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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

Dalam bukunya, Wright (2005) menjelaskan bahwa animasi berasal dari kata 

animate dalam bahasa Inggrisdan animare dalam bahasa Latin yang artinya 

memberi kehidupan, sehingga animasi merupakan kumpulan gambar yang dibuat 

menjadi hidup (hlm. 1).  Rochman, Subiyantoro, Faridah, dan Umam (2015) 

mengatakan bahwa dulunya masyarakat menilai bahwa film animasi  hanya 

diperuntukan bagi anak-anak karena style film animasi merupakan style kartun. 

Namun sekarang style animasi menjadi berkembang. Yang tadinya hanya style 

kartun, kini animasi juga menampilkan style yang lebih kompleks yaitu realis. 

Munculnya style animasi yang lebih kompleks, menjadikan target audiens 

film animasi tidak lagi hanya untuk anak-anak. Kalangan remaja, dewasa, dan 

keluarga juga dapat menikmati film animasi. Kini, genre film animasi menjadi 

semakin banyak variasinya. Film animasi tidak hanya menampilkan humor tetapi 

ada juga film animasi bergenre drama. Namun, tujuan dari animasi itu sendiri 

adalah untuk memperlihatkan bentuk yang tidak nyata atau tidak masuk akal yang 

tidak bisa dihasilkan hanya menggunakan kamera, melainkan harus digambar 

(hlm. 4-5).   

Menurut Williams (2001), animasi berawal dengan ditemukannya lukisan 

pergerakan kaki hewan-hewan di goa yang sudah sangat tua. Lalu ditemukan 

gambar-gambar manusia yang memiliki pose berbeda di kuil Firaun Rameses II.
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Bangsa Yunani Kuno juga melukis di sebuah guci, Lukisan tersebut berupa orang 

yang sedang berlari, sehingga ketika guci tersebut diputar, maka lukisan tersebut 

terkesan bergerak. Sampai dibuatnya film panjang animasi 2D pertama “Snow 

White and the Seven Dwarfs” oleh Disney yang berdurasi 83 menit. Tokoh Snow 

White merupakan tokoh utama dalam film tersebut yang membawa alur cerita 

menjadi menarik. “Snow White and the Seven Dwarfs” menjadi dasar kesuksesan 

film-film animasi Disney lainnya (hlm. 12-19). 

 

Gambar 2.1. Snow White and the Seven Dwarfs 

(https://cdn.britannica.com) 

2.1.1. Animasi 2D 

Menurut Gunawan (2013), animasi dua dimensi (2D) merupakan film animasi 

yang tidak memiliki kedalaman karena hanya memiliki dua sumbu (axis) yaitu X 

dan Y. Proses pengerjaan animasi 2D diawali dengan menggambar di kertas. 

Pertama-tama key drawing dibuat terlebih dahulu lalu ikuti dengan membuat 

gambar inbetween. Lalu gambar-gambar yang sudah dibuat tersebut di-scan ke 

komputer untuk diproses menjadi digital. Gambar yang di-scan masih berupa 
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sketsa kasar, sehingga harus di clean up. Clean up dilakukan dengan merapikan 

garis –garis sketsa yang masih kasar, setelah di-clean up maka gambar tersebut 

bisa dilanjutkan ke proses pewarnaan (hlm. 27). 

 Gunawan (2013) mengatakan bahwa terdapat tiga tahap dalam proses 

produksi film animasi yaitu praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. Tahap 

praproduksi merupakan tahapan awal untuk memproduksi film animasi. Tahap ini 

dimulai dengan membuat ide dan konsep cerita, merancang tokoh dan 

environment, lalu membuat storyboard dan dijadikan animatic untuk mendapatkan 

gambaran keseluruhan film dan mengetahui durasi film yang dibuat. Setelah itu, 

barulah masuk ke tahap produksi dengan membuat key drawing dan inbetween, 

dan menyatukan tokoh dengan background. Yang terakhir adalah tahap 

pascaproduksi, dimana pada tahap ini dilakukan compositing, editing, 

menambahkan special effect dan sound (hlm. 33-42). 

 

Gambar 2.2. Animasi 2D 

(https://helpx.adobe.com) 
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2.2. Perancangan Tokoh 

Menurut Bancroft (2006), perancang tokoh harus menciptakan tokoh yang orisinil 

sesuai dengan kebutuhan cerita (hlm. 13). Jones dan Oliff (2007) mengatakan 

bahwa untuk menciptakan tokoh yang berkesan, perancang tokoh harus membuat 

Character bio atau biasa lebih dikenal dengan 3 Dimensional Character. 

Character bio merupakan back-story tokoh yang dirancang sebagai acuan untuk 

memperkuat kepribadian tokoh atau hal yang mendorong tokoh melakukan hal ini 

dan itu. Selain itu, Character bio juga membantu perancang tokoh untuk lebih 

mengenal tokoh yang dirancangnya (hlm. 71). 

2.2.1. 3-Dimensional Character 

Dalam bukunya, Egri (1923) menegaskan bahwa 3 Dimensional Character dapat 

membantu kita untuk bisa memahami kepribadian seseorang dan memudahkan 

dalam perancangan tokoh. Terdapat tiga aspek yang harus dimiliki tokoh yang 

dirancang, yakni: 

1. Fisiologis 

Fisiologis merupakan aspek yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik tokoh, seperti 

jenis kelaminnya (laki-laki/perempuan), umurnya, tinggi dan berat badannya, 

warna kulitnya (sawo matang, kuning langsat, putih pucat, dsb), warna mata dan 

rambutnya, postur tubuhnya (tegap/bungkuk), tanda lahirnya, dsb. 

2. Sosiologis 

Sosiologis merupakan aspek yang berkaitan dengan keadaan lingkungan yang 

membentuk pribadi tokoh, seperti kelas sosialnya (bawah, menengah, atas), 

pendidikan dan pekerjaannya, kehidupannya, kepercayaannya, hobinya, dsb. 
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3. Psikologis 

Psikologis merupakan aspek yang berkaitan dengan kepribadian tokoh seperti 

ambisinya, masalah yang dihadapinya, cara ia menyelesaikan masalahnya, 

bakatnya, dsb (36-37). 

2.2.2. Gaya Visual 

Setiap film animasi pasti memiliki gaya visual yang berbeda-beda. Dalam 

bukunya, Sloan (2015) mengatakan bahwa gaya visual dapat memengaruhi 

pemahaman penonton. Penonton akan dapat membedakan gaya visual film 

animasi milik Disney maupun gaya visual film animasi Studio Ghibli (hlm. 39). 

Perbedaan gaya visual antara satu dengan yang lainnya dapat disebabkan oleh 

genre film, kebudayaan, minat penonton, dan perkembangan zaman (hlm. 42-44).  

Menurut Tillman (2011), gaya visual dalam film dapat menentukan target audiens. 

 Visual tokoh dengan bentuk yang sederhana, mata yang besar, tubuh 

mungil dan pemilihan warna yang cerah diperuntukan bagi usia 0-4 tahun, 

contohnya TV series “Rolie Polie Olie” (1998). Untuk usia 5-8, visual tokoh 

mirip dengan usia 0-4, namun memiliki bentuk yang lebih rumit, contohnya film 

“We Bare Bears” (2015). Untuk usia 9-13 tahun, visual tokoh memiliki proporsi 

dan warna yang lebih believable dan detail , contohya film “Doraemon” (1969). 

Lalu untuk usia 14-18 tahun ke atas, visual tokoh mirip untuk usia 9-13 tahun 

namun memiliki proporsi dan warna yang lebih realistis dan lebih detail, 

contohnya “Battle of Surabaya” (2015). 
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2.2.3. Character Hierarchy 

Menurut Bancroft (2006), seorang perancang tokoh terlebih dahulu harus 

menentukan character hierarchy sebelum membuat visual tokoh. Character 

Hierarchy merupakan tingkat kedetailan tokoh dari yang paling sederhana hingga 

yang paling kompleks. Character hierarchy dibagi menjadi enam macam, yakni: 

1. Iconic 

Iconic memiliki visual yang unik namun tidak memiliki banyak detail. Hal 

tersebut terlihat dari mata tokoh yang hanya berbentuk bulat sederhana. Contoh 

tokoh dengan visual Iconic yaitu Mickey Mouse dan Hello Kitty. 

 

Gambar 2.3. Hello Kitty 

(https://www.sanrio.com) 

2. Simple 

Simple memiliki visual yang mirip seperti iconic namun wajah tokoh terlihat lebih 

detail. Visual ini biasanya terlihat pada tokoh film kartun di TV. Contoh tokoh 

dengan visual simple yaitu Fred Flintstone dan Sonic the Hedgehog. 
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Gambar 2.4. Fred Flintstone 

(http://superawesomevectors.com) 

3. Broad 

Broad memiliki visual yang jauh lebih detail daripada iconic dan simple. Hal 

tersebut terlihat dari bentuk mata dan mulut tokoh yang besar untuk menampilkan 

kesan humor yang berlebih. Contoh tokoh dengan visual broad yaitu “Roger 

Rabbit”. 

 

Gambar 2.5. Roger Rabbit 

(http://clipart-library.com) 

4. Comedy relief 

Kesan humor pada tokoh Comedy relief terlihat dari aktingnya, bukan dari 

visualnya. Contoh tokoh dengan visual comedy relief yaitu Mushu dalam film 

“Mulan” 
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Gambar 2.6. Contoh Mushu 

(https://www.disneyclips.com) 

5. Lead Character 

Lead Character merupakan tokoh yang memiliki ekspresi wajah, akting dan 

proporsi yang terlihat realistis seperti manusia pada umumnya. Contoh tokoh 

dengan visual lead character yaitu Princess Aurora dalam film "Sleeping 

Beauty”. 

 

Gambar 2.7. Princess Aurora 

(http://www.clipartmasters.com) 

6. Realistic 

Realistic memiliki visual sangat detail dan realis tetapi tetap merupakan tokoh 

animasi. Contoh tokoh dengan visual realistic yaitu Princess Fiona dalam film 

“Shrek” (hlm. 18-20). 
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Gambar 2.8. Princess Fiona 

(http://pngimg.com) 

2.2.4. Usia dan Proporsi Tubuh 

Menurut Bancroft (2006), Usia tokoh dapat dibedakan lewat tinggi badan, gestur, 

dan detail tokoh tersebut. Usia tokoh dibagi menjadi lima macam, yakni: 

1. Bayi 

Tokoh bayi, tinggi badannya berukuran sekitar dua setengah kepala. Tokoh bayi 

terlihat tidak proposional karena kepalanya besar tetapi badannya kecil. Tokoh 

bayi memiliki kepala dan tubuh yang bulat dan gemuk. Matanya yang besar 

memberikan kesan tidak berdosa.  

 

Gambar 2.9. Contoh tokoh bayi 

(Creating Character with Personality, 2006) 
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2. Anak-anak 

Tokoh anak-anak memiliki ukuran tinggi badan sekitar tiga setengah kepala. 

Tokoh anak-anak memiliki mata lebih kecil dan tangan juga kaki yang lebih 

panjang dari tokoh bayi. Pada tokoh anak perempuan, mulai tumbuh pinggul 

tetapi lekukan tubuhnya belum terlihat. 

 

Gambar 2.10. Contoh tokoh anak-anak 

(Creating Character with Personality, 2006) 

3. Remaja 

Tokoh remaja laki-laki memiliki ukuran tinggi badan sekitar lima setengah kepala 

sedangkan tokoh remaja perempuan memiliki ukuran tinggi badan sekitar lima 

kepala. Tokoh remaja memiliki tangan dan kaki yang lebih panjang dari tokoh 

anak-anak. Tokoh remaja biasanya dibuat unik dan variatif, seperti gemuk, kurus, 

bungkuk, berkacamata, dll. 
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Gambar 2.11. Contoh tokoh remaja 

(Creating Character with Personality, 2006) 

4. Dewasa 

Laki-laki dewasa memiliki ukuran tinggi badan sekitar enam sampai enam 

setengah kepala sedangkan perempuan dewasa memiliki ukuran tinggi badan 

sekitar lima setengah sampai enam kepala. Tokoh dewasa memiliki mata dan 

telinga yang lebih kecil daripada tokoh remaja. Pada tokoh laki-laki dewasa, 

hidungnya terlihat lebih besar dan bahunya lebih lebar. Pada tokoh perempuan 

dewasa, rambutnya terlihat lebih mengembang. 

 

Gambar 2.12. Contoh tokoh dewasa 

(Creating Character with Personality, 2006) 
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4. Orang tua 

Tokoh orang tua memiliki ukuran tinggi badan yang sama dengan orang dewasa.  

Namun tokoh orang tua memiliki postur tubuh yang lebih bungkuk dan memiliki 

banyak kerutan karena sudah tua. Tokoh orang tua memiliki hidung dan telinga 

yang lebih besar dan mata yang lebih kecil dan sipit dari tokoh dewasa (hlm. 97-

104). 

 

Gambar 2.13. Contoh tokoh orang tua 

(Creating Character with Personality, 2006) 

2.2.5. Bentuk Dasar  

Menurut Bancroft (2006), Bentuk dasar pada suatu tokoh dapat menujukan 

kepribadian tokoh tersebut, seperti: 

1. Bulat 

Bentuk bulat sering digunakan untuk menciptakan tokoh protagonis atau tokoh 

yang terlihat lucu, ramah dan menyenangkan. Tokoh dengan bentuk dasar bulat 

memiliki visual yang terdiri dari garis melengkung atau membulat dan tidak 

memiliki sudut tajam, sehingga terkesan tidak berbahaya. Contohnya seperti 

Santa Claus dan bayi. 
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Gambar 2.14. Contoh tokoh dengan bentuk dasar bulat 

(Creating Character with Personality, 2006) 

2. Kotak 

Bentuk kotak sering digunakan untuk menciptakan tokoh yang memiliki kesan 

maskulin, tegas dan dapat diandalkan. Bentuk kotak yang terdiri dari garis vertikal 

dan horizontal menunjukan sisi kuat. Contohnya seperti tokoh-tokoh superhero. 

 

Gambar 2.15. Contoh tokoh dengan bentuk dasar kotak 

(http://www.supermansupersite.com) 

3. Segitiga 

Bentuk segitiga biasanya digunakan untuk menciptakan tokoh antagonis. Tokoh 

dengan bentuk dasar segitiga terlihat licik dan berbahaya karena memiliki sudut 

yang tajam dan kuat. Contohnya seperti Maleficent dalam film “Sleeping Beauty” 

(hlm. 32-35). 
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Gambar 2.16. Contoh tokoh dengan bentuk dasar segitiga 

(https://www.disneyclips.com) 

2.2.6. Bentuk Tubuh 

Sheldon (seperti dikutip dalam Kamenskaya dan Kukharev, 2008) menjelaskan 

bahwa bentuk tubuh seseorang dapat menujukan kepribadian orang tersebut. 

Sheldon mengategorikan kepribadian seseorang ke dalam tiga bentuk tubuh 

manusia yang disebut dengan somatotypes. Tiga bentuk badan berdasarkan 

Sheldon’s somatotypes yaitu endomorph, mesomorph, dan ectomorph. 

1. Endomorph 

Orang dengan bentuk badan endomorph memiliki kepribadian viscerotonic yaitu 

sosok yang santai, mudah bergaul, toleran, menyukai ketenangan dan kedamaian. 

Bentuk badan endomorph terlihat gemuk atau berisi. 

 

Gambar 2.17. Bentuk tubuh endomorph 

(https://cdn.muscleandstrength.com) 
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2. Mesomorph 

Orang dengan bentuk badan mesomorph memiliki kepribadian somatotonic yaitu 

sosok yang tegas, aktif, kuat, dan agresif. Bentuk badan endomorph terlihat gagah 

dan berotot. 

 

Gambar 2.18. Bentuk tubuh mesomorph 

(https://cdn.muscleandstrength.com) 

3. Ectomorph 

Orang dengan bentuk badan ectomorph memiliki kepribadian cerebrotonic yaitu 

sosok yang pendiam, tidak mudah bergaul, dan sensitif. Bentuk badan endomorph 

terlihat kurus dan ototnya lemah. 

 

Gambar 2.19. Bentuk tubuh ectomorph 

(https://cdn.muscleandstrength.com) 
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2.2.7. Fitur Wajah 

Kini dan Kumar (2014) berpendapat bahwa fitur wajah seseorang seperti hidung, 

dahi, jarak antar mata, dan sebagainya dapat menunjukan kepribadian seseorang. 

Analisis kepribadian manusia lewat fitur wajah dapat berguna dalam berbagai 

bidang seperti seleksi militer, pemilihan peran dalam sebuah film, dan perekrutan 

karyawan. Teknik membaca kepribadian atau sifat seseorang melalui fitur wajah 

disebut fisiognomi. Physiognomy diambil dari kata physis yang artinya adalah 

sifat atau watak, dan kata gnomon yang artinya adalah menilai. Sehingga 

fisiognomi merupakan cara menilai sifat atau watak seseorang dari ciri fisiknya 

(hlm. 40). 

 Menurut Fathoni, Kartika, dan Lubis (2018) sejak dulu fisiognomi telah 

dikenal oleh beberapa negara seperti Yunani, Cina, India, dan Jawa. Warna kulit, 

bentuk mata, dsb juga dapat menunjukan suku, ras, atau tempat tinggal seseorang. 

Misalnya, lingkungan yang tropis akan memengaruhi warna kulit seseorang 

menjadi lebih gelap dari ras lainnya yang tinggal di negara non-tropis. Dalam 

perancangan tokoh, banyak desain tokoh yang memiliki kemiripan antara satu 

dengan yang lainnya atau biasa disebut dengan same face syndrome. Fisiognomi 

dapat menjadi solusi untuk menghindari same face syndrome dan membantu 

perancang tokoh agar dapat memvisualkan tokoh sesuai dengan kepribadian yang 

diinginkan (hlm. 34-41). 

1. Rambut 

Menurut Roberts (2009) tesktur rambut dapat menunjukan sisi keterbukaan atau 

tertutupnya seseorang. Pemilik rambut tipis merupakan seseorang yang peka dan 
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lembut (hlm 113). Orang berambut tebal memungkinkan untuk memiliki sifat 

yang kasar, namun biasanya mencintai alam bebas. Orang dengan rambut keriting 

merupakan orang yang penuh semangat, humoris dan menyenangkan. Sedangkan 

pemilik rambut lurus memiliki kepribadian yang serius dan jujur. 

 

Gambar 2.20. Ragam tekstur rambut 

(Face Reading How to Know Anyone at a Glance, 2009) 

Orang Asia, Amerika, Afrika, India atau yang lainnya bisa saja memiliki 

rambut berwarna hitam, coklat atau pirang. Namun orang yang mewarnai 

rambutnya mencerminkan bagaimana orang tersebut ingin terlihat. Rambut 

berwarna hitam memberikan kesan bahwa orang tersebut ingin terlihat dominan 

dan biasanya merupakan sosok yang berkemauan yang keras. Rambut berwarna 

coklat mencerminkan sosok yang sangat menyayangi keluarga dan tulus terhadap 

orang lain. Rambut berwarna pirang memberi kesan ceria dan percaya diri.  

Sedangkan rambut berwarna merah mencerminkan sosok yang dramatis 

dan emosinya berapi-api (Roberts, 2009, hlm. 28-29). Lalu, orang yang 

menumbuhkan rambut wajah seperti kumis dan janggut biasanya adalah orang 

yang berusaha menutupi kelemahannya dari orang lain dan selalu ingin terlihat 

kuat, maskulin dan beribawa. Janggut berbentuk runcing menunjukan pribadi 

yang gigih mencapai tujuan, dominan dan punya kendali (Fulfer, 1996, hlm. 67-

68). 
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2. Dahi 

Dahi dapat mencerminkan pola pikir seseorang (Fulfer, 1996, hlm. 11). Bentuk 

dahi yang bulat menunjukan bahwa pemilik dahi tersebut merupakan orang yang 

pandai dan senang bergaul, juga sangat menjaga hubungan pertemanan dalam 

waktu yang lama. Bentuk dahi yang kotak mencerminkan seseorang yang sangat 

mementingkan karir (Roberts, 2009, hlm. 30). 

 Sedangkan pemilik dahi widow's peak (dengan ciri terdapat rambut 

berbentuk V di tengah-tengah dahi) biasanya adalah orang yang individualis, tidak 

suka diatur, namun kreatif (Roberts, 2009, hlm. 113). Dahi lebar mencerminkan 

pribadi yang berpikir jauh ke depan, perencana, dan ahli strategi. Sedangkan dahi 

sempit mencerminkan pribadi yang selalu mengikuti insting dan impulsif. Lalu, 

pemilik garis horizontal atau kerutan di dahi biasanya punya pemikiran yang logis 

dan sukses dalam keuangan (Roberts, 2009, hlm. 33-34). 

 

Gambar 2.21. Ragam bentuk dahi 

(Face Reading How to Know Anyone at a Glance, 2009) 

3. Alis 

Posisi tinggi atau rendahnya alis dapat menunjukan ramah atau tidaknya 

seseorang. Alis yang rendah atau dekat dengan mata menunjukan pribadi yang 

ramah, mudah bergaul (Roberts, 2009, hlm. 44), dan cepat dalam bertindak atau 

spontan (Fulfer, 1996, hlm. 14). Alis yang jaraknya agak jauh diatas mata 
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menunjukan pribadi yang memiliki standar yang tinggi, tidak mudah terkesan, dan 

pemilih (Roberts, 2009, hlm. 44)  

 Pemilik bentuk alis menjulang mungkin adalah sosok yang mudah marah, 

(Roberts, 2009, hlm. 46), ingin selalu benar, dan memiliki pengamatan yang 

cermat (Fulfer, 1996, hlm. 13). Sedangkan bentuk alis membulat mencerminkan 

sosok yang menyukai lingkungan rumah yang tenang dan damai, juga menjaga 

hubungan baik dengan orang lain (Roberts, 2009, hlm. 46). Bentuk alis datar 

mencerminkan pribadi yang introvert dan pemalu. Pemilik alis tebal merupakan 

sosok yang kuat dan dominan sedangkan pemilik alis tipis merupakan sosok yang 

lembut (Roberts, 2009, hlm. 45-47). 

 

Gambar 2.22. Ragam bentuk alis 

(Face Reading How to Know Anyone at a Glance, 2009) 

4. Mata 

Mata dapat menunjukan cara seseorang melihat keadaan di sekitarnya. (Fulfer, 

1996, hlm. 17). Menurut Roberts (2009) warna mata biru mencerminkan pribadi 

yang selalu berpikir. Warna mata coklat mencerminkan pribadi yang berhati 

hangat dan mengganggap keluarga dan teman adalah segalanya. Warna mata hijau 

menunjukan pribadi yang selalu ingin belajar dan rasa penasarannya besar.  
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Gambar 2.23. Ragam warna mata 

(https://i.pinimg.com) 

Warna mata hazel menunjukan pribadi yang dapat mengerjakan berbagai 

pekerjaan sekaligus, namun mudah merasa bosan. Sedangkan warna mata abu-abu 

mencerminkan pribadi yang dingin, tertutup dan pandai menjaga rahasia (hlm. 35-

36). 18). Lalu, pemilik kantung mata yang tebal dapat menunjukan pribadi yang 

egois dan kadang tidak jujur (Fulfer, 1996, hlm. 26). 

5. Hidung 

Ketertarikan seseorang terhadap uang dapat terlihat dari hidungnya. Pemilik 

hidung dengan ujung yang besar seperti bola merupakan orang yang sangat 

menjaga keamanan uang yang dimilikinya, karena kemungkinan pernah 

mengalami masalah keuangan di masa lalu, sehingga berusaha mendapatkan 

segala hal yang diperlukan (Fulfer, 1996, hlm. 32). Hidung lebar mencerminkan 

pribadi yang suka berbagi, dan selalu melindungi atau mendukung orang tercinta. 

Hidung berbentuk paruh burung mencerminkan pribadi yang agresif dan suka 

menyuruh orang lain (Fulfer, 1996, hlm. 28-30), dan berbahaya (Roberts, 2009, 

hlm. 51).  
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 Hidung yang terlihat patah menunjukan pribadi yang pernah mengalami 

trauma yang sebabkan oleh kegagalan entah itu dalam karir, perceraian, masalah 

dengan anak, penyakit, atau kematian seseorang yang sangat berarti. Pemilik satu 

garis vertikal di atas hidung menunjukan bahwa orang tersebut memiliki arah 

hidup yang berbeda dari keluarga, baik itu perbedaan tempat tinggal, perbedaan 

keyakinan, dsb. Pemilik dua garis vertikal di atas hidung menunjukan bahwa 

orang tersebut memiliki tingkat konsentrasi yang baik dan fokus pada detail 

(Roberts, 2009, hlm. 31-34). 

 

Gambar 2.24. Ragam bentuk hidung 

(Amazing Face Reading, 1996) 

7. Mulut dan bibir 

Mulut dapat mencerminkan cara seseorang dalam mengekspresikan dirinya 

(Fulfer, 1996, hlm. 44). Pemilik mulut besar merupakan sosok yang extrovert dan 

ekspresif. Pemilik mulut kecil merupakan sosok yang introvert, pendiam, dan 

selalu waspada terhadap orang lain. Bibir bagian atas dan bagian bawah sama-

sama tebal mencerminkan sosok yang ekspresif dan humoris. Bibir bagian bawah 

lebih tebal dari yang atas mencerminkan sosok yang persuasif. 

  Sedangkan, jika bibir bagian atas lebih tebal dari bagian bawah maka 

dapat mencerminkan pribadi yang blak-blakan dan cepat tanggap terhadap 

keadaan sekitar. Mulut yang tertekuk ke atas saat sedang diam mencerminkan 
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pribadi yang optimis. Mulut yang terlihat datar ketika sedang diam mencerminkan 

pribadi yang objektif. Sedangkan mulut yang terlihat tertekuk ke bawah saat 

sedang diam mencerminkan pribadi yang tidak mudah percaya pada orang lain 

(Fulfer, 1996, hlm. 44-46). 

 

Gambar 2.25. Ragam bentuk mulut 

(Face Reading How to Know Anyone at a Glance, 2009) 

8. Dagu  

Dagu dapat menunjukan daya tahan seseorang dalam menghadapi masalah 

(Fulfer, 1996, hlm. 51). Pemilik dagu kotak merupakan orang yang mampu 

mendapatkan kekayaan atau uang (Roberts, 2009, hlm. 66) dan idealistis (Fulfer, 

1996, hlm. 53). Pemilik dagu bulat merupakan orang yang ramah dan peduli pada 

orang lain. Dagu yang sangat runcing mencerminkan pribadi yang mendominasi 

dan akan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Dagu yang kecil 

mencerminkan pribadi yang mudah terbawa perasaan jika dikritik. Sedangkan 

orang dengan dagu lebar merupakan pribadi yang tidak mudah terbawa perasaan 

(Fulfer, 1996, hlm. 51-54). 

 

Gambar 2.26. Ragam bentuk dagu 

(Amazing Face Reading, 1996) 
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9. Bentuk Wajah 

Orang berwajah kotak merupakan sosok yang tidak mudah takut (Fulfer, 1996, 

hlm. 70). Orang berwajah persegi panjang memiliki kepribadian yang dominan 

tanpa harus berusaha keras (Kini dan Kumar, 2014, hlm. 46). Wajah segitiga 

mencerminkan pribadi yang tidak sabaran, mudah marah dan punya visi ke depan. 

Wajah bulat mencerminkan pribadi yang santai (Roberts, 2009, hlm. 71), peka 

dan peduli (Kini dan Kumar, 2014, hlm. 46). Wajah oval mencerminkan pribadi 

yang pemelihara dan cinta damai (Roberts, 2009, hlm. 71). 

 

Gambar 2.27. Ragam bentuk wajah 

(https://www.theadultman.com) 

2.3. Ras Manusia 

Dalam bukunya, Koentjaraningrat (2015) mengatakan bahwa ras merupakan 

golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik seperti warn akulit dan rambut, 

bentuk wajah, tinggi badan, dsb. Ras manusia menyebabkan banyak permasalahan 

dan kesalahpahaman. Muncul anggapan bahwa ras kulit putih lebih kuat, lebih 

pintar, dan lebih maju dari ras lainnya. Anggapan tersebut timbul saat ras kulit 

putih berhasil menguasai atau menjajah ras lainnya sehingga terjadi diskriminasi 

ras (hlm. 74).  
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Menurut Lazi, Efendi dan Purwandari (2017) para pakar membagi ras 

utama di dunia menjadi tiga yakni ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras 

Negroid. Namun dalam pembahasan ini hanya akan dibahas dua ras utama yaitu 

ras Mongoloid dan ras Kausasoid. Ras Mongoloid merupakan ras yang jumlahnya 

paling besar di dunia. Bangsa Indonesia termasuk ke dalam ras Malayan 

Mongoloid (Koentjaraningrat, 2015, hlm. 71). Menurut Lazi, Efendi dan 

Purwandari (2017), ras Mongoloid merupakan ras kulit kuning yang hidup di 

benua Asia dan benua Amerika.  

 

Gambar 2.28. Ras Mongoloid 

(http://ejournal.unib.ac.id) 

Ras Mongoloid memiliki ciri fisik berkulit kuning (tidak semuanya), mata 

berwarna coklat dan hitam, rambut berwarna hitam, dahi sempit dan tegak (hlm. 

122-123). Sedangkan menurut Johan Friedrich Blumenbach, ras Malayan 

Mongoloid memiliki hidung lebar, dan mulut besar (Berardesca, Leveque, dan 

Maibach, 2007, hlm. 6-7). Selain itu, ras Malayan Mongoloid juga memiliki ciri 

berkulit sawo matang, postur tubuh tegap, tinggi badan sedang, mata bulat, tekstur 

rambut lurus/ikal, serta bentuk wajah bulat (Waluya dalam Muhdaliha dan Arlena, 

2017, hlm. 21). 
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 Ras Kaukasoid merupakan ras kulit putih yang hidup dan tersebar di 

wilayah Eropa, Pakistan, Afrika Utara, India dan Timur Tengah. Ras Kaukasoid 

memiliki ciri fisik berkulit putih, bibir tipis, berbulu lebat, dan rambut lurus atau 

bergelombang (Lazi, Efendi dan Purwandari, 2017, hlm. 122). Dan menurut Johan 

Friedrich Blumenbach, ras Kaukasoid memiliki juga memiiki hidung yang 

mancung dan panjang (Berardesca, Leveque, dan Maibach, 2007, hlm. 6-7). 

 

Gambar 2.29. Ras Kaukasoid 

(http://ejournal.unib.ac.id) 

2.4. Psikologi Warna 

Sutton dan Whelan (2004) menyatakan bahwa sekumpulan cahaya masuk ke 

dalam mata, menyebabkan manusia bisa melihat berbagai warna (hlm. 15). Dalam 

bukunya, Tillman (2011) mengatakan bahwa warna sangat penting untuk 

menunjukan peran suatu tokoh. Warna yang menarik akan membuat penonton 

langsung teringat dengan tokoh tersebut. Dan seorang perancang tokoh harus 

paham betul mengenai makna warna yang dipilih untuk tokoh yang dirancangnya. 

Beberapa warna dari lingkaran warna merupakan warna utama untuk merancang 

tokoh. Warna-warna tersebut merupakan warna primer yang terdiri dari merah, 

kuning, biru dan warna sekunder yang terdiri dari warna ungu, hijau, oranye 

ditambah dengan hitam dan putih (hlm. 110-111). 
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Gambar 2.30. Basic Color Wheel 

(Creative Character Design, 2011) 

Menurut Sutton dan Whelan (2004), warna memberikan dapat menyampaikan 

berbagai makna, seperti: 

1. Merah 

Dalam arti positif, warna merah melambangkan cinta, sedangkan dalam arti 

negatif, warna merah melambangkan kemarahan, kejahatan, dan kebencian 

(Mattesi, 2008, hlm. 99). Menurut Sutton dan Whelan (2004) warna merah barn, 

claret dan crimson merupakan warna yang disukai pria karena memberikan kesan 

mewah (hlm. 157). 

 

Gambar 2.31. Merah 

(The Complete Color Harmony, 2004) 

2. Kuning 

Warna kuning merupakan warna yang cerah dalam spektrum warna. Warna 

kuning melambangkan semangat, kebijaksanaan, kecerdasan, dan optimisme. 
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Sedangkan warna kuning  emas melambangkan kekayaan (Sutton dan Whelan, 

2004, hlm. 159). 

 

Gambar 2.32. Kuning 

(The Complete Color Harmony, 2004) 

3. Biru 

Warna biru melambangkan kecerdasan, intregritas, keyakinan, dan keseriusan 

(Tillman, 2011, hlm. 112). Warna biru adalah warna kesukaan banyak pria. Warna 

biru tua melambangkan kepercayaan dan kesetiaan (Sutton dan Whelan, 2004, 

hlm. 164-165). 

 

Gambar 2.33. Biru 

(The Complete Color Harmony, 2004) 

4. Ungu 

Warna ungu melambangkan ambisi, kekuasaan, kemewahan, dan hal-hal yang 

berbau magis (Tillman, 2011, hlm. 113). Dulunya warna ungu sangat langka dan 

mahal sehingga hanya digunakan oleh keluarga kerajaan (Sutton dan Whelan, 

2004, hlm. 166). 

 

Gambar 2.34. Ungu 

(The Complete Color Harmony, 2004) 
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5. Hijau 

Warna hijau mengingatkan pada alam dan memberikan ketenangan. Orang yang 

menggunakan baju hijau terkesan murah hati dan dapat diandalkan (Sutton dan 

Whelan, 2004, hlm. 162).  

 

Gambar 2.35. Hijau 

(The Complete Color Harmony, 2004) 

6. Oranye 

Warna oranye melambangkan keceriaan, antusiasme dan kreativitas (Tillman, 

2011, hlm. 113). Orang yang menggunakan baju oranye terkesan memiliki 

pemikiran yang kreatif, antusias dan menyenangkan. (Sutton dan Whelan, 2004, 

hlm. 161). 

 

Gambar 2.36. Oranye 

(The Complete Color Harmony, 2004) 

7. Hitam 

Warna hitam merupakan warna yang menunjukan otoritas, martabat dan 

mengintimidasi. Warna hitam dikenakan untuk memberikan kesan hormat pada 

situasi resmi dan formal (Sutton dan Whelan, 2004, hlm. 175).  

 

Gambar 2.37. Hitam 

(The Complete Color Harmony, 2004) 
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8. Putih 

Warna putih melambangkan kesucian, kesederhanaan dan kebaikan. Di dalam 

film, tokoh baik sering memakai kostum berwarna putih sedangkan tokoh jahat 

mengenakan kostum berwarna hitam. (Tillman, 2011, hlm. 114-120). 

 

Gambar 2.38. Putih 

(The Complete Color Harmony, 2004) 

9. Coklat 

Warna coklat merupakan warna yang membumi dan mengingatkan kita pada 

rumah. Orang yang menggunakan pakaian berwarna coklat memiliki kesan 

maskulin, pekerja keras dan dapat diandalkan (Sutton dan Whelan, 2004, hlm. 

171). 

 

Gambar 2.39. Coklat 

(The Complete Color Harmony, 2004) 

10. Abu-abu 

Warna abu-abu melambangkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Orang dengan 

rambut beruban secara tidak langsung memberikan kesan bahwa orang tersebut 

telah melalui banyak pengalaman di sepanjang hidupnya. Lalu, orang yang 
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mengenakan baju abu-abu terkesan formal dan profesional (Sutton dan Whelan, 

2004, hlm. 172-173). 

 

Gambar 2.40. Abu-abu 

(The Complete Color Harmony, 2004) 
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