sebuah lingkaran warna (color 

wheels). 

 
Gambar 2.1. Color Wheel 

 (Designer’s Color Manual, 2004) 

 

2.2.2. Atribut Warna 

Fraser dan Banks (2004) menjelaskan mengenai atribut warna dalam bukunya 

sebagai berikut. Salah satu dari banyak cara untuk membedakan warna adalah 

melihat sepanjang apa gelombang cahaya mempengaruhinya. Sebuah cat warna 

biru bisa menjadi warna biru muda ataupun biru gelap. Sebuah warna bisa 
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menjadi suatu warna yang terang dan kuat atau pucat dan kusam. Yang 

menentukan nuansa tersebut adalah ketiga dimensi dari warna yang disebut Hue, 

Saturation, dan Value. (hlm. 34). 

 

Gambar 2.2. Hue, Saturation and value 
(Animated Storytelling, 2016) 

 

Menurut Blazer (2016) yang dimaksud dengan Hue adalah identifikasi 

suatu warna, seperti “merah” atau “ungu”. Yang membuat suatu warna dapat 

disebut dengan nama warna itu sendiri sehingga membedakannya dengan warna 

lainnya adalah hue. Saturasi adalah intensitas warna, yang mengatur apakah warna 

akan terlihat sangat mencolok atau lebih keabu-abuan dan kusam. Sedangkan 

value adalah gelap-terang warna, ia yang mengatur banyaknya cahaya dan 

bayangan yang terlihat. 
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2.2.3. Harmoni Warna 

Menurut Fraser dan Banks (2004) harmoni warna atau yang juga disebut skema 

warna merupakan sebuah teori menggabungkan beberapa warna dengan 

sedemikian rupa sehingga terlihat harmonis, selaras, dan sedap dipandang mata. 

Bagaimana suatu rancangan penerapan warna dapat terlihat harmonis itu 

dikarenakan harmoni warna terkait dengan harapan dan ekspektasi mata atau 

persepsi otak mengenai keseimbangan dan kenetralan. 

Pengertian lainnya mengenai harmoni warna datang dari Stillman, seperti 

dikutip dari jurnal miliknya. “Harmoni warna menyiratkan suatu keseimbangan 

objektif  antara warna di dalam lingkaran warna, berdasarkan hubungan 

geometrisnya. Bentuk geometris seperti segitiga, persegi panjang, atau kotak yang 

tercipta dalam lingkaran warna tersebut merupakan alat untuk memvisualisasikan 

hubungan warna yang kontras ini.” (Stillman, 2013). 

Harmoni warna menurut Stillman (2013) dibagi menjadi berbagai macam 

jenis. Penjelasan secara lengkapnya sebagai berikut: 

 

1. Monokromatik 

Disebut juga dengan monochrome, jenis ini merupakan sebuah skema warna 

yang menggunakan hanya satu warna dasar (hue) saja. Skema warna ini 

merupakan aransemen dari tint, tone, dan shade dari satu warna dasar pilihan 

tersebut. 
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Gambar 2.3. Contoh Skema Monokrom 

(Color Harmony, 2013) 

Studiobinder (2016) juga berpendapat mengenai warna monokromatik. 

Menurutnya, komposisi warna yang berasal dari nuansa warna tunggal itu 

menciptakan suasana harmonis yang sangat mendalam. Kesan yang 

ditimbulkan oleh harmoni warna ini yaitu kesan lembut, menidurkan dan 

menenangkan. 

2. Analogus 

Jenis harmoni warna ini menggunakan tiga warna yang terletak bersampingan 

di dalam lingkaran warna. Ketiga warna ini terdiri atas setidaknya satu warna 

primer dan paling maksimal dua warna sekunder. Warna-warna analogus 

memiliki kontras hue  yang kecil. 
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Gambar 2.4. Contoh Skema Analogus 

(Color Harmony, 2013) 

Menurut Studiobinder (2016) warna analogus tidak memiliki kontras dan 

tensi yang dimiliki oleh harmoni warna komplementer. Sehingga secara 

keseluruhan, komposisi analogus membuat suasana yang harmonis dan 

menenangkan. Warna analogus sangat mudah diterapkan pada adegan 

landscape atau eksterior, karena warna-warna ini sering ditemukan pada 

alam. 

3. Komplementer 

Terdapat tiga macam dari jenis skema warna komplementer, yaitu 

komplementer, komplementer ganda, dan split komplementer. Komplementer 

yang pertama adalah harmoni warna yang menggunakan dua hue yang 

letaknya berseberangan dalam lingkaran warna. Harmoni warna ini adalah 

yang paling mendasar dalam hal warna kontras. Kedua warna itu sifatnya 

saling melengkapi. 
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Gambar 2.5. Contoh Skema Komplementer 

(Color Harmony, 2013) 

Warna komplementer merupakan komposisi yang berduel satu sama lain 

sehingga sering diasosiasikan dengan kata konflik, baik itu konflik internal 

maupun external. Studiobinder (2016) mengatakan, apapun pilihan warnanya, 

komposisi komplementer menggabungkan warna dingin dan panas sehingga 

membuat tensi bersemangat yang memiliki kontras tinggi dalam film. 

 

Komplementer yang kedua adalah komplementer ganda, yaitu harmoni warna 

yang menggunakan empat hue. Terdiri dari dua jenis pasangan 

komplementer, letaknya dalam lingkaran warna apabila digambarkan secara 

geometris menjadi bentuk persegi panjang. Jenis skema warna ini sifatnya 

saling mengimbangi. 
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Gambar 2.6. Contoh Skema Komplementer Ganda  

(Color Harmony, 2013) 

Komplementer yang terakhir adalah split-komplementer. Jenis harmoni 

warnanya menggunakan tiga hue dalam lingkaran warna. Penempatan 

warnanya yaitu, memilih dua warna yang letaknya di sebelah warna 

komplemen. Membuat bentuk segitiga sama kaki sebagai visualisasi 

geometrisnya. 

 
Gambar 2.7. Contoh Skema Split-Komplementer  

(Color Harmony, 2013) 
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4. Triad dan Tetrad 

Harmoni warna triad menggunakan tiga hue. Letaknya tersebar secara merata 

di dalam lingkwaran warna. Masing-masing dari ketiga warna tersebut 

mempunyai jarak yang sama dari satu dengan yang lainnya, yaitu dipisahkan 

oleh tiga kotak warna. Bentuk visualisasi geometrisnya adalah segitiga sama 

sisi. 

 
Gambar 2.8. Contoh Skema Triad  

(Color Harmony, 2013) 

Skema warna triad merupakan skema warna yang tidak sering digunakan 

dalam film, meurut Studiobinder (2016). Komposisi warna ini dapat menjadi 

warna yang mencolok dan menciptakan kesan semangat, walaupun 

menggunakan saturasi yang rendah. 

 

Sedangkan skema warna tetrad merupakan pilihan empat macam warna dasar 

atau hue. Skema warna tetrad terdiri atas gabungan dari dua jenis warna 

komplementer di dalam lingkaran warna. Bentuk visualisasi geometrisnya 

adalah kotak, bukan persegi panjang. 
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Gambar 2.9. Contoh Skema Tetrad  

(Color Harmony, 2013) 

 

 

2.2.4. Psikologi Warna 

Zelanski dan Fisher (2010) mengatakan bahwa warna diasosiasikan dengan 

koneksi emosional seperti perasaan dan indra (penglihatan, penciuman, 

pendengaran, perasa dan pengecap) untuk menciptakan pengalaman emosional. 

Meskipun persepsi warna pada tiap orang bisa saja berbeda dan dipengaruhi oleh 

budaya tiap individu, terdapat dua kelompok warna yang diterima secara 

universal. Yaitu kelompok warna hangat (warm colors) dan warna dingin  (cool 

colors). 

1. Warm Colors 

Kelompok warna hangat (warm colors) terdiri dari warna merah, oranye dan 

kuning. Kelompok warna ini membangkitkan perasaan positif dan 

kehangatan serta menyimbolkan kebahagiaan dan semangat. Namun 
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tergantung dari bagaimana cara warna tersebut ditampilkan, warna-warna 

terang itu juga bisa menandakan kemarahan, kebencian dan kekejaman. 

 

2. Cool Colors 

Kelompok kedua yaitu warna dingin (cool colors) yang terdiri dari warna 

biru, hijau dan ungu. Kelompok warna ini menimbulkan perasaan damai dan 

tenang. Namun bila ditampilkan secara negatif, kelompok warna dingin juga 

bisa diartikan sebagai suasana kesedihan, kegelisahan, tidak pasti dan 

melankolis (hlm. 39-47). 

 

Menurut Groenholm (2010) dalam jurnalnya yang dirilis online mengenai 

psikologi warna, sebelas warna dasar memiliki sifat psikologis pokok yang 

bersifat universal. Sifat tersebut muncul tanpa memperhatikan variasi tint, tone, 

maupun shade dari warna yang bersangkutan. Setiap warna, seperti layaknya 

orang-orang, memiliki ‘kepribadiannya’ masing-masing yang berbeda dari satu 

warna dengan lainnya. Makna dari suatu warna bisa saja berbeda berdasarkan 

budaya maupun agama, tetapi banyak arti dari warna yang diakui secara umum. 

Suatu warna dapat memiliki makna positif, namun juga bisa menjadi sebuah 

makna negatif. Sifat psikologis dari kesebelas warna basis tersebut menurut 

Groenholm adalah sebagai berikut: 
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1. Merah 

Positif: Keberanian, kekuatan, kehangatan, energi, survival, maskulinitas, 

kegembiraan. 

Negatif: Pembangkangan, agresi, ketegangan, tekanan. 

Merah adalah warna yang kuat sehingga ia menarik perhatian kita terlebih 

dahulu. Efeknya berlangsung dalam fisik, seperti meningkatkan denyut nadi 

sehingga memberi kesan bahwa waktu berlalu dengan lebih cepat. Warna 

merah murni adalah warna sederhana, sifatnya bersemangat dan sangat 

ramah. Namun di saat yang sama dapat terlihat menuntut dan agresif. 

 

2. Kuning 

Positif: Optimisme, kepercayaan diri, keramahan, kreatifitas. 

Negatif: Ketidakrasionalan, ketakutan, depresi, kecemasan, bunuh diri. 

Dari sisi emosional, kuning adalah warna yang terkuat secara psikologis. 

Warna kuning yang sesuai akan mengangkat semangat dan kepercayaan diri. 

Namun warna kuning yang terlalu banyak dapat menurunkan kepercayaan 

diri, menimbulkan kecemasan dan ketakutan. 

 

3. Biru 

Positif: Kecerdasan, komunikasi, kepercayaan, kesejukan, tenang. 

Negatif: Dingin, isolasi, kondisi pasif, melankolis 

Biru adalah warna menenangkan yang mempengaruhi secara mental. Warna 

biru yang kuat dapat menjernihkan pikiran dan warna biru yang ringan dapat 
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membantu konsentrasi. Namun dapat dilihat sebagai warna yang tidak 

beremosi. 

 

4. Hijau 

Positif: Harmoni, penyegaran, istirahat, kesadaran lingkungan, 

keseimbangan, kedamaian. 

Negatif: Kebosanan, tersendat, kehambaran, kelelahan, tanda bahaya, 

kematian. 

Hijau berada di tengah-tengah spektrum warna, sehingga ia memberi kesan 

keseimbangan. Tapi apabila digunakan secara tidak benar akan terlihat 

hambar. 

 

5. Ungu 

Positif: Kesadaran spiritual, visi, kemewahan, keaslian, kebenaran, kualitas. 

Negatif: Introversi, kemunduran, penindasan, inferioritas. 

Warna violet yang sering disebut dengan ungu adalah sebuah warna introvert 

yang berkaitan juga dengan meditasi. Warna ini memiliki asosiasi dengan 

kemewahan yang mengkomunikasikan kualitas terbaik. Penggunaan warna 

ungu yang berlebihan dapat menyebabkan terlalu banyak introspeksi serta 

mengkomunikasikan suasana yang buruk lebih cepat dari warna lainnya. 
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6. Oranye 

Positif: Kenyamanan fisik, kehangatan, semangat, ramah, menyambut, 

menyenangkan. 

Negatif: Perampasan, frustrasi, kesembronoan, ketidakdewasaan. 

Karena oranye merupakan warna campuran merah dan kuning, reaksinya 

merupakan campuran reaksi fisik dan emosional. Dia memfokuskan pikiran 

kita kepada masalah kenyamanan fisik, makanan, kehangatan, dan yang 

lainnya. Secara negatif ia akan berfokus kepada deprivasi. Terlalu banyak 

warna oranye juga mengindikasikan kurangnya nilai intelektual. 

 

7. Merah Muda (Pink) 

Positif: Ketenangan fisik, pemeliharaan, kewanitaan, cinta, seksualitas. 

Negatif: Halangan, klaustrofobia emosional, kelemahan fisik. 

Warna pink yang merupakan tint dari warna merah ini mempengaruhi fisik 

namun secara menenangkan, berbeda dari warna merah yang justru 

menstimulasi. Pink mewakili prinsip feminin dan memberi suasana 

memelihara.  

 

8. Abu-abu 

Positif: Kenetralan secara psikologis. 

Negatif: Kurang percaya diri, lembab, depresi, hibernasi, kurang energi. 

Warna abu-abu murni adalah satu-satunya warna yang tidak memiliki sifat 

psikologis secara langsung. Namun, sifatnya cukup menekan karena tidak 
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adanya warna. Ketika dunia berubah menjadi abu-abu secara naluriah kita 

akan bersiap untuk hibernasi. 

 

9. Hitam 

Positif: Kecanggihan, pesona, keamanan, efisiensi, kekokohan. 

Negatif: Penindasan, kedinginan, ancaman. 

Warna hitam sangat berguna saat dipadukan dengan warna putih. Warnanya 

mengkomunikasikan kecanggihan dan keunggulan. Pada dasarnya, hitam 

adalah keadaan tanpa cahaya. Tidak adanya gelombang warna yang 

dipantulkan oleh warna hitam membuatnya terasa mengancam. Banyak orang 

takut akan kegelapan. 

 

10. Putih 

Positif: Kebersihan, kejelasan, kemurnian, kesederhanaan, efisiensi. 

Negatif: Sterilitas, hambatan, tidak ramah, elitisme. 

Berbeda dengan warna hitam, warna putih adalah keadaan refleksi cahaya 

secara total, sehingga terkadang membuat mata tertekan. Warna putih adalah 

kesucian, ia bersih dan steril. Namun konsep steril tersebut dapat diartikan 

secara negatif. 

 

11. Cokelat 

Positif: Keseriusan, kehangatan, alami, kebuasan, keandalan, dukungan. 

Negatif: Kurang humor, berat, kurangnya kecanggihan. 
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Cokelat memiliki keseriusan yang sama dengan warna hitam, hanya saja dia 

lebih hangat dan halus. Dia memiliki sifat dari warna merah dan kuning. 

Banyak orang menemukan cokelat sebagai warna yang memberi suasana 

suportif. 

 

2.2.5. Warna dalam Film 

Sejak awal mula film dimulai dari hitam putih, banyak yang terobsesi dengan 

warna dalam film. Menurut studiobinder (2016) pembuat film harus mengetahui 

rancangan warna yang bisa membuat para penonton mengerti apa yang ingin 

disampaikan oleh film tersebut. Meliputi pilihan kostum, skrip warna untuk tiap 

shotnya serta filter warna yang ditambahkan dalam bagian pasca produksi atau 

compositing. Hal ini dikarenakan warna dapat mempengaruhi penonton, baik 

secara emosional, psikologikal dan fisikal tanpa disadari. Di dalam film, warna 

berfungsi menunjukkan suasana, membangun harmoni dan tensi dalam scene, 

menciptakan reaksi emosional dari penonton, membantu fokus pada detail yang 

penting, menetapkan tema film, merepresentasikan sifat karakter dan 

menunjukkan perubahan atau jalan cerita. (hlm. 1-2) 

Emosi tertentu yang dirasakan seseorang saat melihat suatu warna 

kemungkinan terjadi karena keadaan emosional kita sendiri. Seseorang yang 

sedang bersedih mungkin melihat warna-warna dengan lebih redup daripada 

mereka yang sedang bergembira. Menurut Zelanski dan Fisher (2010) terdapat 

sebuah riset ilmiah yang menunjukkan bahwa saat manusia melihat sesuatu yang 

mereka suka, pupil matanya akan terbuka lebih lebar. Hal ini menyebabkan lebih 
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banyak cahaya yang dapat masuk ke dalam mata. Sedangkan saat melihat sesuatu 

yang tidak disukai, pupil mata akan menyempit sehingga mengurangi jumlah 

cahaya yang masuk. 

Menurut Ivan Magrin-Chagnolleau (2013) dalam jurnalnya yang dirilis 

online, warna yang dipersepsi dalam film merupakan hasil dari beberapa elemen 

seperti lokasi, properti, kostum, tata rias wajah dan tata cahaya. Ada beberapa 

peraturan estetik serta aspek kebudayaan yang bisa digunakan sebagai panduan 

dalam memilih warna. Namun, pada akhirnya proses kreatif untuk perancangan 

warna itu terjadi secara alami. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses 

perancangan warna tersebut, seperti pengetahuan pembuat film tentang warna dan 

budaya. Yang tidak kalah penting adalah seberapa banyak pengalamannya 

menggunakan warna serta tata cahaya dalam proses pewarnaan dalam film. 

 

Gambar 2.10. Contoh Penerapan Warna dalam Film 
(How to Use Color in Film, 2016) 
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Bellantoni (2005) menjelaskan bahwa warna bisa mempengaruhi perasaan 

serta cara manusia bertindak. Oleh karena itu, warna bisa menjadi alat yang sangat 

efektif bagi pembuat film untuk membuat suatu adegan menjadi lebih dramatis. 

Tiap warna memiliki suatu kemampuan untuk mempengaruhi reaksi emosional 

tentang suatu adegan di dalam film. Menurut Zelanski dan Fisher (2010), terdapat 

dua jenis warna yang terlihat di dalam film. Dua jenis warna tersebut adalah 

warna lokal dan warna ekspresionis. Kedua jenis warna tersebut mempunyai 

fungsi yang berbeda.  

 

1. Warna Lokal 

Merupakan warna sesungguhnya dari suatu objek yang dapat terlihat oleh 

mata tanpa mengalami manipulasi dari tata cahaya. Contoh warna lokal 

tersebut seperti warna hijau dari daun pepohonan yang masih subur, warna 

hijau rumput, atau warna oranye dari bis sekolah. Contoh objek di atas 

merupakan objek yang memiliki warna lokal yang tidak berubah warnanya 

karena mengalami perubahan tata cahaya untuk mendukung jalannya cerita 

sebuah film. 

2. Warna Ekspresionis 

Jenis warna ini merupakan warna dalam sebuah shot atau adegan dalam film 

yang mengalami manipulasi tata cahaya. Fungsi dari warna ekspresionis ini 

adalah agar bisa menguatkan mood atau suasana tertentu yang ingin 

disampaikan dalam suatu adegan. Misalnya adalah beberapa objek dalam 

suatu shot akan mengalami perubahan warna dikarenakan manipulasi tata 
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cahaya. Contohnya suatu pakaian berwarna putih yang dikenakan oleh 

seorang tokoh akan terlihat berwarna biru karena saat itu dia sedang berada di 

ruangan dengan tata cahaya biru yang ingin menciptakan suasana dingin, 

kesendirian, atau isolasi. 

2.2.6. Color Script 

Menurut Glebas (2013), color script merupakan sebuah bentuk skrip atau 

storyboard berisi suasana emosional yang dapat dirasakan dari suatu cerita dengan 

menampilkan proses perubahan palet warnanya. Dari sinilah dapat terlihat adegan 

emosional yang intens atau sebuah klimaks dari cerita. Sebuah skrip warna harus 

dapat merefleksikan momen dramatis dan dapat menyampaikan suasana atau 

mood berdasarkan dari pilihan warnanya saja. Kunci dalam merancang sebuah 

skrip warna adalah pada saat menentukan pilihan warna kontras yang kuat. Skrip 

warna dapat digunakan dalam proses produksi sebagai panduan untuk seorang 

colorist dalam mewarnai adegan demi adegan. Untuk itu, skrip warna sudah harus 

terlebih dahulu ditentukan sebelum masuk ke proses pewarnaan. 

Ada beberapa cara membuat skrip warna untuk sebuah film. Glebas (2013) 

sendiri menggunakan cara mewarnai langsung di atas storyboard miliknya untuk 

menentukan skrip warna yang akan digunakannya sepanjang pembuatan film. 

Cara lainnya adalah dengan membuat serangkaian skrip warna tanpa mewarnai 

gambar dari storyboard, sehingga yang terlihat hanyalah pilihan warna-warnanya 

saja. Cara pertama yang direkomendasikan oleh Glebas lebih bagus digunakan 

karena dapat membantu colorist melihat perkembangan cerita dari gambar 

storyboard. Sehingga dapat membantu pemilihan warna yang akan berubah dari 
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adegan satu ke adegan lainnya, tidak tiba-tiba lompat warna. Kecuali memang 

diperlukan untuk kepentingan cerita. 

Blazer (2016) dalam bukunya juga menjelaskan langkah-langkah 

bagaimana cara membuat sebuah color script dengan lebih rinci dan detail, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Setelah storyboard siap, dalami cerita secara keseluruhan. Kemudian 

berikan satu warna yang dapat mewakili keseluruhan cerita tersebut. Hal 

ini akan membantu memberikan sebuah tema kepada film yang dibuat. 

Dengan cara ini juga akan lebih mudah menentukan pilihan warna di tahap 

selanjutnya. 

2. Berikutnya adalah tahap pembuatan pre-colorscript. Tahap ini membuat 

storyboard direpresentasikan dengan satu warna saja untuk setiap adegan. 

Warna-warna tersebut bebas untuk diulang bila dibutuhkan. Cara terbaik 

untuk melakukan pre-colorscript adalah tentukan adegan-adegan inti dari 

film, kemudian warnailah adegan tersebut terlebih dahulu. Pemberian 

warna dominan untuk adegan lainnya akan mengikuti alur adegan inti 

tersebut, sehingga terciptalah kontinuitas perubahan warna. 

3. Kemudian setelah pre-colorscript siap, mulailah tahap pemberian warna-

warna pendukung ke dalam setiap adegannya. Carilah harmoni warna yang 

sesuai, serta bermain-mainlah dengan hue, saturation dan value. Semakin 

banyak pengalaman yang dimiliki dalam perancangan ini, semakin baik 

pula hasil rancangan color script yang dihasilkan. 
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2.3. Suasana 

Suasana merupakan perasaan yang bersifat kognitif, dapat menyebabkan 

seseorang untuk merenung dan berfikir untuk sementara waktu. Sementara emosi 

berorientasi kepada tindakan cepat, sehingga perasaannya cepat berlalu. 

Ekkekakis (2012) membahas mengenai afek (core affect), emosi (emotion), dan 

suasana (mood) dalam upaya menjelaskan mengenai suasana. 

2.3.1. Afek (Core Affect) 

Istilah ini didefinisikan sebagai keadaan yang secara sadar dapat dijelaskan 

sebagai perasaan primitif non-reflektif yang paling jelas dalam suasana hati dan 

emosi. Secara umum, afek merupakan istilah yang mewakili beragam perasaan 

yang dialami oleh orang-orang. Afek adalah sebuah konsep yang meliputi baik 

emosi maupun suasana. Afek terbagi menjadi dua, yaitu afek positif dan afek 

negatif. 

 

Gambar 2.11. Afek Positif dan Negatif 
(elib.unikom.ac.id/files/disk1/360/jbptunikompp-gdl-uminarinaw-17972-1-emosi&-t.pdf) 
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1. Afek Positif 

Merupakan sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi 

positif. Contoh dari emosi positif tersebut pada batas tertingginya adalah 

kebahagiaan, ketenangan diri, kegembiraan. Sementara batas terendah dari 

afek positif merupakan emosi kebosanan, kemalasan dan kelelahan. 

2. Afek Negatif 

Merupakan sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi 

negatif. Pada batas tertinggi dari afek negatif ini, emosi yang diciptakan 

berupa emosi seperti kegugupan, emosi, dan rasa stress. Sementara pada 

batas terendah diciptakan emosi negatif seperti ketenangan dan 

keseimbangan. 

2.3.2. Emosi (Emotion) 

Istilah emosi merupakan definisi dari perasaan-perasaan intens yang ditujukan 

kepada sesuatu atau seseorang. Emosi merupakan reaksi terhadap suatu objek 

khusus yang dapat disebabkan oleh kejadian spesifik. Emosi biasanya disertai 

oleh ekspresi wajah yang jelas. Bila seseorang mengalami emosi, maka akibatnya 

akan berorientasi kepada tindakan. Beberapa contoh emosi spesifik yaitu rasa 

takut, marah, sedih, bahagia, jijik, dan terkejut. 

2.3.3. Suasana (Mood) 

Suasana merupakan definisi dari perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens 

dibandingkan emosi dan timbul tanpa rangsangan konstektual. Suasana juga dapat 

disebut sebagai kumpulan dari beragam emosi yang berada pada range afek yang 

berhubungan. Hal yang menyebabkan munculnya suatu suasana seringkali umum, 
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tidak disebabkan oleh seseorang atau hal spesifik. Suasana bersifat kognitif, serta 

tidak diindikasikan dengan ekspresi wajah yang khusus. Untuk contohnya, suatu 

suasana melankolis bisa jadi merupakan sebuah kumpulan dari emosi kecewa, 

sedih dan depresi. 
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