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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Definisi Animasi 

Menurut Wells yang dimaksud dengan animasi adalah sebuah film yang dibuat 

dengan tangan, dan digambar satu per satu sehingga dapat menghasilkan ilusi 

gerak  (Wells, 1998, Hal. 10).  Denslow  (dalam Dobson, 2009) mengatakan 

animasi adalah pergerakan gambar yang didapat dari hasil pengambilan foto 

secara berturut-turut dari benda yang tidak bergerak. Dalam pembahasannya  

Denslow juga membahas tentang apa yang dimaksud dengan animasi kartun. 

Animasi kartun adalah pergerakan suatu gambar yang dihasilkan dari gambar 

yang dibuat secara berurutan dengan adanya perubahan gerakan. Sumber lain juga 

mengatakan bahwa animasi adalah film yang dibuat dengan menggunakan tangan, 

digambar secara satu per satu untuk dapat menghasilkan ilusi gerak. (Wells, 1998, 

hal. 10). 

Richard Wiliam mengatakan yang dimaksud dengan animasi adalah 

melakukan segala sesuatu yang sederhana secara satu per satu. Segala sesuatu 

yang sederhana tersebut kemudian dirangkai menjadi satu secara berurutan. 

(William, 2001, Hal. 9).Dapat dikatakan bahwa animasi adalah hal yang 

bersangkutan dengan membuat gerakan. 

Dalam animasi diperlukan adanya karakter-karakter yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan ataupun cerita yang ada. Karakter yang ada dalam suatu 

animasi merupakan hasil konsep dari penulis dan dikembangkan oleh pendesain, 
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produser, atau directornya. Namun, animatorlah yang nantinya membuat karakter 

tersebut berwujud, bisa dipercaya, dan nyata  (Hayes & Webster, 2013, hal.66). 

Pekerjaan sebagai animator merupakan pekerjaan yang paling menarik. 

Animator dalam pekerjaannya menggunakan daya imajinasi mereka untuk 

menciptakan atau memberikan kehidupan pada suatu karakter  (Rauf & Vescia, 

2008, hal.18). Dalam menghidupkan karakter yang ada sehingga dapat menarik 

perhatian penonton, animator perlu menangkap ekspresi yang ada dan nya 

kedalam karakter yang akan beranimasi  (Rauf & Vescia, 2008, hal.25) 

Animasi-animasi yang bersifat figuratif yang tidak membutuhkan banyak aksi 

didalamnya, maka animator dapat membayangkan bagaimana gerakan dari 

karakter tersebut. Namun, untuk animasi yang menuntut karakternya memiliki 

tingkat emosional yang tinggi dan akting yang sempurna, maka sebagai animator 

perlulah mengatahui alasan dari tingkah laku karakter tersebut. Animator dapat 

memulai dengan memahami atau mempelajari bagaimana psikologi dari karakter 

tersebut  (Hayes & Webster, 2013, hal.68). 

Dalam membuat sebuah animasi akan lebih baik dengan adanya karakter 

yang mendukung. Dalam membuat sebuah animasi, karakter yang ada tidak hanya 

berpusat pada menggambar figurnya, tapi juga sifat, dan fiturnya sehingga setiap 

karakternya memiliki bentuk sendiri-sendiri  (Blair, 1994, hal. 8). Karakter-

karakter yang sudah dibuat diserahkan ke animator untuk digerakkan sesuai 

dengan sifat dari karakter tersebut. Animator yang mengetahui sifat-sifat dari 

karakternya akan membantu dalam proses penganimasian 
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Dalam usaha untuk menghidupkan karakter yang ada, sebagai animator 

perlu memahami bagaimana kepribadian yang ada dalam karakter tersebut. 

Animator yang gagal mengeksplorasi bagaimana kepribadian yang ada dalam 

karakter tersebut, maka keberadaan karakter tersebut tidak lain hanya alat bantu 

saja  (Hayes & Webster, 2013, hal.67). 

Dalam bukunya William mengatakan ada tiga cara dalam melakukan 

animasi. Cara tersebut adalah the natural way  (straight ahead ), the planned way  

(pose to pose), dan the combination straight ahead and pose to pose. The natural 

way, dengan memakai cara ini animator-animator dapat langsung memulai 

menggambar dan melihat bagaimana jadinya ( William, 2001 hal.61). Animator 

yang menggunakan cara ini akan mendapat berbagai keuntungan seperti 

mendapatkan aliran yang alami dari suatu gerakan, memiliki improvisasi yang  

tinggi, dan hal tesebut menyenangkan. 

The planned way atau Pose to pose. Hal pertama dilakukan animator 

adalah menentukan posisi yang paling penting dalam adegan  (William, 2001, hal. 

62). Setelah animator memasukan posisi-posisi penting dalam adegan barulah 

diberikan gerakan antara posisi yang ada. Animator yang menggunakan cara ini 

dalam membuat animasi akan memiliki berbagai keuntungan. Keuntungan yang 

didapat seperti animator bisa mendapatkan inti dari suatu adegan, animator dapat 

membaca tiap-tiap posisi dalam adegan, director menyukai animator tersebut, dan 

animator dapat menghasilkan uang yang lebih banyak  (William, 2001, hal. 62). 

The combination of straight ahead and pose to pose, hal ini merupakan 

gabungan dari kedua teknik animasi di atas. Pengerjaannya dapat dilakukan 
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dengan membuat perencanaan yang berupa sketsa gambar dalam ukuran kecil. 

Animator yang sudah menyelesaikan perencanaan sketsanya baru membuat 

gambar besar dari sketsanya dan memasukan gambar di antara key frame  

(William, 2001, hal. 63). Animator yang mengunakan cara ini akan mendapatkan 

keuntungan seperti adanya keseimbangan antara spontanitas dan gerakan yang 

teratur, dan adanya keseimbangan bagi animator dalam spontanitas dan juga 

perencanaan  (William, 2001, hal. 63) 

Dalam animasi  dikenal juga yang disebut dengan line of action. Line of 

action dalam animasi memiliki fungsi untuk menentukan posisi-posisi figur dari 

karakter utama yang akan beranimasi. Line of action selain berguna untuk proses 

animasi juga memiliki fungsi lain seperti ritme, simplisiti dan kelangsungan 

dalam suatu animasi  (Blair, 1994 , hal. 90). Line of action membantu animator 

untuk mementukan gerakan berikutnya dari suatu karakter. 

Blair dalam bukunya menyatakan yang menjadi perbedaan dalam animasi 

jalan dan berlari ditentukan dari bagian-bagian tubuh yang yang melakukan 

kontak dengan objek lain baik karakter atau benda. Kaki merupakan bagian tubuh 

yang melakukan kontak dalam membuat animasi bejalan ataupun animasi berlari. 

Setelah menentukan bagian tubuh yang melakukan kontak animator dapat 

menentukan kecepatan dari gerakan karakter yang ada  (Blair, 1994, hal. 106 ). 

Dalam proses preproduksi terdapat lima komponen dimana kita dapat 

memakai semua atau hanya memilih sebagian dari komponen-komponen yang 

ada. komponen tersebut adalah ide, skrip, storyboard, animatic atau 

previsualisation, dan desain. Dalam animasi tiga dimensi ide-ide yang ada 
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haruslah ide yang menyenangkan. Ide-ide tersebut dapat muncul dari berbagai hal 

seperti warna, bau, kata atau kalimat, dan pembicaraan singkat dengan orang 

asing.  (Beanne, 2012 hal. 25). Animator yang memahami pendekatan kreatif  

yang akan diambil, akan membantu untuk menentukan pendekatan praktis untuk 

animasi  (Hayes dan Webster, 2012, hal.1). 

2.2.  Prinsip Animasi 

Animasi tiga dimensi memang sering mengambil gerakan-gerakan yang 

didasarkan pada gerakan manusia, dan masih memiliki banyak kesamaan dengan 

animasi dua dmensi. Dalam rangka untuk berkomunikasi lewat animasi secara 

jelas prinsip-prinsip mendasar dari animasi tradisional perlu diketahui  (Ratner, 

2003 hal. 271). Prinsip-prinsip animasi tersebut dikembangkan oleh Disney pada 

pertengahan tahun 1930-an.  

Pada tahun 1930 merupakan era yang paling menarik bagi animasi Disney. 

Pada masa era tersebut Disney banyak menemukan hal-hal dalam animasi yang 

masih digunakan untuk sekarang  (Ratner, 2003 hal. 297). Prinsip-prinsip animasi 

yang dikembangkan pada 1930-an masih digunakan sebagai dasar untuk membuat 

animasi baik secara dua dimensi atau tiga dimensi  (Ratner, 2003 ). Prinsip 

tersebut adalah 
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2.2.1. Squash and Stretch 

 

Gambar 2.1. Squash And Stretch  
 (Gholan,S, 2012) 

Pada prinsip ini animator harus berpikir bahwa karakternya adalah benda yang 

fleksibel. Manusia bukanlah patung yang solid, dengan menambah distorsi pada 

tubuh karakter akan membuat karakter yang lebih dinamis, Fungsi atau peranan 

dari prinsip squash and stretch ini untuk dapat menunjukkan massa dari suatu 

karakter  (Ratner, 2003 hal. 272). Squash and stretch juga dapat diterapkan pada 

animasi ekspresi, sebagai contoh pada bagian mata dan mulut. Mata yang 

menggunakan prinsip ini dapat terbuka lebar dan memicingkan mata. Mulut, akan 

memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup. Prinsip ini akan membantu 

animator dalam membuat ekspresi dalam animasi   (Ratner, 2003 hal. 272). 
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2.2.2. Anticipation  

 

Gambar 2.2. Anticipation  

 (www.animagazin.com /animasyon-prensipleri/). 

Dalam animasi prinsip ini berguna untuk memberikan penonton akan petunjuk 

mengenai aksi berikutnya. Tanpa adanya prinsip ini gerakan dalam animasi akan 

terkesan secara tiba-tiba dan tak terduga  (Ratner, 2003 hal. 273). Animasi tanpa 

adanya gerakan antisipasi akan membuat penonton tidak merasakan lelucon yang 

terjadi, karena dengan adanya gerakan antisipasi akan mempersiapkan penonton 

ke aksi berikutnya. Sebagai contoh dari penggunaan prinsip ini adalah saat ada 

karakter yang melakukan gerakan melempar bola, biasanya karakter tersebut akan 

menarik tangan ke arah tubuh, baru setelah itu tangan digerakkan ke arah lawan 

untuk melemparkan bolanya. 
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2.2.3. Staging 

 

Gambar 2.3. Staging  
 (www.cgchannel.com/2010/11/toy-story-3-scene-progression/,2010) 

Dalam animasi prinsip ini berguna untuk menjelaskan bagaimana keadaan dalam 

suatu dengan dan juga bagaimana sifat dari karakter  (Ratner, 2003, hal. 279). 

Animator perlu memperhatikan berbagai hal dalam mengunakan prinsip ini, 

sebagai contoh bagaimana animator akan meletakkan karakter, bagaimana kamera 

akan mengambil gambar tersebut, bagaimana pencahayaan dalam adegan tersebut. 

Penulis melihat tujuan dari adanya prinsip ini adalah untuk memberikan mood 

pada suatu adegan. Dalam animasi tiga dimensi, animator dapat memastikan 

apakah peletakan dari karakternya sudah tepat atau belum dengan membuat suatu 

pose dan dan berikan warna hitam dan bila pengaturanya sudah baik maka gambar 

pose tersebut akan dimengerti. 
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2.2.4. Straight ahead versus Pose to Pose  

 

Gambar 2.4. Straight Ahead And Pose To Pose  

 (rosenfeldmedia.com/books/mobile- design /blog/ animation_principle_four_strai/, 2011) 

Pada dasar ini prinsip ini mengingatkan kita pada teknik animasi tradisional yang 

dikatakan William. William mengatakan teknik animasi tesebut adalah the natural 

way  (straight ahead ), the planned way  (pose to pose). Prinisip straight ahead 

berguna saat animator akan menganimasikan gerakan yang terjadi secara acak. 

Animasi dengan prinsip ini akan menghasilkan gerak spontan  (Ratner, 2003, hal. 

281). Pose to pose adalah prinsip yang digunakan oleh animator yang ingin 

membuat gerakan yang berurutan seperti gerakan berlari. 
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2.2.5. Follow through and overlapping 

 

Gambar 2.5.  Follow Through And Overlapping  
 (3-D HUMAN MODELING AND ANIMATION ,Ratner .P,2003). 

Prinsip ini menyatakan bahwa yang dikatakan dengan follow through adalah 

gerakan  yang terjadi akibat gerakan sebelumnya. Sebagai contoh saat karakter 

mengerakan bendera maka bendera akan bergerak bergelombang. Pada prinsip 

overlapping sebenarnya dapat disebut juga sebagai gerakan yang terjadi sebelum 

gerakan sebelumnya selesai  (Ratner, 2003, hal. 287). 
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2.2.6. Slow in and Slow out 

 

Gambar 2.6.  Slow in Slow out  

 (profspevack.com/archive/animation/course_cal/week03/week03.html,2008) 

Proses pemakaian prinsip ini terjadi dengan animator meletakkan pose-pose  yang 

akan diisi dengan in between,  berikutnya animator akan menggambar  gerakan di 

antara pose-pose. Dengan meletakkan jarak  dari gambar in between akan 

menghasilkan perubahan kecepatan dalam suatu animasi  (Ratner, 2003, hal. 289).  

Animasi dapat dibuat dengan lebih menarik bila animator dapat memberikan 

variasi jarak pada tiap karakter dalam membuat gambar in between. 

2.2.7. Arc 

 

Gambar 2.7.  Arc 1  
 (Animator Survival Kit, William R.,2001) 
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Gambar 2.8.  Arc 2  
 (3-D HUMAN MODELING AND ANIMATION ,Ratner P.,2003) 

Arc merupakan pola yang ada dalam animasi sehingga dapat membuat gerakan 

yang alami  (Ratner, 2003, hal. 291). Dalam animasi gerakan-gerakan manusia 

cenderung membuat pola seperti busur, hal ini disebabkan oleh otot dan sendi 

yang ada pada manusia. Gerakan yang terjadi pada suatu karakter haruslah 

membentuk pola gerakan yang melengkung. Animator dapat membuat pola gerak 

melengkung saat akan membuat animasi berjalan. Sebagai contoh bila ada 

karakter yang akan bergerak dari A ke C maka dalam perjalanannya animator 

harus membuat gerakan naik turun pada karakter tersebut 

2.2.8. Secondary Action 

Secondary action dapat dikatakan juga sebagai tambahan atau pendukung dari 

gerakan utama. Dalam membuat secondary action harus berupa gerakan 

pendukung. Dalam animasi berlari sebagai gerakan utamanya adalah gerakan 

maju kedepan, dan gerakan-gerakan seperti ayunan tangan gerak tubuh ke atas 
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dan ke bawah, dan gerak kepala hal tersebut adalah gerakan pendukung  (Ratner, 

2003, hal.293). Gerakan pendukung juga dapat dilakukan pada wajah, biasanya 

animator menggunakannya untuk merubah perasaan dalam suatu scene animasi. 

Ketika seorang wanita dengan rambut panjang berjalan maka akan terlihat seperti 

gerakan-gerakan pendukung seperti rambut yang bergerak naik turun  (Gibbs, 

2009, hal. 51). 

 

Gambar 2.9. Secondary Action  
 (Cartoon Animation,Blair, P.,1994) 

2.2.9. Timing 

 

Gambar 2.10. Timing  

 (profspevack.com/archive/animation/course_cal/week03/week03.html, 2008) 

Pengaturan waktu adalah hal yang paling dasar dalam hal animasi. Animator yang 

meletakkan gambar-gambar dengan celah yang lebar akan menghasilkan gerakan 
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yang lambat dalam suatu animasi. Apabila peletakan tiap gambar  hanya diberikan 

jarak yang kecil maka akan menghasilkan animasi yang akan bergerak dengan 

cepat. Saat animator ingin mendapatkan variasi kecepatan dalam animasinya, hal 

tersebut dapat dilakukan dengan mengatur jarak pada keyframe  (Ratner, 2003, 

hal. 295). 

2.2.10. Exaggeration 

 

Gambar 2.11. Exeggeration  
 (Cartoon Animation, Blair P.,1994) 

Melebih-lebihkan suatu gerakan adalah hal yang harus dilakukan oleh animator 

dalam membuat animasi. Tujuan dari melebih-lebihkan gerakan adalah agar 

penonton lebih peduli atau memperhatikan animasi yang ada  (Ratner, 2003, 297). 

Animator yang baik biasanya tahu kapan suatu karakter harus bergerak atau suatu 

karakter harus diam. Posisi diam dapat dicapai dengan memberikan gambar yang 

sama pada beberapa frame. 
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2.2.11. Solid drawing 

 

Gambar 2.12. Solid Drawing  
 (3-D HUMAN MODELING AND ANIMATION ,Ratner P.,2003) 

Dalam animasi tradisional hal ini ditujukan untuk kemampuan gambar yang baik 

bagi animator yang ada. Dalam dunia digital dimaksudkan untuk dapat 

menghasilkan model yang baik sehingga tidak ada masalah dalam proses 

animasinya. Penulis melihat fungsi dari solid drawing ini berguna untuk membuat 

sketsa ekspresi  dan juga pembuatan storyboard sehingga akan lebih mudah dalam 

proses animasinya. 
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2.2.12. Appeal 

 

Gambar 2.13. Appeal 
 (3-D HUMAN MODELING AND ANIMATION ,Ratner P.,2003) 

Pencapaian yang ingin dicapai dari prinsip ini bukanlah tentang seberapa lucunya 

suatu karakter, akan tetapi kualitas film itu sendiri. Suatu karakter memiliki 

ketertarikan dikarenakan animatornya mengerti bagaimana akting untuk karakter 

tersebut dan juga bagaimana mengeluarkan karakteristik dari suatu karakter  

(Ratner, 2003, hal. 299). 

2.3. Elemen Animasi 

Dalam animasi juga memiliki eleman-elemen didalamnya yang 

mendukung prinsip-prinsip animasi. Elemen-elemen yang ada dalam animasi 

adalah 
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2.3.1. Pacing and lmpact 

animasi pada dasarnya yang menjadi bagian terpenting adalah pengaturan 

waktunya. Animator yang professional mengetahui kapan harus ada perlambatan 

dan kapan akan terjadi percepatan. Perubahan kecepatan akan membuat animasi 

semakin menarik  (Ratner, 2003,hal. 302). Saat membuat animasi adanya elemen 

ini untuk memberikan arti dan animasi yang lebih mudah dimengerti. Contoh dari 

penggunaan elemen ini seperti asap yang muncul dari adanya shock wave atau 

setelah terjadinya gerakan melompat. 

2.3.2. Action Reaction 

Antisipasi merupakan basis dari efek animasi. Karakter yang akan melakukan 

sebuah tindakan maka akan ada tindakan antisipasi sebelum kegerakan utamanya. 

Sebagai contoh, saat orang yang sedang bermain tenis sebelum memukul bola 

biasanya akan mengerakan raket kebelakang sebagai gerakan antisipasi  gerak 

berikutnya yaitu gerak memukul  (Ratner, 2003, hal. 302). 

2.3.3. Rythm and Line of Action 

Karakter-karakter yang muncul dalam sebuah animasi memiliki line of action. 

Animator-animator professional dapat melihat line of action tersebut dalam tiap-

tiap gerakan. 

2.3.4. Path of Action 

Path of action ini berbeda dengan line of action. Pada elemen ini menunjukkan 

pola gerakan yang ada dalam suatu animasi. Animator yang membuat animasi 

berjalan saat melihat pada path of action-nya akan terlihat bergelombang   
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(Ratner, 2003, hal. 303). Penulis melihat dalam pembuatan animasi  elemen ini 

sangatlah penting untuk membuat gerakan yang lebih baik. 

2.3.5. Spatial Relationship 

Pada dasarnya elemen ini menyerupai pengaturan waktu pada animasi. Elemen ini 

banyak digunakan saat membuat gerakan animasi yang berulang-ulang. Gerakan 

ulang ini bisa menjadi monoton sehingga perlu digunakan prinsip slow in – slow 

out, sehingga memberikan variasi dalam animasi  (Ratner, 2003, hal. 303). 

2.3.6. Accent 

Animator yang akan membuat suatu aksi, harus dapat memadukan gerakan dan 

ekspresi wajah dengan baik. Aktor yang mengangkat bahunya, biasanya disertai 

dengan gerakan mengangkat tangan dengan posisi terbuka dan adanya perubahan 

ekspresi pada wajah aktor  (Ratner, 2003, hal. 303). Aksen dapat juga menjadi 

sebuah penanda akan adanya pergantian adegan. Aksen dalam suatu adegan lebih 

baik tidak dilakukan dalam waktu yang singkat, karena penonton tidak akan 

memperhatikannya. 

2.3.7. Cycles 

Cycle merupakan elemen untuk gerakan berulang yang berpola. Walapun pada 

dasarnya adalah mengulang gerakan yang ada namun pola pengulangan tersebut 

dapat divariasikan. Gerakan jalan dan lari yang dibuat animator merupakan contoh 

dari elemen ini.  Karakter yang diam dan adanya gambar latar yang bergerak, 

gerakan kamera tersebut juga termasuk kedalam elemen cycle  (Ratner, 2003, hal. 

304). 
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2.3.8. Postures 

Perilaku dan tindakan yang ada dalam animasi dapat menjadi kepribadian dari 

karakter tersebut. Gestur dan postur yang dilakukan karakter bertujuan untuk 

menimbulkan ketertarikan pada penontonnya   (Ratner, 2003, hal. 304). Sebagai 

aktor, animator harus dapat memunculkan kepribadian yang ada dalam suatu 

karakter. Karakter yang memiliki kepribadian yang aneh dan hiperaktif, biasanya 

akan ditunjukkan dengan perilaku yang lucu, dengan postur yang terbuka, dan 

pergerakan pose to pose-nya akan terjadi lebih cepat   (Ratner, 2003, hal. 304). 

2.3.9. The Take 

Dalam pengambilan gambar untuk animasi biasanya dilakukan dengan banyak 

pengambilan gambar. Dalam pengambilan gambar dibutuhkan  juga banyaknya 

variasi  (Ratner, 2003, hal. 304). Penulis melihat bahwa elemen ini memiliki 

hubungan dengan prinsip staging pada animasi. 

2.3.10. Emotion 

Animator yang membuat animasi harus memperhatikan adanya kerpribadian yang 

ada dalam suatu karakter. Animator dapat memahami temperamental dari karakter 

dengan mendalami karakter yang ada. Dalam membuat emosi dalam animasi 

elemen yang terpenting adalah bagian facial expression dan juga gestur-gestur 

yang ada seperti tangan  (Ratner, 2003, hal. 305). Animator yang mengerti 

gerakan akan meningkatkan performa dalam animasi. 

2.3.11. Balance /  Imballance 

Graviasi berusaha untuk memberikan gaya pada tiap-tiap objek yang ada di bumi. 

Figur manusia sendiri juga memiliki pusat gravitasi, dimana hal tersebut adalah 
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pusat dari bobotnya. Dalam elemen ini menjelaskan ada dua jenis dari 

keseimbangan yaitu keseimbangan simetis dan yang asimetris. Keseimbangan 

simetris adalah adanya pembagian berat tubuh yang seimbang pada kedua kaki. 

Keseimbangan asimetris adalah pembagian bobot tubuh yang tidak seimbang pada 

kedua kaki. Elemen ini penting karena animator sering tidak memperhatikan pusat 

keseimbangan pada suatu karakter. Keseimbangan tersebut dapat dilihat saat ada 

karakter yang berdiri dengan salah satu kaki yang tegak, maka kaki satunya 

berfungsi sebagai penopang untuk tetap berdiri. Dampak dari hal tersebut adalah 

peletakan karakter yang akan membuatnya jatuh  (Ratner, 2003, hal. 305). 

2.3.12. Weight, Mass, Gravity 

Menggambarkan bobot atau berat yang ada suatu karakter merupakan salah satu 

hal yang menantang dalam animasi  (Ratner, 2003, hal. 305). Animator yang akan 

membuat animasi tidak hanya memperhatikan dari segi massanya tapi juga 

bagaimana efek massa pada karakter atau objek tersebut. Prinsip squash and 

stretch dapat dikatakan prinsip yang sesuai untuk menggambarkan berat suatu 

objek atau karakter. Massa karakter atau objek dapat ditunjukkan dengan adanya 

perubahan bentuk untuk adegan-adegan yang spesifik.  Slow in slow out juga 

merupakan prinsip animasi yang dapat menujukan massa pada objek atau 

karakter. Karakter atau objek yang berat gerakannya akan dimulai dengan gerakan 

lambat, sedangkan benda atau karakter yang ringan akan memulai gerakannya 

dengan cepat. 
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2.4. Bahasa Tubuh 

Bahasa tubuh merupakan hal yang perlu dipahami sebagai animator. Animator 

dapat menunjukkan apa yang dilihat, dipikirkan atau yang dilakukan hanya 

dengan menggunakan bahasa tubuh  (Robert, 2011, hal. 280). Bahasa tubuh akan 

menjadi semakin kuat bila disertakan dengan ekspresi pada karakternya  (Robert, 

2011, hal. 280). Dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan dari bangun tidur 

hingga tidur lagi keseluruhan hari itu digunakan untuk menanggapi reaksi dari apa 

yang ada di sekitar kita. Orang lain, ide, masalah, situasi, suara, dan berbagai hal 

lainnya merupakan hal-hal yang kita tanggapi dalam keseharian. Reaksi yang 

ditimbulkan dari berbagai keadaan yang kita tanggapi merupakan hasil  adopsi 

dari berbagai reaksi yang banyak kita saksikan dalam keseharian  (Robert, 2011, 

hal. 281). Banyak signal yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dari gerakan-

gerakan yang diadopsi  (Robert, 2011, hal. 281). 

Komunikasi adalah peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

berkomunikasi orang dapat mengerti pesan-pesan yang akan disampaikan kepada 

orang lain. Komunikasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 

arti sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau 

lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi terjadi dengan 

adanya pertukaran informasi atau saling berbagi antara dua orang atau lebih  

(Hinde, 1972, hal. 4). 

Berdasarkan pada cara penyampaianya komunikasi dibagi menjadi dua 

jenis yaitu komunikasi secara verbal dan non verbal  (Hardjana, 2003,hal. 201). 

Pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima dikemas secara verbal 
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dengan kata-kata disebut juga sebagai komunikasi verbal, sedangkan komunikasi 

non verbal adalah komunikasi yang pesannya disampaikan tidak dengan kata-kata  

(Hardjana, 2003.hal. 22). Pesannya dapat disampaikan dengan bahasa tubuh, 

tanda-tanda dan ekspresi. Komunikasi yang dilakukan sehari-hari, lebih banyak 

orang lebih menggunakan komunikasi secara non verbal dibanding komunikasi 

verbal. Hardjana mengatakan dalam komunikasi sehari-hari 35% adalah 

komunikasi verbal dan 65% adalah komunikasi non verbal  (Hardjana, 2003.hal. 

22). 

Komunikasi non verbal yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam komunikasi non verbal lebih membutuhkan gestur atau bahasa tubuh 

dalam penggunaannya. Tubuh manusia dalam kesehariannya banyak memberikan 

info mengenai apa yang ada dalam pikiran tanpa perlu memberitahukan lewat 

kata-kata. Tubuh manusia seperti papan iklan besar banyak info yang dapat 

diberikan melalui gesture, ekspresi dan bahasa tubuh  (Navarro & Karlins, 2008, 

hal. 2). Bahasa tubuh dapat digunakan untuk membaca bagaimana perilaku orang-

orang yang ada di sekitar kita  (Navarro &Karlins , 2008, hal. 2). Pengertian akan 

bahasa tubuh akan membantu kita dalam memahami orang-orang yang ada di 

sekitar. Saat orang yang menyukai kita bertemu dengan kita secara tidak sengaja 

bahasa tubuh  yang terlihat salah satunya adalah alis yang mengangkat sedangkan 

orang yang tidak menyukai kita alisnya akan mengerut saat melihat kita secara 

tidak sengaja  (Navarro & Karlins, 2008, hal. 3). 

Komunikasi yang dilakukan secara non verbal tidak hanya dapat 

menyampaikan pesan yang akan disampaikan tetapi juga dapat bagaimana 
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perasaan atau emosi dari orang yang mengirim pesan dan juga orang yang 

menerima pesan tersebut. Robert  (2011) mengelompokkan emosi menjadi tiga 

jenis yaitu: 

1. Positive and Negative, yang dimaksud adalah bentuk emosi yang dapat diukur 

dari antusian dan kebahagiaan  (positive) ke arah marah, sedih atau kebosanan  

(negative).  

2. Engagement and Rejection, yang dimaksud adalah bentuk emosi yang dapat 

diukur dari kejutan dan perhatian  (Engagement) ke arah menjijikan dan 

penolakan  (rejection). 

3. Neutrality and High Intensity, yang dimaksud adalah bentuk emosi yang dapat 

diukur dari tenang  (neutrality) ke arah ketertarikan  (high intensity). 

Saat animator menganimasikan karakter, perlu memperhatikan bagaimana 

posisi karakter tersebut dalam suatu adegan. Karakter yang ditempatkan dalam 

suatu adegan akan telihat tegak  bila diletakan dalam posisi yang seimbang. 

Karakter yang diletakan pada posisi yang tidak seimbang bila tidak membenarkan 

posisi peletakannya maka karakter tersebut harusnya terjatuh, dan bila tidak akan 

menimbulkan kebingunan pada penontonnya  (Robert, 2011, hal. 278). 

Pada dasar ada empat bentuk dasar yang dapat digunakan untuk bahasa 

tubuh, keempatnya adalah open, closed, forward, and backward  (Robert, 2011, 

hal. 282). Keempat acuan dasar tersebut dapat dikombinasikan dalam 

penggunaannya dalam menyampaikan informasi.  
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1. Open Body Postures, Postur dengan lengan yang berjauhan, posisi tangan 

terbuka, kaki yang berjauhan dan menapak pada tanah. Ciri-ciri tersebut 

adalah ciri dari posisi orang yang akan menerima pesan yang disampaikan 

dengan positif  (Robert, 2011, hal. 282). 

 

Gambar 2.14. Open Body Posture  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

2. Close Body Postures, pada postur ini gerakan tangan yang melipat, kaki yang 

menyilang  (jika pada posisi duduk), kepala yang menunduk dan posisi badan 

yang bergerak menghindari sumber pesan. Gerakan-gerakan tersebut 

menandakan penerima pesan menolak pesan tersebut  (Robert, 2011, hal. 282) 

 

Gambar 2.15. Close Body Posture  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 
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3. Forward Body Postures, karakter yang memakai postur ini gerakan badan 

akan maju ke depan dan tangan atau jari akan mengarah pada sesuatu hal. 

Postur ini meunjukan kalau karakter tersebut secara aktif menolak atau 

menerima pesan yang diberikan  (Robert, 2011, hal.283). 

 

Gambar 2.16. Forward Body Posture  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

4. Backward Body Postures, karakter yang memakai postur ini badannya 

akan condong ke belakang, dan gerakan kepala yang mengarah ke atas. 

Posisi tubuh ini menandakan bahwa karakter tersebut menerima atau 

menolak pesan yang disampaikan secara pasif  (Robert, 2011, hal. 283).  

 

Gambar 2.17. Backward Body Posture  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 
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Empat postur dasar dalam pengunaannya dilakukan dengan saling 

memadukan dasar-dasar yang ada dalam bahasa tubuh. Kombinasi yang 

dihasilkan juga memiliki 4 jenis yaitu responsive, reflective, combative, dan 

fugitive. Dasar-dasar dalam membuat bahasa tubuh ini merupakan bentuk 

panduan, dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik animator dapat melakukan 

akting yang sesuai dengan adegan yang dibutuhkan  (Robert, 2011,hal. 284). 

Keempat kombinasi tersebut adalah 

1. Responsive, karakter yang bereaksi secara responsif, mereka akan 

menunjukkan kombinasi postur tubuh secara open dan forward. Karakter 

dengan postur ini akan menghasilkan mood yang seperti senang, tertarik, 

keterlibatan, kesibukan, menyukai sesuatu, dan cinta  (Robert,2011,hal. 

284). 

 

Gambar 2.18. Responsive Body Posture  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

2. Reflective, saat karakter berada dalam mood termenung, postur yang 

ditunjukkan adalah kombinasi dari poster open dan backward. Karakter 

akan terlihat seperti menyadari sesuatu, berpikir dan berevaluasi atau 

merasa bingung  (Robert, 2011, hal. 286). 
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Gambar 2.19. Reflective Body Posture  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

3. Fugitive, karakter yang berada dalam mood pelarian ini, postur yang 

ditunjukkan adalah kombinasi dari postur close dan backward. Karakter 

dengan posisi tubuh ini akan terlihat merasa ditolak, bosan, sedih, dalam 

penyangkalan, tidak percaya diri, dan berbohong  (Robert,2011,hal. 287). 

 

Gambar 2.20. Fugitive Body Posture  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

4. Combative, Karakter yang sedang dalam perasaan agresif, akan memiliki 

kombinasi dari postur closed dan forward. Karakter dengan postur tersebut 

akan terlihat marah, akan memaksakan sesuatu, dan seperti memiliki 

argumen  (Robert,2011,hal. 289). 
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Gambar 2.21. Combative Body Posture 
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

Komunikasi secara verbal lebih mementingkan penggunaan bahasa tubuh 

dibanding dengan kata-kata. Tangan adalah bagian tubuh yang banyak berperan 

dalam komunikasi non verbal ini  (Robert, 2011, hal. 291). Bahasa tubuh dengan 

tangan ini melibatkan adanya gerakan dari lengan dan telapak tangan. 

Telapak tangan dapat menjadi penanda akan kejujuran, ketiadaan dan 

keterbukaan. Telapak  tangan yang terbuka dengan posisi menghadap ke atas atau 

digerakkan menjauhi tubuh dan juga mengarah kepada orang yang menerima 

pesan tersebut, dapat ditandakan sebagai adanya kejujuran   (Robert,2011,hal. 

291). Gerakan telapak tangan tersebut dapat dilihat juga saat orang menggerakan 

bahu ke atas. 

Ketidakjujuran dan dominasi dapat ditunjukkan dengan posisi telapak 

tangan terbuka dan mengarah ke bawah atau bergerak ke arah tubuh karakter  

(Robert,2011, hal,291). Gerakan tubuh ini dapat dilihat saat orang sedang merasa 

bosan, sedih, dan terganggu. Karakter yang memiliki posisi tubuh terbuka dan 

disertai potur yang responsif akan tetapi pergerakan telapak tangan kebawah, 
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maka karakter tersebut cenderung tidak dapat dipercaya  (Robert, 2011, hal. 291). 

Posisi tersebut dapat diasumsikan karakter tersebut sedang berbohong.  

Gerakan telapak tangan yang mengepal dapat digunakan untuk 

menunjukkan adanya kemarahan, agresif dan kekuasaan. Gerakan-gerakan 

tersebut dapat dijumpai saat seseorang yang secara agresif menunjuk sesuatu saat 

berbicara. Gerakan tangan mengepal merupakan tanda bahwa karakter tersebut 

sedang marah, atau menunjukkan ketidaksetujuan dan adanya perdebatan yang 

akan terjadi   (Robert,2011,hal. 292 

  Gerakan kedua telapak tangan yang saling mnyatu dapat diibaratkan 

sebagai gerakan yang menunjukkan adanya keinginan akan sesuatu, ketertarikan 

dan juga harapan. Gerakan tangan yang saling menyatu dengan jari yang saling 

terkait dapat menunjukkan orang yang sedang merasa gelisah dan sedang 

menahan perasan yang negatif  (Robert,2011,hal. 292). kedua tangan yang saling 

terkatub dengan jari terkait di depan tubuh dengan berbagai posisi. Semakin tinggi 

posisi tangan semakin tinggi tingkat frustasi yang dialami karakter tersebut. 

 

Gambar 2.22. Posisi Tangan Yang Saling Terkait  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 
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Gambar 2.23. Tangan Menyilang Dan Telapak Tangan Mengepal  

 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

Posisi tangan yang menyilang dapat menunjukkan adanya hal yang 

disembunyikan atau berusaha untuk melindungi diri sendiri. Saat karakter 

menyilangkan tangannya, menunjukkan ada yang disembunyikan dibalik  

tangannya. Tindakan ini dapat dilakukan karena adanya situasi yang membuat 

karakter merasa tidak nyaman. 

Posisi melipat tangan dengan telapak yang mengepal  seperti gambar  di 

atas menunjukkan adanya permusuhan. Telapak tangan yang mengenggam 

lengannya dapat menunjukkan  adanya perasaan gugup dan stress, seperti gambar 

di bawah ini. 

 

Gambar 2.24. Tangan Menyilang Dengan Mencengkram Lengan  

 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 
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Dalam berkomunikasi kebanyakan orang meggunakan gerakan tangan 

untuk menyampaikan dan memperjelas pesan yang akan disampaikan. Saat 

berkomunikasi tangan yang terlihat dapat menunjukkan kesan yang baik. Namun, 

untuk beberapa orang terkadang berbicara dengan tangan yang tersembunyi atau 

tidak menunjukkan tangannya. Joe navarro mengatakan saat berkomunikasi 

dengan orang lain terutama komunikasi yang saling bertatapan  memperlihatkan 

tangan akan memberikan rasa nyaman bagi orang yang diajak berkomunikasi  

(Navarro. 2008. Hal.136)  

Penggunaan bagian tubuh yang sering dilakukan dalam berkomunikasi 

adalah ekspresi pada wajah. Bagian dari wajah  seperti mata dan alis sering 

digunakan untuk mengungkapkan ekspresi atau emosi yang terjadi pada 

seseorang. Pada bagian alis ini memiliki dua gerakan utama yaitu gerakan naik 

atau turun dan merenggang  (Osipa, 2010, hal. 22).  Animator sekarang ini banyak 

yang memberi perhatian pada gerakan tersebut. Dalam menganimasikan bagian 

alis tersebut yang perlu menjadi perhatian bagi animator adalah kehalusannya.  

Saat mengasimasikannya, pergerakan alis terjadi sebelum adanya suara 

yang keluar. Sebagai contoh saat karakter yang merasa sedih atau marah ekspresi 

emosionalnnya harus terlihat terlebih dahulu dibanding dengan suaranya  (Osipa, 

2010, hal. 22). Hal terebut terjadi dikarenakan manusia berpikir sebelum 

bertindak. 

Dalam gerakan alis gerakan mengerutkan adalah gerakan yang paling 

berpengaruh. Hal tersebut dapat ditunjukkan saat seorang akan membuat ekspresi 
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marah biasanya dapat digambarkan dengan menurunkan bagian ujung tengah alis 

dan membuat lengkungan pada sisi luar alis  (Osipa, 2010, hal. 23). 

 

Gambar 2.25. Ilustrasi Alis Marah 
 (Stop Staring Facial Modeling and Animation Done Right, Osipa, 2011) 

Namun bila diperhatikan sekali lagi saat membuat ekspresi marah yang 

terjadi adalah gerakan dengan mengerutkan alis. Gerakan mengerutkan tidak 

hanya terjadi pada saat marah tetapi pada saat berpikir, alis juga akan mengerut 

walaupun tidak sebanyak saat marah. Saat sedih alis juga dikerutkan dan 

digerakkan ke atas  (Osipa, 2010, hal. 23).  

Pergerakan yang terjadi pada area mata, tiap-tiap gerakannya memiliki arti 

tersendiri. Pergerakan-pergerakan tersebut mencakup pergerakan dari kelopak 

mata. Pergerakan kelopak mata pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu 

pergerakan kelopak bagian bawah dan bagian atas. Pergerakan pada kelopak mata 

dapat memberikan banyak informasi. informasi-informasi tersebut tergantung dari 

iris dan pupil yang ada pada mata. Bila tidak terdapat bola mata maka informasi 

yang dapat diberikan tidaklah banyak. Bola mata dapat menentukan seberapa 

besar mata akan terbuka  (Osipa, 2010, hal. 24).  

 

Gambar 2.26.  Mata Yang Tidak Berisi Dan Berisi Bola Mata  

 (Stop Staring Facial Modeling and Animation Done Right, Osipa, 2011) 
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Gambar 2.27. Penempatan Bola Mata Ke Bawah Dan Ke Atas  
 (Stop Staring Facial Modeling and Animation Done Right, Osipa, 2011) 

Pergerakan yang dilakukan pada bola mata dapat memberikan banyak 

informasi. Bila mata tanpa bola mata maka akan sulit untuk mengetahui 

bagaimana keadaan dan efek yang terjadi akibat pergerakannya dari orang 

tersebut  (Osipa, 2010, hal. 24). Terlihat pada gambar 2.27. , mata yang sudah 

diberi bola mata terlihat baik-baik saja. Namun, Saat bola mata tersebut 

digerakkan ke atas  seperti pada gambar maka orang tersebut akan terlihat 

mengantuk. Posisi mata tesebut dapat membuat terlihat mengantuk karena iris dan 

pupil pada mata tertutup oleh kelopak mata. Selain mengantuk posisi mata seperti 

itu juga dapat menggambarkan adanya perasaan bosan dan tidak tertarik. 

Dengan melihat posisi dari kelopak mata bagian atas, posisinya dapat 

ditentukan dengan melihat dari bola matanya sehingga kita dapat mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. Pergerakan dari kelopak mata, terutama pada bagian 

atas pergerakannya relatif dengan pergerakan dari bola mata. Sebagai contoh saat 

bola mata bergerak ke bawah maka kelopak mata bagian atas juga akan bergerak 

kebawah  (Osipa, 2010, hal. 25). 
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Gambar 2.28. Pergerakan Otot Mata Saat Menyipit  
 (Stop Staring Facial Modeling and Animation Done Right, Osipa, 2011) 

Pada kelopak mata bawah gerakan yang dapat dilakukan adalah 

menyipitkan mata. Gerakan menyipitkan mata otot yang bekerja adalah otot pipi 

bagian atas, sisi luar dari alis, dam bahkan kulit di antara kuping dan mata. Seperti 

yang dilihat pada gambar 2.28. menunjukkan otot-yang ada disekitar mata yang 

bereaksi saat mata menyipitkan. Otot-otot tersebut berada disekeliling mata dan 

bergerak ke arah mata saat menyipit (Osipa, 2010, hal. 26). 

Pergerakan yang terjadi pada kelopak mata bawah dapat berguna untuk 

meningkatkan emosional yang ada pada karakter. Pada penjelasan di atas 

dikatakan saat akan menampilkan ekspresi berpikir, dapat dilakukan dengan 

mengerutkan alis saja. Namun, dengan adanya tambahan menyipitkan mata 

ekspresi berpikir yang ditunjukkan akan lebih mendalam  (Osipa, 2010, hal. 27).   

Penambahan emosi yang dapat dilakukan tidak hanya sebatas pada 

gerakan berpikir, tapi bisa juga untuk menunjukkan ekspresi marah. Pergerakan 

mengerutkan alis dan menurunkannya sedikit ditambah juga dengan memiringkan 

kepala kedepan, seperti pada gambar , hal yang kurang adalah pergerakan dari 

kelopak mata. Perbedaan ditunjukkan pada gambar terlihat dengan sedikit 

menyipitkan mata, perasaan marah yang ingin disampaikan terasa lebih mendalam  

(Osipa, 2010, hal. 27). 
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Gambar 2.29. Ekspresi Marah Dengan Tidak Menyipit Dan Menyipit 
 (Stop Staring Facial Modeling and Animation Done Right, Osipa, 2011) 

Pegerakan yang dapat dilakukan oleh kelopak mata bawah ini tidak hanya 

menunjukkan hal-hal negatif saja. Bila kelopak mata bawah ini digunakan dengan 

baik bahkan dapat digunakan untuk menunjukkan kebahagiaan hingga frustasi 

yang lebih mendalam. Animator yang membuat gerakan senyum berpikir yang 

dibutuhkan adalah gerakan dari pipinya. Animator yang akan membuat gerakan 

senyuman perlu membuat gerakan dengan melebarkan mulut sehingga 

berpengaruh pada pipi dan adanya gerakan menyipit  (Osipa, 2010, hal. 27). 

Pergerakan yang banyak dihasilkan dari kedua kelopak mata tersebut 

adalah gerakan seperti berkedip atau memejamkan mata. Menurut Navarro & 

Karlins  (2008) kegiatan memejamkan mata biasanya terjadi saat ada hal yang 

tidak ingin disaksikan muncul. Eye-blocking adalah kegiatan yang dilakukan 

dalam komunikasi non verbal dimana adanya kelakukuan atau kebiasaan untuk 

menutup mata saat ada hal yang tidak ingin dilihat. Tujuan dari eye-blocking ini 

adalah untuk melindungi otak penggunanya dari hal yang tidak ingin dilihat  

(Navarro & Karlins, 2008, hal. 3 ).  
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Gambar 2.30. Eye-Blocking  
 (What EveryBody is Saying,Joe Navarro & Karlins, 2008) 

Penggunaan eye blocking ini sangatlah berguna seperti yang dinyatakan 

Navarro & Karlins dalam bukunya, eye blocking digunakan untuk menyelesaikan 

kasus dalam suatu kebakaran dihotel. Dalam kasus tersebut seorang pemadam 

kebakaran yang sedang di interograsi sebagai orang yang dicurigai yang 

menyebabkan kebakaran semakin besar. Pemadam kebakaran tersebut dapat 

diketahui sebagai tesangka karena matanya menutup ada pertanyaan yang 

menanyai keberadaannya aat kebakaran. Pada kasus ini gerakan memejamkan 

mata yang dilakukan bertujuan untuk melindungi diri  (Navarro & Karlins, 2008, 

hal.3). 

2.5. Akting Animasi 

Dalam melakukan pekerjaanya, animator juga terkait dengan hal-hal yang 

berkaitan dengan akting. Animator pada dasarnya melakukan kegiatan 

penganimasian seperti memberikan nafas dan kehidupan pada suatu karakter  

(Gibbs, 2009, hal.15).  Animator dalam tugasnya tidak hanya memberikan 

gerakan  pada suatu karakter, tapi juga harus memiliki cerita yang dibagikan 
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kepada penonton. Pemakaian akting pada suatu karakter berhubungan dengan 

pemahamann akan kehidupan dari prespektif sebagai aktor dan juga sebagai CG 

artist. 

Animator yang akan membuat karakater dapat dilakukan dengan dua cara. 

Cara pertama dengan menggambar dan menindahkan kekomputer atau dapat 

langsung membuatnya dikomputer. Karakter yang dihasilkan oleh animator akan 

berbeda dengan karakter yang dihasilkan oleh aktor. Karakter yang dihasilkan 

oleh seorang aktor, emosi yang ada dalam karakter akan lebih terasa  (Gibbs, 

2009, hal.15). akting yang akan diberikan pada karakter tidak dapat diberikan 

hanya dengan bacaan saja. Animator tersebut harus mendalami pemahaman akan 

aking, dengan hanya membaca hanya akan meningkatkan kemampuan intelektual  

(Gibbs, 2009, hal. 15). Sebagai animator selain membaca hal tentang akting akan 

lebih baik jika seorang animator melakukan dan memahami akting atau tindakan 

yang akan dimasukan kedalam karakter yang ada. Animator yang melakukan 

akting akan memberikan kemungkinan untuk mendalami pemberian kehidupan 

pada karakter. 

Akting yang dilakukan untuk animasi banyak memerlukan gerakan-

gerakan yang dilebih-lebihkan. Akting yang dilakukan dalam animasi lebih 

mengarah pada akting yang secara teaterikal dibanding akting untuk live-action  

(Robert, 2011, hal. 275). Akting secara teaterikal dibutuhkan untuk animasi agar 

penonton dapat menangkap situasi yang terjadi dalam suatu adegan  (Robert, 

2011,hal. 275).  
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 Dalam berakting pemainnya harus dapat menunjukkan apa pesan yang 

ingin disampaikan pada penonton walau tanpa dialog.Untuk dapat menyampaikan 

pesan yang ada dengan baik, seorang aktor juga harus memahai emosi dalam 

pesan yang ingin disampaikan dimana hal tersebut berlaku juga untuk seorang 

animator. 

Emosi yang ada dalam akting terkadang memiliki pesan yang ambigu. 

Oleh karena itu dalam berakting ada beberapa gerakan yang pas untuk emosi 

tertentu  (Robert, 2011, hal.329). Ekspresi pada wajah dapat berubah berdasarkan 

rangsangan dan emosi yang dirasakan karakter. Emosi sendiri memiliki 8 bentuk 

dasar seperti senang, sedih, kaget, takut, marah, jijik, tertarik, dan sakit. 

 

Gambar 2.31. Bentuk Dasar Emosi 
 (Character Animation Fundamental /Robert/ 2011) 

2.5.1. Ekspresi  

Ekrpesi seperti yang dikatan di atas memiliki 8 bentuk dasar yaitu senang, 

sedih, kaget, takut, marah, jijik, tertarik, dan sakit 

1. Senang 

Saat karakter merasa senang alis akan bergerak ke atas dan ujung bibir akan 

bergerak naik secara simetrikal saat tersenyum. Saat tersenyum terdapat 
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berbagai bentuk seperti mulut yang merapat atau tertutup. Senyum dengan mulut 

terbuka maka karakter akan menampakkan gigi mereka  (Robert, 2011, hal.337). 

 

Gambar 2.32. Contoh Senyum  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

Kerutan muncul antara sudut mulut dan lubang hidung di kedua sisi wajah, 

membuat pipi bergerak ke atas dan ke luar. Tergantung pada lebar senyum, alur 

kelengkungan yang terbentuk antara sudut mulut dan dagu di kedua sisi wajah. 

Hal tersebut menyebabkan pipi mengembang. 

 

Gambar 2.33. Senyum Dengan Pipi Mengembangkan. 
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

Dalam senyum palsu, bibir dan alis mungkin sedikit asimetris. Otot-otot di sekitar 

mata tidak berkontraksi sehingga tidak ada keriput dan tidak ada engah kulit di 

bawah mata. Ada baiknya ide untuk menggunakan ekspresi wajah asimetris, untuk 

membuat wajah tampak lebih bisa dipercaya  (Robert, 2011, hal.337). 

Jika alis kebawah siku dan kedalam, makasenyum jahat akan didapat 

Dengan senyum ini Anda bisa kontrak siswa untuk membuat karakter terlihat 

lebih menyeramkan. Jika Anda memiringkan alis ke bawah dan mengarah keluar, 

kesan yang didapatkan adalah senyum sedih  (Robert, 2011, hal.338). 
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Gambar 2.34. Senyum Menyeramkan Dan Sedih 
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

2. Sedih 

Kesedihan pada karakter dapat ditunjukkan dengan adanya pergerakan alis bagian 

dalam yang bergerak ke atas, dan alis bagian luar yang bergerak kebawah. Hal 

tesebut juga membuat rongga mata juga ikut bergerak. Pergerakan alis sedih akan 

menyebabkan adanya kerutan pada dahi  (Robert, 2011, hal.339). 

 

Gambar 2.35.Alis bersedih  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

Bagian ujung pada bibir akan bergerak kebawah yang akan menyebabkan adanya 

kerutan pada area di bawah lubang hidung. Bagian bawah bibir dapat bergerak ke 

atas dan merapat dapat memperjelas kerutan yang ada  (Robert, 2011, hal.339). 
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Gambar 2.36. Bibir saat sedih  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

Ketika karakter sedih, mata mungkin terlihat ke bawah. Selama menangis, mata 

akan ditutup atau hampir tertutup. Jika karakter terlihat ke satu sisi saat sedih, 

pupil bisa bergerak lebih lambat  (Robert, 2011, hal.340). 

 

Gambar 2.37.Karakter Menangis  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

3. Kaget 

Saat karakter terkejut biasanya terjadi gerakan alis akan diangkat tinggi di atas 

mata dan dahi akan berkerut. Bola mata akan tonjolan keluar, membuat mata 

terlihat lebih besar. Mata cenderung terpaku pada objek yang telah mengejutkan 

karakter  (Robert, 2011, hal.341). 
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Gambar 2.38. Ekspresi kaget  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

Bagian mulut karakter yang terkejut biasanya akan terbuka seperti rahang yang 

jatuh kebawah. Hal tersebut menyebabkan mulut akan terbuka lebar dan 

berbentuk oval. Saat karakter terkejut biasanya memiliki anitisipasi gerakan 

berupa menghadap kebawah dan barulah karakter menghadap ke atas  (Robert, 

2011, hal.341). 

 

Gambar 2.39. Gerakan Kaget  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

4. Takut 

Alis akan ditarik bersama-sama dan mengangkat dan vertikal 

garis akan membentuk kerutan pada bagian dahi. Baik atas dan bawah 

kelopak mata akan terbuka lebar, kelopak mata bawah menjadi tegang, hal 

tersebut menyebabkan menarik lurus kelopak mata. Para pupil bisa melebar dan 
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mata akan cenderung menatap ke arah hal  yang  membuat mereka takut  (Robert, 

2011, Hal 342). 

 

Gambar 2.40. Ekspresi Takut  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

5. Marah 

Ujung-ujung bagian dalam alis akan ditarik kedalam dan ke bawah. Ada juga akan 

menjadi lipatan kulit antara alis. Alis akan menekan turun ke mata. Kelopak mata 

bisa mempersempit atau mata bisa tonjolan. Saat hal tersebut terjadi maka pupil 

akan mengecil  (Robert, 2011, Hal 343). 

 

Gambar 2.41. Ekspresi marah  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 
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Saat karakter menjadi marah terkadang ada beberapa bagian yang dari wajah yang 

juga terpengaruh. Saat marah bagian lubang hidung biasanya akan lebih 

mengembang. Pada bagian mulut saat marah bisa juga ditunjukkan dengan gigi 

yang saling beradu. Bila mulut ditutup maka bibir akan ditekan ke atas dan 

kebawah  (Robert, 2011, Hal 343). 

 

Gambar 2.42. Mulut Saat Marah  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

6. Jijik  

Saat karakter merasa jijik, karakter akan menarik kepala dari objek yang dianggap 

menjijikan dengan dagu yang ditarik ke arah leher. Alis akan diturunkan dan 

ditarik bersama-sama secara horizontal. Hal ini menyebabkan keriput untuk 

membentuk sekitar jembatan hidung dan dibagian dalam mata. Mata menyempit 

dan pupil yang mengecil  (Robert, 2011, Hal 345). 

 

Gambar 2.43. Ekspresi Jijik  

 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 
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Dalam ekspresi jijik ini terdapat juga gerakan pada bibirnya. Salah satu atau 

kedua sudut bibir atas dapat diangkat dengan mengangkat salah satu sudut bibir 

dapat menambah kesan hina. . Jika mulut tetap tertutup, bibir akan terkatup rapat  

(Robert, 2011, Hal 345). 

 

 Gambar 2.44. Bibir Merasa Jijik  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

7. Tertarik 

Rasa ketertarikan dapat ditunjukkan dalam berbagai jenis, seperti kewaspadaan, 

perhatian, harapan atau antisipasi. Ekspresi terkejut juga dapat ditandai dengan 

ciri fisik seperti Alis dapat dinaikkan dan menghasilkan dahi berkerut. Salah satu 

alis bisa lebih tinggi dari yang lain. Pada pupil bisa melebar dan akan selalu 

menatap pada objek yang menarik perhatian  (Robert, 2011, Hal 346). 

 

Gambar 2.45. Ekspresi Tertarik 
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 
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8. Sakit 

Saat karakter merasa sakit pada bagian depan alis akan bergerak naik sedangkan 

pada bagian belakangnya akan bergerak turun. Mata juga akan tertutup saat suatu 

karakter merasakan kesakitan. Tingkat kesakitan yang dirasakan karakter dapat 

diukur dari lama terjadinya suatu ekspresi  (Robert, 2011, Hal 348). 

 

Gambar 2.46. Ekspresi Sakit  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

2.5.2. Posisi tangan pada wajah 

Saat berkomunikasi beberapa orang sering menyentuh bagian wajah mereka. Hal 

tersebut bisa saja terjadi saat seseorang mendengar, melihat, dan merasakan 

sesuatu. Saat seseorang berbicara dalam suatu komunikasi posisi tangan diwajah 

dapat digunakan untuk menggambarkan apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan 

oleh lawan bicara. Gestur tangan pada wajah dapat dikategorikan kedalam tiga 

jenis yaitu evaluasi, kebohongan dan stress  (Robert, 2011, Hal 352). 

 

Gerakan Animasi daddy's..., Darwin Prawira, FSD UMN, 2014



 

50 

 

1. Evaluasi 

 

Gambar 2.47. Posisi Tangan Saat Evaluasi  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

Saat seseorang sedang berpikir biasanya tangan akan diletakan pada bagian dagu  

(Robert, 2011, Hal 353). 

 

Gambar 2.48. Tangan Untuk Ekspresi Bosan  
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

Saat seseorang merasa bosan tangan akan diletakan dibagian dagu dan terlihat 

menopang bagian kepala sehingga kepala terlihat berat  (Robert, 2011, Hal 353). 
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2. Kebohongan 

 

Gambar 2.49. Gerakan Kebohongan 
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

Ketika seorang anak muda berbohong, mereka akan sering menutup mulut mereka 

tanpa sadar, seolah-olah mereka mencoba untuk menutupi kebohongan yang 

mereka katakan. Saat seseorang beranjak dewasa, akan tetap melakukan aksi 

serupa tetapi akan mencoba untuk menyamarkannya tetapi mengubah gerakan 

menjadi sesuatu yang lain seperti menyentuh hidung atau pipi  (Robert, 2011, Hal 

353). 

3. Stress 

 

Gambar 2.50. Tangan Saat Stress 
 (Character Animation Fundamental ,Robert, 2011) 

Ketika seseorang stres, gugup atau takut, mereka mungkin akan  memasukan jari- 

jari mereka di mulut mereka untuk kenyamanan. Hal- hal lain juga dapat dilihat 

dari adanya beberapa gerakan seperti menepuk jidat, mengaruk bagian atas 
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kepala, dan  mengusap bagian  belakang leher dapat digunakan untuk 

menggambarkan  stress dan frustasi  (Robert, 2011, Hal 355). 

Navarro (2008) mengatakan bahwa otak manusia terprogram untuk 

memperhatikan gerakan tangan. Bahkan otak menusia memberikan proporsi yang 

lebih besar dalam memperhatikan tangan dibanding bagian tubuh yang lainnya. 

Seiring dengan perkembangan otak manusia membuat tangan manusia menjadi 

lebih terampil dalam berkomunikasi. Dengan membaca gerakan tangan saat 

berkomunikasi dapat membantu untuk bertahan. 

Dalam berkomunikasi keberadaan tangan sangatlah penting. Navarro 

berangapan tangan yang tidak terlihat saat berbercakap-cakap dengan lawan 

bicara tangan yang tidak terlihat dapat memberikan kesan negatif terutama pada 

pembicaraan  tatap muka. Saat berkomunikasi dengan seseorang yang 

memperlihatkan tangannya pembicaraan tersebut menjadi tidak nyaman.
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