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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi Benda Mati 

Roberts (2011) hlm. 63, menjelaskan bahwa ada dua tipe benda diam. Pertama 

adalah benda diam yang harus diberi tekanan atau dorongan oleh sebuah karakter, 

lalu yang kedua adalah benda diam yang memang sudah dapat bergerak, 

contohnya adalah alat transportasi dengan menggunakan mesin. Roberts juga 

mengatakan bahwa banyak benda-benda diam yang dijadikan animasi, salah 

satunya adalah dengan menambahkan sepasang mata, hidung, mulut, sepasang 

tangan dan kaki. Namun cara terbaik dalam menganimasikan sebuah benda diam 

adalah dengan mempelajarinya dari kehidupan nyata. Ketika akan 

menganimasikan sebuah benda yang didasari dari kehidupan nyata, akan lbh baik 

jika para animator untuk lebih mendramatisir adegan animasi tersebut. Karena 

jika adegan animasi terlalu realis, maka akan terlihat biasa dan kaku. 

 Sebelum menganimasikan sebuah benda mati, kiranya ada beberapa hal 

yang perlu dipertimbangkan oleh animator. 

1. Weight 

 

Gambar 2.1. Weight. 
(Roberts, 2011) 
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Semakin berat sebuah benda maka semakin cepatlah benda tersebut jatuh ke 

permukaan tanah. 

2. Environment 

Sebuah papan kayu berukuran besar yang diletakkan di atas permukaan tanah 

akan terlihat sangat berat, namun berbeda jika papan kayu tersebut diapungkan di 

atas sebuah air. Papan kayu tersebut akan terlihat lebih ringan dibandingkan saat 

papan kayu diletakkan di atas permukaan tanah. 

3. Solidity 

 

Gambar 2.2. Solidity. 
(Roberts, 2011) 

Ketika benda yang sangat padat dipantulkan, maka benda tersebut tidak akan 

mengalami efek lentur (stretch and squash). Berbeda dengan benda yang tidak 

memiliki kepadatan penuh, sebagai contoh sebuah bola karet. 
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4. Force 

 

Gambar 2.3. Force. 
(Roberts, 2011) 

Dorongan yang diberikan seseorang terhadap sebuah benda akan berbeda dengan 

dorongan yang dihasilkan oleh sebuah mesin. 

5. Construction 

 

Gambar 2.4. Construction. 
(Roberts, 2011) 

Bagaimana bentuk pergerakan sebuah benda yang memiliki massa berbeda. 

Sebagai contoh sebuah bulu akan jatuh secara perlahan, sedangkan sebuah bola 

bowling akan jatuh dengan kecepatan tinggi ke dasar. 

2.2. Bahasa Tubuh 

Roberts (2011) mengatakan bahwa hal terpenting sebelum melakukan animasi 

sebuah karakter adalah dengan menentukan gerakan-gerakan karakter tersebut. 

Dengan gerakan yang benar, sebuah karakter dapat menceritakan apa yang sedang 
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terjadi dengan sangat baik. Ekspresi hanya digunakan untuk memperkuat emosi 

seorang karakter saja. Roberts mengatakan ada empat dasar postur tubuh. 

1. Open Body Postures  

 

Gambar 2.5. Open Body Postures. 
.(Roberts, 2011) 

 

Kondisi dimana kedua tangan dan kaki terbuka lebar dengan posisi badan 

menghadap ke sebuah objek yang dianggapnya menarik. Postur ini menunjukan 

bahwa karakter sedang bereaksi terhadap hal positif. 

2. Closed Body Postures  

 

Gambar 2.6. Closed Body Postures. 
 (Roberts, 2011) 
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Kondisi dimana kedua tangan dilipat dan kaki menyilang (jika sedang duduk) 

dengan posisi badan yang berlawanan dengan posisi objek dan kepala yang sedikit 

menunduk. Postur ini menunjukan bahwa karakter menolak sebuah pesan yang 

diterimanya. 

3. Forwards Body Postures 

 

Gambar 2.7. Forwards Body Postures. 
(Roberts, 2011) 

Kondisi dimana tubuh karakter sedikit maju kedepan diikuti dengan jari yang 

menunjuk. Postur ini mengindikasikan bahwa karakter kita menerima atau 

menolak secara langsung pesan yang diberikan kepadanya. 

4. Backwards Body Postures  

 

Gambar 2.8. Backwards Body Postures. 
(Roberts, 2011) 
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Kondisi dimana tubuh karakter sedikit miring ke arah belakang dengan kepala 

menghadap ke langit-langit. Postur ini mengindikasikan bahwa karakter tersebut 

dengan sengaja untuk tidak menghiraukan segala pesan yang diberikan 

kepadanya. 

 Dari keempat postur dasar tubuh diatas, masing-masing dapat digabung 

menjadi empat tipe dasar bahasa tubuh, seperti responsive, reflective, combative, 

dan fugitive. 

 

2.3. Gaya Gerakan 

Blair mengatakan bahwa setelah selesai membuat sebuah karakter, para animator 

wajib untuk menentukan jenis gerakan seperti apa yang tepat untuk diberikan 

kepada karakter tersebut. Apapun bentuk karakter itu harus tetap memiliki sebuah 

gerakan sehingga dapat menyampaikan pesan dengan jelas kepada penonton. 

 Dalam menganimasikan karakter, seorang animator harus membayangkan 

sebuah garis yang membentuk gerakan pada sebuah karakter karakter, dengan 

mengikuti garis tersebut maka animasi yang dihasilkan akan lebih dramatis. Hal 

tersebut dinamakan dengan line of action. 

 

Gambar 2.9. Line of Action. 
(Blair, 1994) 
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 Blair (1994) juga mengatakan bahwa sebelum membuat animasi, para 

animator harus memulai dengan menggambar line of action. Setelah selesai 

menggambar line of action, animator mulai menggambar tulang serta detilnya. 

Setelah semuanya slesai barulah mulai untuk menganimasikannya. 

 

Gambar 2.10. Penerapan Line of Action Pada Animasi. 
(Blair, 1994) 

 Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang harus dimengerti oleh setiap 

animator. Tujuan dari prinsip ini sendiri adalah agar sang animator mampu 

menghasilkan sebuah animasi yang menarik, dinamis, dan nyata. 
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2.4. Animasi Dua Karakter 

 

Gambar 2.11. Animasi Dua Karakter. 
(Roberts, 2011) 

Roberts (2011) mengatakan kedua karakter yang sedang berinteraksi bersama 

dalam satu adegan adalah sama dengan permainan tenis. Keduanya akan bereaksi 

secara bergantian untuk mengambil alih perhatian penonton. Para animator 

diharapkan untuk tidak menganimasikan karakter secara bersamaan, karena hal 

tersebut akan membuat penonton merasa bingung kecuali adegan tersebut 

memang sengaja dilakukan untuk keperluan film animasi. 
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1. Personal Space 

 

Gambar 2.12. Personal Space. 
 (Roberts, 2011) 

Roberts (2011) mengatakan bahwa setiap orang memiliki ruang sendiri di 

sekitarnya dan hanya memperbolehkan orang yang dia anggap dekat saja untuk 

memasuki ruang tersebut. Namun jika orang yang berada di sekitar adalah orang 

yang dekat dengan kita, maka kita akan memperbolehkan orang tersebut untuk 

masuk ke dalam ruang yang kita miliki. 

 Berbeda halnya ketika berada di tempat yang ramai, misalnya ketika 

berada dalam sebuah kereta. Pada saat itu seseorang akan menerima orang lain 

untuk masuk ke dalam ruang yang dimilikinya, namun orang tersebut akan 

cenderung manatap ke arah lain untuk menghindari kontak mata. 
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2. Mirroring 

 

Gambar 2.13. Mirroring. 
(Roberts, 2011) 

Roberts (2011) mengatakan bahwa ketika dua karakter saling mengenal satu sama 

lain dengan sangat baik, maka kedua karakter tersebut akan saling mengikuti. Hal 

ini bergantung pada seberapa baik si kerakter mengenal lawan mainnya dan 

seberapa besar rasa ingin tahu si karakter terhadap lawan mainnya. Sebagai 

contoh adalah ketika seorang pasangan sedang melakukan kencan pertamanya. 

Jika mereka saling tertarik antara satu dengan yang lain, maka mereka akan 

berakhir mengikuti sikap pasangannya masing-masing. 
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3. How Characters Look at Each Other 

 

Gambar 2.14. How Characters Look at Each Other. 
(Roberts,  2011) 

Roberts (2011) mengatakan bahwa hal ini bergantung pada seberapa baik si 

karakter mengenal lawan mainnya dan apa hubungan mereka. Ketika karakter 

sedang merasakan jatuh cinta maka karakter tersebut akan saling menatap mata 

pasangannya dengan tatapan senang. 

 

Gambar 2.15. Tatapan Kompetitif. 
(Roberts, 2011)  

 Jika karakter saling menatap dengan kompetitif mata mereka akan terpusat 

pada satu titik di antara kedua mata lawannya dan karakter tersebut tidak akan 

mengedipkan matanya sesering mungkin. Namun, ketika karakter tidak saling 

mengenal satu sama lain, maka kontak mata yang dilakukan hanya berlangsung 

dengan cepat. 
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Gambar 2.16. Tatapan Tertarik. 
(Roberts, 2011) 

 Ketika tertarik dengan dengan seseorang, maka kontak mata merupakan 

salah satu cara untuk mendapatkan perhatian mereka. Sebagai contoh adalah 

ketika seorang perempuan tertarik kepada seorang pria. Saat perempuan melihat 

pria tersebut dan si pria mendapatkan bahwa perempuan tersebut sedang 

memperhatikannya, maka perempuan tersebut akan membuang wajahnya. Namun 

beberapa saat kemudian si perempuan akan mulai diam-diam memperhatikan si 

pria dan disaat yang bersamaan si pria juga terus memperhatikan perempuan 

tersebut. Jika perempuan tersebut memberikan pesan positif bagi si pria, maka 

saat itulah waktu yang tepat bagi pria untuk memperkenalkan dirinya. 

 

2.5. 12 Prinsip Animasi 

1.  Squash and stretch 

Thomas & Johnson (1981) hlm. 47, menganggap prinsip ini adalah yang 

terpenting dibandingkan dengan yang lainnya. Pada prinsip ini animator 

memberikan efek lentur kepada karakter animasi sehingga memberikan efek gerak 

yang lebih hidup sekaligus memberikan efek dinamis saat melakukan pergerakan. 
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2. Anticipation 

Thomas & Johnson (1981) hlm. 51, mengatakan para penonton animasi tidak akan 

mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya kecuali tokoh karakter dalam animasi 

tersebut menuntun para penonton menuju kejadian selanjutnya. Dengan adanya 

adanya Anticipation penonton dapat berekspektasi tentang apa yang akan terjadi 

selanjutnya, sehingga penonton tidak merasa penasaran. 

 

3. Staging 

Thomas & Johnson (1981) hlm. 53, mengatakan bahwa jika ingin menonjolkan 

mood suatu karakter, usahakan kamera untuk tetap fokus ke karakter tersebut 

dengan pengambilan sudut gambar yang tepat sehingga penonton tidak merasa 

bingung.  

 

4. Straight ahead and pose to pose 

Thomas & Johnson (1981) hlm. 56, mengatakan bahwa straight ahead adalah 

ketika seorang animator menggambar dari awal hingga akhir scene secara spontan 

setelah mengetahui jalan cerita. Sedangkan dalam pose to pose animator bekerja 

lebih terencana dalam membuat gambar, gerakan, dan ukuran. Pada pendekatan 

pose to pose, animator hanya menggambar pada key awal dan akhir, lalu animator 

menyuruh assistennya untuk melanjutkan inbetween. 
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5. Follow through and overlapping action 

Thomas & Johnson (1981) hlm. 59, Mengatakan bahwa ketika karakter mencapai 

scene akhir untuk melanjutkan ke aksi berikutnya, karakter dibuat untuk berhenti 

secara total. Hal tersebut membuat animasi menjadi tidak terlihat natural. Walt 

berkata bahwa “tidak ada yang datang dan berhenti secara bersamaan”. Sebagai 

contoh ketika sebuah karakter memiliki telinga panjang dan buntut, maka telinga 

dan buntut tetap bergerak setelah karakter berhenti di tempat. 

 

6. Slow in and slow out 

Thomas & Johnson (1981) hlm. 62, mengatakan bahwa dengan menambahkan 

inbetween berdekatan dengan keyframe yang melakukan gerakan ekstrim, maka 

animator akan mendapatkan hasil animasi yang lebih memukau. 

 

7. Arc 

Thomas & Johnson (1981) hlm. 62, mengatakan bahwa kebanyakan makhluk 

hidup bergerak mengikuti alur yang melingkar. Hal ini terjadi karena ada 

hubungannya dengan bentuk struktur dalam kehidupan yang lebih tinggi. Gerakan 

melingkar ini yang membedakan manusia dengan benda-benda mekanik. 

 

8. Secondary action 

Thomas & Johnson (1981) hlm. 63, mengatakan bahwa karakter akan semakin 

terlihat natural jika dalam proses animasinya, animator menambahkan hal-hal 

kecil untuk digerakkan. Contohnya kaca mata. Jika kita menggunakan kaca mata, 
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tidak mungkin kita memakainnya terus menerus tanpa membenarkan posisinya. 

Saat seseorang berinteraksi lalu sesekali membenarkan posisi kaca mata itulah 

yang dinamakan secondary action.  

 

9. Timing 

Thomas & Johnson (1981) hlm. 64, mengatakan bahwa jumlah gambar akan 

sangat menentukan durasi aksi karakter saat animasi diputar. Jika gambar yang 

dibuat simple, tidak detil, dan bersifat ekspresif maka jalan cerita akan berakhir 

dengan cepat. Jadi animator harus bisa memikirkan waktu yang tepat bagi 

karakter dalam melakukan suatu gerakan. 

 

10. Exaggeration 

Thomas & Johnson (1981) hlm. 65, menjelaskan bahwa exaggeration adalah 

upaya untuk mendramatisir sebuah animasi. Jika karakter memiliki sifat yang 

selalu sedih, maka buatlah karakter tersebut mejadi lebih sedih dan jika karakter 

tersebut liar maka buatlah menjadi lebih liar. 

 

11. Solid drawing 

Thomas & Johnson (1981) hlm. 66, mengatakan bahwa sebelum melakukan 

pengerjaan animasi, kiranya para animator harus belajar menggambar dengan 

benar terlebih dahulu karena gambar yang benar akan memudah animator dalam 

melakukan proses animasi. 
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12. Appeal 

Thomas & Johnson (1981) hlm. 68, mengatakan bahwa daya tarik (appeal) sangat 

penting dalam pembuatan sebuah karakter karena itu merupakan kunci utama bagi 

para penonton untuk dapat menyukai suatu karakter. Tanpa appeal penonton tidak 

akan merasa tertarik akan karakter-karakter tersebut. 

 

2.6. Facial Expressions 

Roberts (2011) mengatakan bahwa facial expressions adalah penggambaran 

berbagai macam ekspresi pada wajah seseorang. Ada beberapa ekspresi dasar 

pada wajah, yaitu happiness, sadness, surprise, fear, anger, interest, pain and 

distress. 

 

1. Happiness 

 

Gambar 2.17. Happiness. 
(Roberts, 2011) 

Saat sedang senang, kedua alis akan naik dan pada kedua bagian mulut juga akan 

naik dengan sejajar membentuk sebuah senyuman. Hal ini dapat dilakukan saat 

mulut tertutup maupun terbuka. 
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2. Sadness 

 

Gambar 2.18. Sadness. 
(Roberts, 2011) 

Saat sedang sedih dapat digambarkan dengan manaikkan bagian dalam alis dan 

menurunkan alis pada bagian luar. Lalu pada lipatan mata akan terlihat sedikit 

turun, diikuti dengan  kedua  bagian samping mulut yang ikut turun. 

 

3. Surprise 

 

Gambar 2.19. Surprise. 
(Roberts, 2011) 

saat sedang kaget dapat digambarkan dengan menaikkan kedua alis lebih tinggi 

dari posisi biasanya dan bagian kening akan berkerut. Lalu pada bagian mata akan 

terlihat lebih besar. 
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4. Fear 

 

Gambar 2.20. Fear. 
(Roberts, 2011) 

Saat sedang takut digambarkan dengan naiknya kedua alis dan kedua lipatan mata 

atas dan bawah. Lalu kedua pupil mata akan terlihat mengecil. 

 

5. Anger 

 

Gambar 2.21. Anger. 
(Roberts, 2011) 

Saat sedang marah digambarkan dengan kedua alis bagian dalam akan tertarik ke 

arah bawah dan terjadi lipatan pada kulit diantara kedua alis. Lubang hidung akan 

membesar .dan biasanya orang yang marah akan menunjukkan giginya. 
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6. Interest 

 

Gambar 2.22. Interest. 
(Roberts, 2011) 

Ekspresi interest ini biasanya berkaitan dengan ekspresi lainnya seperti happiness 

dan surprise. Saat sedang merasa tertarik akan suatu hal, biasanya kedua alis akan 

naik sehingga membentuk kerutan di dahi. Bias juga hanya satu alis saja yang 

naik lebih tinggi daripada alis yang satunya. 

 

7. Pain and Distress 

 

Gambar 2.23. Pain And Distress. 
(Roberts, 2011) 

Ekspresi ini digambarkan dengan alis bagian dalam naik dan alis bagian luar 

turun. Biasanya mata selalu digambarkan tertutup atau setengah terbuka. 

 

 Penulis menambah sedikit teori dari Osipa (2010) hlm. 23, yang 

menyatakan bahwa, apapun ekspresi yang dibuat seeorang, bentuk alis sebenarnya 

adalah sama. Yang membuatnya berbeda hanyalah posisi kepala seseorang pada 
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saat itu. Tentu hal ini berbeda jika diaplikasikan kepada sebuah film animasi. 

Walaupun alis memiliki bentuk yang hampir sama pada setiap ekspresi, yang 

menjadi pembeda ekspresi itu sendiri adalah posisi alis, ukuran mata, bentuk 

mulut, dan posisi kepala. Berikut adalah contoh perbandingan bentuk alis pada 

kartun dengan aslinya. 

 

Gambar 2.24. Perbandingan Alis Marah Pada Kartun Dengan Asli. 
(Osipa, 2010) 

 Selanjutnya Osipa (2010) hlm. 25 juga menjelaskan mengenai bentuk 

mata. Ekspresi seseorang dapat dengan langsung terlihat dengan berubahnya 

ukuran pada mata orang tersebut. Semakin besar mata seseorang terbuka, maka 

semakin tinggi tingkat kewaspadaan orang tersebut. 

 

Gambar 2.25. Perbandingan Ukuran Mata. 
(Osipa, 2010) 

2.7. Kepribadian Dasar Karakter 

Littauer (1983) hlm. 14, mengatakan bahwa kepribadian seseorang sudah ada saat 

orang tersebut lahir di dunia ini dan kita tidak dapat menolak kepribadian tersebut. 
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Banyak hal yang mempengaruhi terbentuknya sebuah kepribadian. Salah satunya 

adalah lingkungan sekitar. Blair membagi kepribadian tersebut menjadi empat 

jenis, yaitu sanguine, choleric, melancholy, dan phlegmatic. 

 

Gambar 2.26. Karakteristik Personaliti. 
(Littauer, 1983) 

1. Sanguine 

Orang yang memiliki kepribadian ini cenderung mudah bergaul, senang untuk 

mencari perhatian, sangat senang memberi masukan kepada orang lain dan 

dapat dengan mudah menerima orang-orang lain di sekitarnya. Namun 
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kepribadian ini memiliki kekurangan seperti sangat mudah emosi dan sangat 

sensitive. 

 

2. Choleric 

Orang dengan kepribadian ini cenderung selalu megatur apapun dalam 

hidupnya untuk mencapai semua impian yang ingin ia capai. Ciri-ciri orang 

yang memiliki kepribadian ini adalah pekerja keras, suka menerima tantangan 

berat, dan sangat fokus akan pekerjaannya. Namun semua hal tersebut dapat 

membuatnya menjadi orang yang keras kepala dan menjadi tidak peka terhadap 

keadaan orang lain. 

 

3. Melancholy 

Perfeksionis adalah tujuan utama bagi orang yang memiliki kepribadian ini. 

Orang yang memiliki kepribadian melancholic lebih pendiam dibandingkan 

dengan kepribadian lainnya. Orang ini cenderung berpikir secara terus menerus 

dan mudah untuk merasa kecewa ketika tidak mendapatkan hasil yang 

sempurna. Dalam melakukan segala hal, orang dengan kepribadian ini 

membutuhkan waktunya sendiri agar tenang dan dapat berpikir. Namun semua 

hal tersebut membuat seseorang menjadi karakter yang pesimis. 

 

4. Phlegmatic 

Kepribadian ini merupakan kepribadian yang paling tenang dan dianggap 

memiliki kepintaran lebih disbanding kepribadian lainnya. Orang yang 
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memiliki kepribadian ini akan berusaha berpikir untuk mencari solusi yang 

lebih mudah dalam melakukan segala hal. Saat mendapat sebuah tantangan, 

kepribadian ini cenderung mengambil langkah yang aman untuk menghindari 

segala resiko yang akan terjadi. Walaupun terlihat malas, orang dengan 

kepribadian ini dapat bekerja dengan sangat baik dalam sebuah tekanan yang 

berat. Namun kepribadian ini sangat sulit beradaptasi dengan hal-hal baru di 

sekitarnya. 
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