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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Game 

Menurut Kramer (2000), sebuah permainan (game) dalam bahasa Jerman adalah 

aktivitas yang dilakukan hanya untuk kesenangan dan tanpa dasar tujuan. 

Kramermendefinisikan setiap aktivitas yang membawa kesenangan adalah 

permainan. Misalnya menari, bermain alat musik, berakting dan bermain dengan 

boneka. Sedangkan menurut Katie Salen dan Eric Zimmerman (2004), game adalah 

sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan, yang didefinisikan oleh 

peraturan, yang menghasilkan hasil yang dapat dihitung. 

Menurut Crawford (1984), ada 4 elemen dasar dalam pembuatan suatu game 

yaitu mekanika, cerita, estetika dan teknologi. Pertama, mekanika adalah unsur 

pembeda diantara jenis media hiburan lain. Media hiburan dapat melibatkan 

teknologi, cerita dan estetika namun, tidak melibatkan mekanika. Mekanika disebut 

sebagai seperangkat prosedur atau sebuah aturan yang diterapkan dalam permainan. 

Mekanika digunakan untuk mengetahui bagaimana prosedur agar pemain bisa 

mendapat tujuan. Kedua, cerita. Setiap permainan pasti memiliki cerita. Cerita 

berperan penting dalam penyusunan sebuah permainan. Cerita dapat menjelaskan 

alur permainan dan kuat lemahnya cerita tergantung pada nilai yang ada dalam 

permainan tersebut. Elemen ketiga, estetika. Bagaimana suatu permainan itu dapat 

terdengar, terlihat, tercium dan terasa bergantung pada estetika. Estetika dapat 

dikatakan sebagai aspek yang sangat penting dari perancangan permainan atau 

Perancangan Gerak Animasi..., Ronny Sutanto, FSD UMN, 2018



6 

 

game design karena memiliki hubungan langsung dengan pengalaman pemain atau 

user experience. Terakhir adalah teknologi. Elemen teknologi selalu berkembangan 

mengikuti perkembangan zaman dan akan berpengaruh baik jika dimanfaatkan 

dengan baik. Teknologi dasarnya adalah media dimana estetika berlangsung, 

mekanik bekerja dan cerita akan diberitahu. 

 

Gambar 2.1. 4 elemen dasar pembuatan suatu game 

( http://segara.id/wp-content/uploads/2016/05/4-ELEMEN-PENYUSUN-GAME.jpg ) 

 

Dalam pembuatam game dibutuhkan sebuah proses pengembangan suatu game. 

Menurut Moore dan Novak (2010), ada 4 tahapan dalam proses pengembangan 

suatu game, yaitu pre-production, production, milestones dan post-production. Pre-

production meliputi high concept, pitch, concept document, game design document 

dan prototype. Pada tahap production, develompent team sudah mulai merancang 

dan membuat suatu aset untuk game. Bagian ini meliputi design, programming, 

level creation, art production, audio production dan testing. Setelah melewati 
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tahapan production, tahapan selanjutnya adalah milestones yang meliputi fist 

playable, alpha, code freeze, beta, code realease, gold master dan crunch time. 

Setelah semua tahap dilalui, barulah tahap post-production yang diikuti 

maintenance. 

 

Gambar 2.2. 4 tahapan dalam pembuatan video game 

( https://e-games.tech.purdue.edu/images/GD1_B.png ) 

 

2.2. Animasi 

Wells (1998) menjabarkan bahwa kata animasi berasal dari Bahasa latin “animare”, 

yang artinya “memberikan kehidupan”. Ia juga mengatakan, animasi adalah ilusi 

pergerakan yang dibuat oleh creator dalam bentuk garis dan bentuk tak bernyawa 

(hal. 2). Artinya animasi adalah suatu gambar mati yang hidup dengan cara 

memberikan gerakan ilusi.  

Blair (1994, hlm. 89) mengatakan animasi dapat menciptakan ilusi gerak 

dengan menampilkan gambar yang berurutan secara cepat dengan mengalami 

perubahan bentuk sedikit demi sedikit sehingga memberikan kesan yang hidup. 

Animasi tidak akan terjadi apabila hanya menggunakan 1 gambar, diperlukan 
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banyak gambar yang digerakan untuk menjadi animasi (Robert 2013). Gambar yang 

berurutan secara cepat sering juga disebut Frame Per Second (FPS).  

Animasi pada film biasanya dimainkan pada 24 frames per second. Animasi 

untuk televisi di Eropa, Africa, dan Australia dimainkan pada 25 frames per second 

(Roberts 2011). Pada game, biasanya frame yang digunakan berkisaran 10 – 20 

frames per second.. 

2.2.1. Perbedaan Animasi pada Film dan Game 

Untuk para pengamat biasa, animasi pada film dan game dapat terlihat tidak 

memiliki perbedaan, tetapi untuk para pengamat yang mengamati masing-masing 

bidang mengetahui bahwa animasi pada film dan game memiliki perbedaan yang 

signifikan. Untuk teknik pengerjaan, animasi pada film dan game memang memiliki 

alur kerja yang sama, tetapi seluruh kegiatan yang dijalankan memiliki struktur 

yang berbeda. 

Erik Astrom (2007) mengatakan ada dua hal yang membedakan antara animasi 

pada film dan game. Pertama, tim kerja. Secara alami, tim kerja animasi pada film 

dan game berbeda. Bekerja dalam tim animasi game bergantung pada orang yang 

lebih banyak dan kita harus mengandalkan anggota tim yang lain. Bekerja dalam 

tim animasi game adalah tentang kolaborasi antara audio artist dan programmer. 

Dari sisi pengawasan juga berubah. Animator utama adalah penghubung yang 

sangat penting antara animator yang lain dengan produser. Hal ini menyebabkan 

animator memiliki peluang untuk memengaruhi animasinya. Dalam animasi film, 

the director memiliki bayangan yang sangat jelas. Antara animator dan supervisor 
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mereka semua memiliki opini masing-masing mengenai animasi yang dibuat. 

Banyak orang yang lebih terlibat dalam pembuatan animasi pada film. Sehingga, 

biasanya animator film merasa tidak ‘memiliki’ animasi yang mereka buat. 

Kedua, metode. Pembeda antara animasi film dan game adalah metode yang 

digunakan. Dalam animasi gamebekerja dengan clips, tracks dan curve-files. 

Sedangkan, pada animasi film bekerja dengan scenes dan shots. Dalam animasi 

game kita juga dapat bekerja dengan cutscenes yang membuat animasi game terlihat 

sama dengan animasi film.  

 

Gambar 2.3. Scenekarakter pada film animasi 

( http://68.media.tumblr.com/tumblr_lnqs09eu2p1qm4cwzo1_1280.png ) 
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Gambar 2.4. sprite sheet karakter pada animasi game 

(http://orig09.deviantart.net/3fab/f/2012/262/0/4/aqua___axe_hero_animation_by_wrathxx-

d5fb2oq.png ) 

 

Hal-hal tersebut memengaruhi waktu yang dihabiskan untuk membuat animasi 

masing-masing. Bagi animator film untuk membuat a single scene dibutuhkan 

waktu kurang lebih 3 bulan, sedangkan bagi animator game untuk membuat a clip 

hanya dibutuhkan 2 sampai 3 jam. Dalam film, adegan yang sudah dianimasikan 

masih harus menerima pengaturan cahaya dan efek. Hal tersebut harus dikerjakan 

secara cepat agar proses produksi tidak terhambat. 

2.3. Prinsip Animasi pada video game 

Frank Thomas dan Ollie Johnston adalah 2 orang animator profesional yang 

mencetuskan 12 prinsip animasi. Tujuan utama dari prinsip – prinsip animasi adalah 

menghasilkan animasi yang lebih realistis berdasarkan pada hukum fisika, juga 

melibatkan emosi dan daya tarik karakter. Fungsi dari prinsip animasi agar setiap 

animasi yang dihasilkan terlihat menarik, dramatis dan gerakan yang alami. 
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 Munculnya 12 prinsip animasi   bermula dari perbincangan sehari – hari 

ketika memberikan masukan dan kritikan dalam   pengerjaan  suatu proyek animasi 

seperti “Why don’t you stretch him out more?”  kemudian berubah menjadi “Get 

more stretch on him!”, “you need to anticipate that action to give it more punch”, 

“why don’t you put more follow through on the coat tail ?”. Seiring berlajalannya 

waktu, proses – proses tersebuat mendapatkan istilah yang  semakin disempurnakan 

hingga tersusunlah 12 prinsip animasi, yaitu: 

1) Squash and Stretch 

2) Anticipation  

3) Staging 

4) Staging Ahead Action and Pose to Pose 

5) Follow Through and Overlaping Action 

6) Slow In and Slow Out 

7) Arcs 

8) Secondary Action 

9) Timming 

10) Exaggeration 

11) Solid Drawing 

12) Appeal 

 

Menurut Astrom (2007), ada beberapa perbedaan prinsip animasi klasik pada game. 

Prinsip – prinsip itu meliputi Squash and Stretch, Timming and Motion, 

Anticipation, Staging, Follow Through and Overlapping Action, Straight Ahead 

Perancangan Gerak Animasi..., Ronny Sutanto, FSD UMN, 2018



12 

 

Action and Pose to Pose Action, Slow in and Slow Out, Arcs, Exaggeration dan 

Secondary Action. Astrom menjelaskan bahwa Timming and Motion, Straight 

Ahead Action and Pose to Pose Action dan Arcs adalah animasi yang general dan 

selalu digunakan diberbagai macam animasi. 

Squash and Stretch 

Squash and Stretch adalah memberikan volume dan berat pada suatu objek benda 

atau karakter. Squashing and Stretching harus terkontrol karena sebuah alasan 

(Robert, 2011, hlm. 59). Contohnya adalah seorang pemain sepak bola akan 

mengalami squash ketika terjatuh, akan tetapi bola bowling tidak akan terjadi 

squash saat terjatuh. Robert mengatakan bahwa Squashing and Stretching terjadi 

tergantung dari sebuah kontruksi karakter. 

 

Gambar 2.5. Squash and Stretch pada animasi karakter 

( https://assets.rocketstock.com/uploads/2015/11/Squash-and-Stretch.jpg ) 

 

Menurut Astrom (2007, hlm. 14), prinsip ini tidak banyak dipakai pada 

banyak game. Prinsip ini mulai muncul pada cartoony games di mana para audience 

adalah anak – anak. Prinsip ini lebih banyak di pakai pada game lama (8-bit games), 

karena lebih bergantung pada pixel art  dari pada grafik pada komputer. 
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Gambar 2.6. Squash and Stretch pada karakter game Darkstalkers 

( http://art-eater.com/wp-content/uploads/2010/07/QBee.gif ) 

2.3.2. Anticipation 

Anticipation adalah persiapan dari sebuah gerakan utama pada suatu keadaan dan 

membuatnya terlihat pada posisi yang tepat. Prinsip ini seperti memberikan energi 

untuk melakukan sebuah aksi. Contohnya saat karakter ingin melempar bola, 

mereka akan mengarahkan pundak mereka kearah belakang sebelum melemparnya. 

(Robert, 2011, hlm. 59) 

 

Gambar 2.7. Anticipation saat melempar bola 

(https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/ce/fe/b3/cefeb31ab1f9e1eaa2782665a192686e.jpg) 
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 Menurut Astrom (2007, hlm. 14), Anticipation dibuat untuk menciptakan 

respon yang instan, contohnya dalam suatu game jika pemain ingin menggerakan 

karakter untuk melompat, maka pemain ingin menciptakan gerakan langsung tanpa 

menunggu karakter mengambil ancang - ancang. Sama seperti game First Person 

Shooter, di mana pemain ingin menembak lawan langsung tanpa ada jedah dari 

frame, sehingga menimbulkan rasa yang instan tanpa jedah. 

2.3.3. Staging 

Staging adalah memberikan suatu pesan yang jelas kepada audience apa yang 

terjadi di panggung. Menurut Roberts (2011, hlm 59), untuk menghasilkan pesan 

yang dibutuhkan siluet yang baik. Pastikan tidak ada yang menghambat layar dari 

apa yang dilihat audience. 

 

Gambar 2.8. Siluet untuk melihat Stagingyang baik 

( http://video-university.87seconds.com/content/uploads/03_staging-disney-

WardKimball.png ) 
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Astrom (2007, hlm. 15) mengatakan staging menjadi sangat sulit dilakukan 

pada game karena pemain dapat melihat karakter dari berbagai sudut. Astrom 

menjelaskan bahwa pada game aksi yang diperlihatkan haruslah jelas dari berbagai 

macam sudut pandang. 

2.3.4. Straight Ahead Action and Pose to Pose 

Straight Ahead adalah menganimasikan sesuatu dengan memproduksi scene 

dengan frame per frame dari awal hingga akhir. Pose to Pose animasi yang 

memerlukan beberapa key position lalu mengisi jarak dari key position (Roberts, 

2011, hlm. 59). Roberts mengatakan bahwa Straight ahead memberikan pergerakan 

animasi yang lebih baik dan realistis untuk sebuah aksi. Akan tetapi menurut 

Roberts, straight ahead sangat sulit untuk memantau proporsi dan membuat yang 

tepat, juga dibutuhkan proses yang lama. Sedangkan Pose to Pose memberikan 

perkerjaan animasi yang dinamis untuk membuat bagian yang dramatis atau 

emosional. 

 

Gambar 2.9. Contoh Straight Ahead and Pose to Pose pada karakter 

(http://www.bluepony.com/wp-content/uploads/2014/11/Straight-Ahead-and-Pose-to-Pose.jpg) 
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2.3.5. Follow Through and Overlaping Action 

Menurut Roberts (2011), Follow Through and Overlapping adalah teknis yang 

membantu pembuatan animasi bergerak menjadi lebih realistis dan memberi kesan 

bahwa karakter mengikuti hukum fisika. Pada sebuah karakter dapat terlihat follow 

through ketika  tubuhnya melanjutkan gerakan setelah karakter terdiam. 

Overlapping terlihat ketika bagian tubuh bergerak ke arah yang berbeda. Dalam hal 

ini, timing sangatlah penting dalam prinsip animasi ini. 

 

 

Gambar 2.10. Follow Through and Overlapping pada gambar tupai 

(http://animationrose.weebly.com/uploads/4/2/4/6/42467485/3818346_orig.jpg) 

 

Menurut Astrom (2007), prinsip ini sulit untuk diimplementasikan karena 

setiap aksi yang dijalankan bergantung kepada pemain dan setiap aksi memiliki 

animasinya masing – masing. Gameplay juga mempengaruhi prinsip follow through 

and overlapping action karena para pemain tidak mungkin ingin menunggu hingga 

animasi itu selesai. Contohnya jika pemain sedang menggerakan karakter yang 

sedang berjalan, maka pemain tidak akan menunggu animasi itu hingga selesai 

untuk melakukan aksi berikutnya. 
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2.3.6. Slow In and Slow Out 

Menurut Roberts (2011) Slow In and Slow Out adalah semua pergerakan untuk 

menambah kecepatan dan memperlambat untuk berhenti. Menurutnya, animasi 

akan terlihat lebih hidup jika menggunakan prinsip ini. 

 

Gambar 2.11. Slow In and Slow Out pada bola saat memantul 

(http://profspevack.com/archive/animation/tech_support/images/slowinout.jpg) 

 

Menurut Astrom (2007), prinsip ini tidak terlalu baik jika diimplikasikan ke 

dalam permainan karena kebanyak animasi bergantung kepada animasi 

sebelumnya. Jika animasi diperlambat dan dipercepat secara konstan, maka akan 

mengganggu alur animasi. Contoh nya adalah walk-cycle loop. 
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2.3.7. Arcs 

Robets (2011) mengatakan bahwa pergerakan manusia dan hewan selalu terjadi 

dalam arcs. Arcs membantu pergerakan animasi lebih alam dan hidup. Arcs pada 

suatu karakter game juga dibutuhkan agar terkesan hidup dan tidak seperti robot. 

 

Gambar 2.12. Arcs pada tangan yang sedang mengayun agar memberikan kesan 

yang hidup 

(https://i2.wp.com/danterinaldidesign.com/wp-content/uploads/2014/05/Arcs03.jpg) 

 

2.3.8. Secondary Action 

Menurut Robests (2011), pemberikan secondary action dari aksi utama 

memberikan animasi karakter yang lebih kuat dan menarik untuk dilihat. Misalnya 

pada karakter yang berjalan marah akan membuat pergerakan kaki seperti 

menghentak – hentakan, dan tangan yang bergerak lebih cepat dan kuat. 
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Gambar 2.13. Secondary Action yang memberikan kesan pada karakter yang 

sedang berjalan dengan marah 

( https://www.youtube.com/watch?v=vHlDXofLzZM ) 

 

Astrom (2007) mengatakan bahwa prinsip yang membuat game menjadi lebih 

menarik yaitu secondary acton, di mana suatu aksi dapat dilakukan atau digerakkan 

secara bersamaan dengan bantuan fisika. Contohnya, saat granat sedang 

menggantung kemudian diledakkan dapat dianimasikan dengan bantuan physics-

engine. 

2.3.9. Timming 

Robets (2011) mengatakan timing mengacu pada poin saat berlangsung berbagai 

macam kejadian. Timing bertujuan untuk membangun mood, emosi dan reaksi 

terhadap suatu kejadian. Ia mengatakan timing beguna untuk memberikan 

pemahaman secara singkat apa yang terjadi kepada audience. 
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2.3.10. Exaggeration 

Robets (2011) mengatakan bahwa semua animasi yang dilebih – lebihkan akan 

membuat animasi terlihat lebih hidup. Menurut Robets, Sebuah tindakan atau 

ekspresi yang bekerja dalam live action tidak akan selalu bekerja dalam animasi. 

Besar kecilnya exaggeration tergantung sebesar apa realistas sebuah karakter. 

 

Gambar 2.14. Exaggeration pada saat karater mengangkat sebuah box yang 

seakan – akanbox terasa berat 

(https://www.pluralsight.com/content/pluralsight/en/blog/tutorials/pus/pushing-rigs-limit-using-

exaggeration-appealing-animation/_jcr_content/main/hero_blog_block/image-res.img.jpg ) 

 

Menurut Astrom (2007), pengaplikasian prinsip ini sama seperti prinsip 

squash and stretch. Astrom menjelaskan bahwa prinsip ini dapat digunakan seperti 

dalam game stylized, akan tetapi prinsip ini jarang digunakan dengan terlalu 

ekstrim. Dalam game multiplayer, beberapa animasi yang digunakan dapat 

mengintepretasikan gerakan seorang pemain dari kejauhan. 
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2.3.11. Solid Drawing 

Robets (2011) mengatakan seorang animator harus membutuhkan pemahaman 

tentang anatomy, berat, keseimbangan, terang dan gelap. Ia mengatakan bahwa 

seorang animator harus bisa menggambar anatomi manusia dan hewan.  

2.3.12. Appeal 

Menurut Robets (2011), sebuah animasi karakter harusnya menarik untuk audience. 

Jika karakter animasi disamakan dengan aktor, maka ketertarikan tersebut disebut 

karismatik. Audience harus tertarik pada karakter agar dapat menarik perhatian 

untuk dilihat. 

2.4. Bahasa Tubuh 

Hal pertama yang harus dilakukan saat membuat animasi pada sebuah karakter 

adalah membuat “body language” . Jika kita dapat membuat sebuah karakter 

terlihat berpikir atau melihat hanya dengan menggunakan bahasa tubuh, artinya kita 

sudah bisa menghidupkan sebuah karakter. Menambah sebuah ekspresi wajah juga 

dapat membuat animasi menjadi lebih kuat (Robert, 2011). 

Setiap hari kita melihat manusia lain dan mencoba untuk membaca dari 

ekspresi wajah dan bahasa tubuh apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. 

Melakukan hal ini setiap hari membuat kita mahir dalam membaca situasi dan pada 

kenyataannya sebagian besar informasi ini diambil secara tidak sadar (Robert, 

2011).. 

Kita semua pernah berada dalam situasi di mana kita bertemu dengan 

seseorang yang selalu tersenyum, tetapi adalah sesuatu yang salah dan tidak beres. 

Kita bisa merasakan hal tersebut hanya dengan melihat bahasa tubuh yang mereka 
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lakukan. Untuk bisa membuat animasi yang halus, kita harus mempunyai 

ketertarikan yang mendalam pada semua manusia. 

Banyak puppet animation sangat bergantung pada bahasa tubuh. Wajah 

boneka tidak dapat mengubah ekspresi ke tingkat yang sama seperti animasi dalam 

animasi 3D atau animasi komputer. Namun, animasi boneka dan boneka puppet 

bisa sama ekspresif seperti yang lainnya (Robert, 2011). 

 

Gambar 2.15. puppet doll 

( Steve Robert / Character Animation Fundamental, 2011 ) 

 

Dalam hal ini, bukan berarti bahwa ekspresi wajah tidak penting. Hanya 

saja,bahasa tubuh akan lebih memperlihatkan apa yang dirasakan oleh sebuah 

karakter. 

 

2.5. Postur Tubuh Dasar 

Setiap hari kita menghabiskan waktu untuk bereaksi terhadap hal-hal yang kita 

hadapi. Entah orang, ide, situasi atau masalah, bau atau suara, semua yang kita 

lakukan adalah reaksi terhadap sesuatu yang lain. Bagaimana kita bereaksi terhadap 

situasi ini tercermin dalam bahasa tubuh yang kita adopsi. Ada sejumlah besar sintal 

yang dapat diberikan oleh posisi yang diadopsi oleh berbagai bagian tubuh. Postur 
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ini bisa saling melengkapi atau saling bertentangan, tergantung situasinya (Robert, 

2011)..  

Umumnya ada empat bentuk dasar postur tubuh, yaitu terbuka, tertutup, maju, 

dan mundur. Kita menggunakan kombinasi postur ini untuk memberi isyarat kepada 

orang lain.  

1. Open Body Postures 

 

Gambar 2.16. open body postures 

( Steve Robert / Character Animation Fundamental, 2011 ) 

 

Dalam postur ini, lengannya terpisah, tangan terbuka, kaki terpisah dengan 

kaki yang ditanam ditanah dan tubuh menghadap objek. Postur ini 

menunjukkan bahwa karakter bereaksi positif terhadap pesan yang mereka 

terima. 
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2. Closed Body Postures 

Pada postur ini, lengan dilipat dan kaki disilangkan (jika duduk). Tubuh bisa 

dipalingkan dari objek yang diminati. Kepala mungkin akan diturunkan. 

Postur ini menunjukkan bahwa karakter menolak pesan yang mereka terima. 

 

Gambar 2.17. closed body postures 

( Steve Robert / Character Animation Fundamental, 2011 ) 

 

3. Forward Body Postures 

Dalam postur ini karakter condong ke depan dan mengarah ke sesuatu 

dengan kepalan tangan atau jari. Mereka menunjukkan bahwa karakter 

secara aktif menerima atau menolak pesan yang diberikan kepada mereka. 

Mereka terlibat, terserap, atau bergairah tentang apa yang mereka rasakan. 
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Gambar 2.18. forward body postures 

( Steve Robert / Character Animation Fundamental, 2011 ) 

 

4. Backwards Body Postures 

 

Gambar 2.19. backwards body postures 

( Steve Robert / Character Animation Fundamental, 2011 ) 

 

Dalam postur ini, karakter mungkin bersandar ke belakang, melihat ke 

langit-langit atau terlibat dalam aktivitas lain seperti membersihkan gelas, 

memutar jam tangan atau mencoret-coret di atas alas. Mereka menunjukkan 
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bahwa karakter pasif terlibat atau mengabaikan pesan yang diberikan 

kepada mereka. 

Dari empat postur tubuh yang ada di atas dapat digabungkan untuk 

menciptakan empat bentuk bahasa tubuh : responsive, reflective, combative dan 

fugitive. 

2.5.1. Responsive 

Responsive adalah gabungan dari bahasa badan antara open postures dan forward 

posture. Bentuk pada bahasa tubuh ini dapat mengartikan suasana bahagia, tertarik 

pada sesuatu, jatuh cinta, bersemangat, menginginkan sesuatu, menyukai sesuatu, 

dan lain sebagainya. 

 

Gambar 2.20. responsive 

( Steve Robert / Character Animation Fundamental, 2011 ) 

 

Gambar di atas menggambarkan karakter pada saat ini sedang merasakan 

jatuh cinta pada seseorang. Pada hal ini dapat dilihat bahwa postur tubuh terbuka 

dan tubuh mengarah pada objek yang dilihat. 
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2.5.2. Reflective 

Reflective adalah bahasa tubuh yang terbentuk dari open dan backwards postures. 

Pada hal ini, dapat menciptakan kesan karakter sedang mempertimbangkan sesuatu, 

berpikir, mengevaluasi atau merasa bingung.  

 

Gambar 2.21. reflective 

( Steve Robert / Character Animation Fundamental, 2011 ) 

 

Gambar di atas menggambarkan karakter pada saat ini sedang bingung 

akan sesuatu. Pada hal ini dapat dilihat bahwa postur tubuh terbuka dan tubuh 

mengarah kebelakang dan seakan mengatakan “aku tidak tau!”. 

 

2.5.3. Combative 

Bila karakter ada pada suasana hati combative, maka dapat terlihat bahasa tubuh 

closed dan forwards postures. Pada suasana ini, karakter mungkin merasa marah, 

geram, menentang sesuatu dan lain sebagainya. 

Perancangan Gerak Animasi..., Ronny Sutanto, FSD UMN, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=vHlDXofLzZM


28 

 

 

Gambar 2.22. combative 

( Steve Robert / Character Animation Fundamental, 2011 ) 

 

Gambar di atas menggambarkan karakter pada saat ini sedang marah. Posisi 

tubuh terlihat condong kedepan dan tubuh tertutup kerkesan menantang. 

2.5.4. Fugitive 

Saat karakter dalam keadaan fugitive maka akan terlihat bahasa tubuh dari closed 

dan backwards postures. Dalam keadaan ini dapat dilihat bahwa karakter 

merasakan hal bosan, ditolak, depresi, sedih, tidak percaya diri, berbohong, 

menolak gagasan dan lain sebagainya. 
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Gambar 2.23. fugitive 

( Steve Robert / Character Animation Fundamental, 2011 ) 

 

Gambar di atas menggambarkan karakter pada saat ini sedang sedih. Hal ini 

terlihat pada posisi tubuh yang membungkuk, tangan yang sangat lemas dan kepala 

yang menggantung seakan putus asa. 
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