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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Stop Motion 

Purves (2008) menyatakan bahwa stop motion adalah hasil manipulasi objek atau 

puppet, tumpukan pasir, clay, goresan pensil yang digerakkan secara bertahap 

oleh tangan sehingga menghasilkan sebuah ilusi gerak. Objek yang bergerak 

dalam produksi stop motion akan dipotret menggunakan kamera dengan teknik  

frame by frame. Efek yang dihasilkan setelah pengambilan gambar frame by 

frame adalah objek atau karakter yang digerakkan layaknya hidup. Hal tersebut 

dapat dilihat dari kumpulan foto yang memuat setiap pergerakan yang dirancang. 

Oleh karena itu, untuk menghindari pemborosan waktu dan kesalahan 

pengambilan gambar, diperlukan storyboard dan skrip sebagai acuan pengambilan 

gambar serta mengetahui sejauh mana pergerakan yang akan dihasilkan. 

 

Gambar 2.1. Stop Motion. 
(Sumber: http://www.popculturemaven.com/wp-content/uploads/2013/10/paranorman-set-01.jpg) 
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Gambar 2.2. Set Dan Properti Dalam Stop Motion. 

(Sumber: vignette2.wikia.nocookie.net/thenightmarebeforechristmas/ 

images/2/20/Nightmare_before_chrismas_set_model_accessed_9-10-2011_6-

36pm.jpg/revision/latest?cb=20140121215319) 

 

Set designer memiliki peran untuk memberikan kesan dan ilusi dalam 

environtment terhadap penonton dengan cara memainkan skala dan trik kamera. 

Kesan dan ilusi yang ditimbulkan adalah objek atau karakter seperti berada 

didalam dunia sendiri.  

 

2.1.1. Sejarah Stop Motion 

Pada abad ke-19, Paris George Melies menggunakan objek seperti pintu jebakan, 

kawat tembus pandang, asap dan peralatan rumit lainnya untuk membuat 

pertunjukan sulap. Dalam sebuah pertunjukkan, Melies memainkan sebuah film 
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yang dimainkan oleh dirinya sendiri. Namun kamera miliknya terhenti untuk 

beberapa detik. Kejadian tersebut tanpa sengaja membuat sebuah trik sulap 

dimana Melies mengganti seorang wanita menjadi tengkorak. Melalui kejadian 

tersebut Melies melanjutkan ketidaksengajaan tersebut melalu inovasi dalam 

membuat film stop motion dan memakai special effect dalam karyanya. 

 

 

Gambar 2.3. Trip To the Moon. 

(Sumber:http://static.tumblr.com/01cab5938c1021c2b4d29aa26c0a50d0/ 

wt20bsu/v3Ompshn9/tumblr_static_main.jpeg) 

 

 

Gambar 2.4. George Melies 

 (Sumber: http://static.guim.co.uk/sys-

images/Film/Pix/pictures/2012/10/10/1349877471085/Spreading-his-wings---Geo-011.jpg) 
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Animator  dalam stop motion memiliki ciri khas masing – masing, seperti 

Wladislaw Starewicz. Wladislaw Starewicz merancang animasi stop motion yang 

menggunakan serangga sebagai karakter atau puppet untuk digerakkan. Salah satu 

film Wladislaw yang terkenal adalah Cameraman’s Revenge (1912). 

Cameraman’s Revenge bercerita tentang pembalasan dendam seekor belalang 

terhadap kumbang yang bersikap kasar terhadap dirinya. Belalang tersebut 

berprofesi sebagai kameramen dan ia memanfaatkan profesinya tersebut dalam 

pembalasan dendam. 

 

 

Gambar 2.5. Cameraman's Revenge. 

 (Sumber: http://www.feralintelligence.com/wp-content/uploads/2013/04/Cameramans-Revenge-

1912_004.jpg) 
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Gambar 2.6. Cameramen's Revenge Screenshoot. 
 (Sumber: http://i.ytimg.com/vi/0fyhlFZotnQ/maxresdefault.jpg) 

 

 

Gambar 2.7. Wladislaw Starewicz. 

 (Sumber: https://impole.files.wordpress.com/2012/11/starewicz.png) 

 

2.2. Environment 

Environment berfungsi sebagai latar belakang dalam animasi stop motion yang 

disusun dalam bentuk set dan properti. Set dirancang sesuai dengan tema animasi, 
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kepribadian karakter, dan kebutuhan dalam shot, seperti set dalam animasi stop 

motion The Nightmare Before Christmas, dan Paranorman. Sebelum merancang 

set, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, antara lain: 

 

1.  Brainstorming 

Dalam mencari ide yang bagus dalam membuat animasi stop motion, 

diperlukan Brainstorming. Proses tersebut dimulai dari mencari jalan 

cerita yang menarik, menentukan tema, pemilihan karakter yang tepat, dan 

menentukan set yang akan digunakan. Pengembangan ide masih dapat 

dilakukan dengan cara mencari referensi yang sesuai. LaBrutto (2002) 

menyatakan, riset sangat perlu dilakukan agar set yang dirancang dapat 

sesuai dengan karakter dan dapat menolong set designer untuk membuat 

environment lebih autentik. Riset dapat dimulai dari mencari jenis atau 

bentuk karakter, dunia atau lingkungan yang cocok untuk karakter hingga 

genre film yang akan digunakan sebagai referensi.  

 

3.  Sketsa dan konsep 

Pada tahapan ini, semua ide yang sudah dikembangkan melalui 

brainstorming dan riset digambarkan melalui sketsa. Dalam sketsa 

tersebut, set designer merancang konsep dan membentuk ide tersebut 

menjadi gambar. Pakaian yang digunakan karakter utama, anatomi tubuh 

karakter, rumah yang menjadi tempat tinggal karakter, hingga jenis 
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tumbuhan yang berada di lingkungan karakter memiliki berbagai bentuk 

sketsa yang nantinya akan dipilih.  

 

4.  Storyboard 

Untuk membuat visualisai dari sketsa menuju bentuk animasi, maka 

proses selanjutnya adalah membuat storyboard. Melalui storyboard, artis 

akan lebih mudah untuk membayangkan bentuk animasi yang akan 

dirancang serta mempermudah set designer untuk listing properti dalam 

set. Kemudian, melalui animatik storyboard, artis dapat melihat visualisasi 

kasar dari animasi yang akan dirancang.  

 

5.  Merancang Set dan Properti 

Purves (2008) menyatakan bahwa ruang sangat penting dalam proses 

produksi stop motion. Dengan ruang yang ada, artis dapat mendapatkan 

gambar close up, kesan yang luas, dan perspektif. Skala berguna untuk 

meningkatkan impresi dan memberikan ilusi dalam set.  Contohnya seperti 

raksasa dalam stop motion King Kong, The Lost World, Clash of the Titans 

dan The Beast from 20.000 Fathoms. Dengan ilusi set dan skala, karakter 

yang dibuat bukan dengan ukuran raksasa yang sebenarnya  menjadi dapat 

terlihat benar – benar raksasa saat disatukan dengan adegan yang terdapat 

manusia. Kamera juga sangat berperan besar dalam ilusi dalam set ini.  
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Gambar 2.8. The Beast From 20.000 Fathoms. 

Sumber: 

http://3219a2.medialib.glogster.com/media/61/61d63a424038382f925f995a5d8667d0875152066f

59224a1028fc498645e678/beastfrom20000fathoms-large-jpg.jpg 

 

Gambar 2.9. The Lost World. 

Sumber: http://www.cinemascream.com/wp-content/uploads/2014/05/The-Lost-World-poster-still-

2.jpg 
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Gambar 2.10. King Kong. 

Sumber: (http://www.fiddlersgreen.net/buildings/empire-state/IMAGES/kingkong-old.jpg) 

 

 

Gambar 2.11. The Nightmare Before Christmas Set. 

 (Sumber: https://c1.staticflickr.com/1/9/17378858_4efec012eb.jpg) 
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Gambar 2.12. Paranorman Set. 

 (Sumber: http://2.bp.blogspot.com/-

tydZcKUMZxs/UCOnV1vU9hI/AAAAAAAAA70/q0c_dMU94ac/s1600/Screen+shot+2012

-08-09+at+13.00.50.png) 

 

Untuk menimbulkan kesan dan ilusi bahwa karakter atau puppet yang akan 

digerakkan  berada didalam dunianya sendiri. Dalam merancang set, yang 

terpenting adalah membuat set terlihat baik melalui lensa kamera. Hasil rancangan 

set juga harus diperhitungkan agar fokus audiens terhadap karakter terjaga seperti 

yang dinyatakan oleh Purves (2008).  

 

2.3. Unsur Anak – Anak 

Animasi stop motion yang berjudul Runrun memiliki tema tentang anak – anak. 

Dalam merancang hal yang difungsikan terhadap anak – anak harus memberikan 

sense of playing and adventure seperti yang dinyatakan oleh Richardson (2008) 

dalam buku  yang berjudul Designed for Kids (hlm 92).  
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Gambar 2.13. Timmy Time. 

 (Sumber: http://sionlane.co.uk/wp-content/uploads/2012/08/timmy4.jpg) 

 

 

Gambar 2.14. Spongebob Squarepants Stop Motion. 

 (Sumber: http://www.awn.com/sites/default/files/image/featured/52925-stop-motion-

spongebob-special-means-christmas-comes-early-year.jpg) 

Desain Set..., Faiz Andrevano, FSD UMN, 2015
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Gambar 2.15. Bob The Builder. 

 (Sumber: http://www.skwigly.co.uk/wp-content/uploads/2014/10/cbeebies-bobthebuilder-

img-bobthebuilder_slide_main.jpg) 

 

2.4. Arsitektur 

Arsitektur berbicara tentang perancangan ruang, bentuk dan bagaimana tentang 

fungsinya serta fungsi itu sendiri mempengaruhi sebuah bentuk serta dapat 

menjadi simbol terhadap sesuatu atau ciri khas dari suatu tempat. Ciri tersebut 

dapat dikenali dari bentuk arsitektur, warna yang dipakai, dan bentuk desain yang 

dipakai dalam perancangannya. Keselarasan dari unsur tersebut membuat 

lingkungan yang nyaman bagi manusia seperti yang dinyatakan oleh Farrely 

(2007).   
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Unsur – unsur yang terkandung dalam arsitektur adalah sebagai berikut: 

1.  Tanda dan lambang 

Jules (1979) menyatakan bahwa setiap bentuk arsitektur memiliki 

bentuk dan simbol yang menggambarkan dari fungsinya serta 

menjadi sebuah ciri khas. Gedung – gedung yang berbentuk aneh 

dan memiliki ukiran yang rumit tidaklah sembarangan dimasukkan 

menjadi unsur sebuah bangunan tersebut, melainkan ada konsep di 

belakangnya (hlm 339).  

 

 

 

Gambar 2.16. Coraline Set. 

 (Sumber: http://mrmarkrobson.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/coraline-

75-sxga.jpg) 
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Gambar 2.17. Coraline Set 2. 

 (Sumber: https://farm9.staticflickr.com/8120/8618630899_a69d70e87d.jpg) 

 

2. Rangka bangunan 

Puspantoro (1990) menyatakan bahwa struktur pondasi yang kuat 

untuk menopang bangunan dan isinya merupakan poin penting 

dalam sebuah bangunan. Sama halnya dengan bangunan yang ada 

didalam set animasi stop motion. Rumah karakter paman dalam 

animasi stop motion berjudul Runrun harus tetap memiliki struktur 

yang kuat karena harus menunjang properti yang akan diletakkan 

dalam set tersebut. Rangka tersebut akan mengurangi dampak 

kerusakan yang terjadi pada saat proses pengambilan gambar 

berlangsung. Dengan rangka yang kuat, apabila tanpa sengaja 

rumah tersebut terjatuh atau tertekan benda yang berat, rumah 

tersebut tidak mudah rusak. 
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Gambar 2.18. Proses Pembuatan Rangka Pada Miniatur. 

 (Sumber: 

http://www.cockingtongreen.com.au/Canberra%20House/window%20moulds1.JPG) 

 

 

Gambar 2.19. Perancangan Rangka Pada Miniatur. 

 (Sumber: https://farm3.staticflickr.com/2708/4324210098_e6673cd72b.jpg) 

Desain Set..., Faiz Andrevano, FSD UMN, 2015
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3. Dinding dan bukaan 

Dinding merupakan pembatas ruangan dalam bangunan. 

Tujuannya adalah membagi ruangan agar setiap kegiatan yang 

berbeda dalam bangunan tersebut tetap berjalan tanpa terganggu 

dengan kegiatan lain. Untuk merancang rumah paman dalam 

animasi stop motion Runrun, dinding dirancang untuk membagi 

interior rumah paman menjadi kamar Runrun, ruang tamu, ruang 

makan, dan kamar mandi. Perancangan yang dilakukan tentunya 

memiliki logika yang ada di dalam dunia nyata sehingga audiens 

tetap merasa bahwa set di dalam rumah paman merupakan hal yang 

logis. Untuk melintasi ruangan, pada bagian dinding terdapat ruang  

yang disebut bukaan. Ruang ini dapat diletakkan pintu atau jendela 

sebagai pembatas. Pintu atau jendela berfungsi untuk melindungi 

ruangan agar individu atau objek asing tidak dapat melewati 

ruangan tersebut dalam kondisi tertutup. 
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Gambar 2.20. Miniatur Rumah Boneka. 

 (Sumber: http://www.greenfaerietree.com/wp-

content/uploads/2010/02/ff84cbd5a5e3d4d949d0401a2496ecc3.jpg) 

 

Pada Gambar 2.20, dapat dilihat bahwa dinding pada rumah memberikan 

ruang terhadap 5 kegiatan yang berbeda seperti ruang tamu, ruang makan, 

kamar mandi, kamar tidur dan ruang bersantai serta setiap dinding 

memiliki pintu yang memberikan akses jalan ke ruangan lain. 

 

4. Atap 

Atap merupakan bagian paling atas dari bangunan yang berfungsi 

menutupi bangunan dari cahaya matahari dan melindungi 

bangunan dari terpaan hujan. Atap rumah paman dalam stop 

motion berjudul Runrun, atap rumah paman berbentuk segitiga 

agar saat hujan, air tidak tertampung diatas bangunan. Seperti 
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rumah di Indonesia yang beriklim tropis, atap yang berbentuk 

segitiga merupakan bentuk yang tepat dalam menghadapi musim 

hujan.  

 

           

Gambar 2.21. Paranorman Set. 

 (Sumber: http://dontforgetatowel.com/wp-content/uploads/2012/08/house.jpg) 

 

5.  Utilitas 

Perancangan bangunan harus didukung oleh ketersediaan sarana 

penunjang kegiatan yang berlangsung mulai fasilitas air, listrik, 

penampungan sampah, hingga penerangan jalan seperti yang 

dinyatakan oleh Brogden dalam buku Introduction to 

Architecture.(hlm189 – 190). Sarana penunjang tersebut harus 

memiliki perhatian lebih karena kapasitas yang terbatas seperti 

penampungan sampah dan limbah. Apabila sampah dan limbah 

tidak mendapatkan pengolahan yang tepat, maka akan terjadi 
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pencemaran. Peran utilitas dalam set adalah membuat suasana set 

menjadi lebih realistis dan masuk akal bagi audiens. 

 

 

Gambar 2.22. Wastafel Dalam Set Wallace And Gromit. 

(Sumber: http://www.zastavki.com/pictures/originals/2013 / 

Cartoons_Wallace_and_Gromit_052274_.jpg) 

 

Merujuk pada Gambar 2.22. terdapat utilitas berupa keran air pada 

adegan Gromit mencuci piring. 

 

2.5. Warna dan Bentuk 

Tillman (2011) menyatakan, dalam menciptakan karakter harus memperhatikan 

kelompok audiens yang dituju. Dengan demikian informasi yang ingin 

disampaikan tidak salah sasaran. Hal ini berlaku juga dalam pembuatan set dan 

properti dalam stop motion. Tingkat detil dari karakter maupun set juga berbeda 

untuk tiap umur. Secara umum, semakin muda umur penonton maka karakter atau 

set dan properti yang disajikan harus lebih simpel. Purves (2007) menyatakan, 
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penentuan warna tidak hanya berbicara tentang keindahan. Warna yang berbeda – 

beda dapat menampilkan beragam respon emosi dari audiens seperti biru tua yang 

memberikan suasana kesedihan dari karakter atau warna merah yang memberikan 

suasana marah dan romantis dalam film.  

 

2.5.1. Musim 

Indonesia memiliki iklim yang tropis sehingga Indonesia tdak mengalami musim 

salju, musim semi, dan musim gugur. Musim yang terdapat di Indonesia adalah 

musim hujan dan musim kemarau.  

 

2.5.2. Waktu 

Matahari merupakan sumber cahaya yang alami. Setiap hari manusia mengalami 

pergantian waktu yang disebabkan oleh rotasi bumi terhadap matahari. Akibat 

rotasi bumi tersebut, setiap belahan bumi mengalami pencahayaan yang berbeda – 

beda. Melalui fenomena alam tersebut maka waktu dibagi menjadi pagi, siang, 

dan malam. Sama halnya dengan stop motion. Untuk menggambarkan suasana 

pagi hari dengan siang hari memiliki perbedaan intensitas cahaya sehingga warna 

yang ditampilkan pun berbeda.  
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Gambar 2.23. Warna Pada Malam Hari. 

 (Sumber: https://blithehollowzombies.files.wordpress.com/2013/04/eben19.jpg?w=670) 

 

 

Gambar 2.24. Warna Pada Siang Hari. 

 (Sumber: http://basementrejects.com/wp-content/uploads/2013/01/paranorman-witch.jpg) 

 

2.6. Bahan dan Tekstur 

Benda – benda yang ada di sekitar manusia memiliki jenis material yang berbeda 

– beda dan tentunya memiliki tekstur yang berbeda seperti tekstur jalan raya dan 

kulit manusia. Tekstur jalan raya memiliki bentuk yang lebih kasar serta berbatu 

sedangkan kulit manusia terlihat lebih kenyal dan  tidak kasar seperti jalan raya. 

Bahan seperti kain, kayu, dan kertas dapat diolah menjadi set yang diinginkan. 
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Kain dapat digunakan sebagai pakaian untuk karakter, karpet rumah, kain jendela, 

dan bahkan menjadi tubuh karakter itu sendiri.  

 

Gambar 2.25. Clash of Titans. 

 (Sumber: http://www.examiner.com/images/blog/EXID30457/images/Clash-Of-The-Titans.jpg)

Desain Set..., Faiz Andrevano, FSD UMN, 2015




