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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  2D Animation 

Seperti yang tertulis di dalam Animator’s Survival Kit yang ditulis oleh Richard 

William, animasi 3d maupun 2d  adalah semua tentang timing and spacing, dan 

ada juga yang menyebut sebagai seni timing (the art of timing) dan semuanya 

tentang gambar yang bergerak. Bagi seorang sutradara animasi, timing  adalah 

segalanya, tapi bagi seorang animator, menentukan timing yang tepat merupakan 

setengahnya saja, setengahnya lagi adalah spacing. 

2.2 12 Prinsip Animasi  

Melihat perkembangan penggarapan animasi dari tahun ke tahun,  penelitian 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan animasi 2D sudah banyak dilakukan, 

diantaranya adalah duabelas prinsip animasi yang ditetapkan oleh John Lasseter 

dari Disney dan Pixar dalam coursenote mereka sebagai acuan utama untuk 

membuat animasi yang hidup. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut: 

1) Squash and stretch 

Prinsip squash and stretch ini digunakan untuk menambah atau  mengurangi 

massa benda secara visual (membesarkan dan mengecilkan atau 

membengkokkan) yang baisanya bertujuan agar animasi yang dihasilkan 

menjadi semakin jenaka. 

Penganimasian Karakter ..., Dayinta Dyah Anggana, FSD UMN, 2014



                         
Gambar 2.1 contoh Squash and Stretch pada bola. 

(http://juniormaccedo.wordpress.com/2012/06/10/os-12-principios-da-animacao-squash-stretch/) 

2) Anticipation 

Anticipation atau antisipasi adalah teknik untuk membantu penonton untuk 

bisa memperkirakan atau mengantisipasi darimana gerakan atau aksi yang 

akan muncul berikutnya datang.  

 
Gambar 2.2 Contoh gerakan antisipasi. (http://stopmotion4nubz.wordpress.com/principles-of-

animation/) 

 

3) Staging 

Staging atau disebut juga mise-en-scene yaitu tentang memberi mood dan 

intensitas dari suatu scene pada suatu aksi atau posisi (blocking) 
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Gambar 2.3 Posisi staging yang baik. (http://stopmotion4nubz.wordpress.com/principles-of-

animation/) 

 

4) Straight Ahead Action and Pose to Pose 

Straight ahead action dan pose to pose ini sebenarnya adalah dua teknik 

yang berbeda namun mempunyai hasil yang sama. “In the early days of 

hand-drawn animation pose-to-pose action became the standard animation  

technique because it breaks down structured motion into a series of clearly 

defined key poses” (Disney’s 12 Principles of Animation. Pdf, Johm 

Lasseter) 

5) Follow through and overlapping action 

Jika di terjemahkan langsung ke dalam Bahasa Indonesia menjadi aksi yang 

saling bertumpuk. Menurut John Lasseter dalam 12 primsip animasi ini, 

follow through dan overlapping action adalah dua teknik animasi yang dapat 

membantu untuk membuat suatu gerakan atau aksi menjadi lebih penuh dan 

lebih kaya akan detail. 
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Gambar 2.4 contoh follow trough and overlapping action 
(http://samsanimation.blogspot.com/p/principels-of-animation.html) 

6) Slow In and Slow Out 

Disebut juga percepatan dan perlambatan dalam Bahasa Indonesia. Berikut 

adalah definisi dari John Lasseter sendiri tentang perceptan dan perlambatan 

itu sendiri “Slow-in and slow-out consist of slowing down the beginning and 

the end of an action, while speeding up the middle of it.” (Disney’s 12 

Principles of Animation. Pdf, Johm Lasseter) 

 
Gambar 2.5 Contoh Slow in and Slow Out (http://caworld3.wordpress.com/tag/slow-in-and-slow-

out/) 
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7)  Arcs 

Dalam Bahasa Indonesia yaitu kurva. Menggunakan kurva untuk 

menganimasikan suatu gerakan karakter dan objek tertentu dapat membuat 

gerakan trsebut menjadi terlihat lebih alami, karena hampir semua makhluk 

hidup bergerak dalam gerakan yang melengkung atau kurva (tidak patah-

patah) dan tidak pernah bergerak dalam satu garis lurus.  

8) Secondary Action 

Yang dimaksud dengan secondary action disini adalah gerakan kecil 

sebagai finishing dan juga pelengkap gerakan utamanya. Secondary action 

sangat penting dalam suatu animasi karena dapat membuat kesan bahwa 

gerakan tersebut realistik dan tentu saja akan menjadi sebuah 

kesinambungan gerakan yang menarik. 

9) Timing 

Timing adalah hitungan momen yang presisi dan penghitungan jumlah waktu yang 

akan habis untuk satu aksi karakter. Timing dapat menambah penakanan gerakan 

dan emosi melalui performa gerakan karakter tersebut yang presisi. Timing yang 

pas menentukan apakah suatu cerita dalam suatu animasi dapat dimengerti oleh 

penonton atau tidak, biasanya dengan memberi jeda diantara beberapa scene atau 

beberapa gerakan agar memberi kesempatan penonton untuk memahami 

maknanya terlebih dahulu baru menyambung ke gerakan yang lain. Disebut oleh 

animator Pixar, Aaron Hartline dalam webinar di situs 

http://www.animationmentor.com/webinar/timing-and-spacing-webinar/  , timing 
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adalah seberapa lama suatu gerakan akan atau tidak akan terjadi, dan spacing 

adalah bagaimana menempatkan elemen-elemen yang bergerak pada suatu benda 

frame per frame. 

Hartline mengatakan bahwa tugas utama seorang animator adalah bagaimana 

membuat setiap detik pada animasi menjadi menarik untuk di lihat. 

Timing and spacing di tentukan oleh beberapa faktor, yaitu: 

1) Memainkan prinsip slow in dan slow out 

2) Memainkan prinsip anticipation. Tanpa antisipasi pada suatu rangkaian 

gerakan maka akan terasa ada yang salah pada gerakan tersebut dan 

akan terkesan tiba-tiba dan mengagetkan. 

3) Overshoot. Yaitu gerakan yang menandakan kalau suatu aksi akan 

berhenti/berakhir  

 
Gambar 2.5 Contoh Overshoot.  

(http://www.animationnation.com/community/viewtopic.php?f=10&t=4647) 

 

4) Weight, menentukan penempatan berat yang sesuai 
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5) Feeling,contoh yang paling sederhana menurut Hartfield adalah pada 

serial The Muppets. Walau krbanyakan hanya mengandalkan gerakan 

membuka dan menutup mulut saja, tapi para pemainnya 

memperhitungkan timing dan spacing mereka sehinga tanpa gerakan 

yang terlalu luwes pun, feeling atau perasaan si karakter dan apa yag ada 

di dalam pikiran si karakter dapat kita mengerti. 

Disebut dalam buku Animation Unleashed  karya Ellen Besen, bahwa perubahan 

dalam timing dapat mengubah makna dari suatu aksi atau gerakan. Misalnya 

ketika kita ingin membuat gerakan orang yang sedang teriak karena terkejut, maka 

kita membutuhkan timing yang cepat untuk menunjukkan kalau ia sedang 

berteriak, dan mungkin hanya membutuhkan 2 frame saja. Tapi berbeda ketika 

kita ingin membuat adegan orang yang sedang menguap karena mengantuk, 

timing yang digunakan adalah timing yang gerakannya lambat dan mungkin bisa 

menggunakan sampai 5 frame dengan beberapa frame yang di tahan atau hold. 

Metode menahan frame atau hold ini lah yang juga dinamakan Effective Pause, 

yaitu suatu periode yang menunjukkan koma dalam suatu gerakan.  

Timing juga digunakan untuk menentukan mood dalam suatu adegan pada 

animasi. Untuk adegan yang dramatis, biasanya pergerakan yany lebih lambat 

digunakan untuk membuat suasana menjadi terasa lebih hampa, sebaliknya, 

pergerakan yang cepat digunakan untuk menciptakan kesan ringan, dan ceria.   

Penganimasian Karakter ..., Dayinta Dyah Anggana, FSD UMN, 2014



 

 

10)    Exaggeration 

Exaggeration atau melebih-lebihkan gerakan dalam suatu animasi dapat 

membantu karakter atau objek untuk memperkuat esensi gerakannya. 

Banyak exaggeration yang dapat di peroleh dari memainkan timing dan 

squash and stretch. Exaggeration tidak hanya berwujud gerakan saja tapi 

juga bentuk yang mungkin sangat besar atau sangat kecil. Desain suatu 

benda atau proporsi karakter juga bisa dimainkan. 

11)     Solid Drawing 

Pada animasi 3d, prinsip ini menjadi solid modelling and rigging, namun 

untuk animasi 2d ini tetap solid drawing. Maksud dari prinsip ini adalah 

untuk membuat suatu karakter atau objek yang bergerak menjadi lebih 

hidup, maka dibutuhkan penggambaran batas suatu bentuk  (outline) dengan 

sangat jelas atau solid, agar terkesan seimbang dan kedalaman dri suatu 

objek atau karakter semakin terlihat. 
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Gambar 2.6 Solid Drawing ( http://ticktockcrocodile.blogspot.com/2011/01/solid-drawing.html) 

 

12)    Appeal 

Disebut juga daya tarik. Yang dimaksud daya tarik disini adalah kualitas 

pada manusia yang positif seperti kharismanya, bagaimana caranya 

berkomunikasi, bagaimana sosoknya (di desain seperti apa agat dapat 

menarik perhatian penonton, agar mempunyai ciri khas yang mudah 

diingat). Namun appeal ini sering disalah artikan seperti karakter harus imut 

harus lucu dan sebagainya. Teknik menggambar yang lemah dapat 

menurunkan appeal.  
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2.3  Body Language 

Menurut buku Animator’s Survival Kit pada halaman 324 tentang body language, 

seorang art director dari Disney, Ken Anderson berkata “Pantomime is the basic 

art of animation. Body language is the root  and fortunately it’s universal”(Ken 

Anderson, Animator’s Survival Kit, 2003, hal 324) 

 Anderson menyarankan kepada semua animator untuk setidaknya pernah beberapa 

kali atau sekali saja menonton film bisu agar bisa mempelajari gerak-gerik sang 

aktor untuk menyampaikan suatu pesan tanpa mengguakan suara, hanya melalui 

bahasa tubuh. 

Namun pada umumnya bahasa tubuh yang dilakukan pada pantomim atau film bisu 

adalah gerakan yang kaku jika dimasukkan kedalam suatu animasi, karena seorang 

pantomim harus melakukan gerakan tersebut dengan rapi dan dilebih-lebihkan 

(exaggerate) tapi tidak bagi seorang animator yang harus membuat gerakan sehalus 

mungkin. Seorang animator harus bisa memainkan timing dari suatu gerakan agar 

gerakan tersebut terasa semakin natural dan tidak seperti pantomim. 

Kealamian gerak pada orang dewasa dan pada anak-anak mempunyai perbedaan. 

Menurut Webster pada bukunya yang berjudul Action Analysis for Animators, 

anak-anak pada umumnya mengikuti gerakan orang tuanya sejak kecil, tapi karena 

masih dalam tahap mempelajari gerakan, maka gerakan anak-anak biasanya 

terkesan janggal dan tidak stabil. Selain karena masih dalam tahap belajar gerakan-

gerakan baru, anak-anak  juga belum mempunyai pengalaman yang cukup dan 

masih mempunyai tubuh yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa atau 
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remaja. Koordinasi antar anggota tubuh pada anak-anak belum sesempurna 

korrdinasi pada orang dewasa. Keseimbangan anak-anak juga masih rendah. 

Karena itu body language yang anak-anak lakukan pada umunya masih terbatas, 

tidak seleluasa gerakan orang dewasa.  

2.3.1.  Facial Expression 

 Selain body language, ekspresi wajah juga harus bisa mengekspresikan apa yang 

sedang dirasakan atau sedang terjadi sebagai main point of viewnya. Menurut 

modul dari seminar yang diadakan oleh Disney-Pixar pada tanggal 2-3 Agustus 

2013, ekspresi wajah dibentuk dari komponen-komponen wajah yang 

pergerakannya mudah diamati, seperti mata (baik bola mata atau kelopak mata), 

alis, mulut, telinga, pipi, gigi, lidah, dan gerakan kepala. 

Yang harus diperhatikan dalam membuat gerakan wajah adalah: 

1. Unity in design. Apakah gerakan alis, dan mulut menyatu atau tidak, dan 

sebagainya. 

2. Overlapping the arrival of different parts of the face. Kadang mata 

orang yang sedang berkedip tidak bersamaan, ada 1 mata yang pasti 

agak terlambat sepersekian detik dan dengan memperhatikan hal 

tersebut maka ekspresi diharapkan dapat lebih terlihat alami. 
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Gambar 2.7 Ekspresi karakter Flynn dalam film animasi Tangled 
(http://characterdesignnotes.blogspot.com/2010/11/disneys-tangled-character-design.html) 

2.4.  Empat Teori Emosi 

Ada 4 teori yang banyak digunakan untuk materi penelitian dan keperluan 

akademis lainnya, menurut situs yang ditemui penulis di internet yaitu  

http://webspace.ship.edu dan http://psychology.about.com, teori yang pertama 

adalah teori James-Lange yang di gagas oleh William James dan Carl Lange. 

Mereka menyatakan bahwa emosi berasal dari bagaimana cara kita 

mendeskripsikan stimulus secara fisik dari luar, misalnya ketika kita melihat 

binatang yang kita takuti, kemudian kita merasa gemetar dan panik karena takut. 

Teori ini menjelaskan bagaimana kita bisa mendefinisikan apa itu emosi ketakutan 

dengan menelaah kenapa kita panik dan gemetar melihat binatang tersebut. 

Dengan kata lain, karena kita gemetar dan panik, maka kita bisa tahu kalau kita 

sedang takut.  

Kemudian teori yang kedua adalah teori Cannon-Bard, teori ini 

menjelaskan bahwa emosi yang dirasakan oleh manusia selalu di ikuti dengan 

beberapa gerakan tubuh yang juga merespon emosi tersebut. Seperti misalnya 
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ketika jantung sedang berdebar-debar, artinya kita sedang marah, tapi bisa juga 

kita sedang merasakan kegembiraan yang meluap-luap. Ini artinya kita tidak 

hanya bisa mengandalkan bagaimana tubuh kita merespon terhadap suatu keadaan 

untuk menjelaskan emosi apa yang sedang kita rasakan, karena pasti ada ciri lain 

yang bisa dijelasakan ketika kita merasakan emosi bahagia atau marah.  

Teori yang ketiga adalah teori Schachter-Singer, yang digagas oleh 

Stanley Schachter dan Jerome Singer, keduanya adalah seorang psikolog. Mereka 

mengarakan bahwa untuk mengetahui emosi yang sedang dirasakan, dibutuhkan 

respon dari tubuh dan pemikiran atau interpretasi dari otak untuk mencerna apa 

yang sedang kita rasakan terhadap sesuatu yang membuat jantung kita berdebar, 

kaki gemetar, dan ciri-ciri perubahan emosi lainnya. Misalnya ketika kita sedang 

melihat sesuatu yang mengerikan kemudian kita merasa berdebar-debar, maka 

kita bisa menyimpulkan kalau kita sedang takut, tapi kalau kita sedang melihat 

seseorang yang kita cintai kemudian kita berdebar-debar, maka kita bisa 

simpulkan kalau kita sedang merasa senang.  

Kemudian yang terakhir adalah Opponent-Process Theory dibanding 

ketiga teori yang telah disebutkan diatas, teori ini mempunyai pemahaman yang 

berbeda tentang pengalaman kita terhadap suatu emosi karena menggunakan 

prinsip yang bertolak belakang. Penggagas teori ini adalah Richard Solomon dan 

John Corbit, mereka mengatakan bahkwa pengalaman manusia terhadap suatu 

emosi, misal ketika kita sedang merasakan sedih, lawan dari emosi sedih adalah 

senang, maka saat takut, emosi senang kita sangat jauh berkurang. Jadi ketika kita 

merasakan 1 emosi maka emosi yang berlawanan dengan emosi yang kita rasakan 
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ditekan hingga ke titik tertentu untuk menguatkan emosi yang satunya lagi. Hal 

ini sama seperti ketika kitamerasa takut karena ingin melakukan ekstrim seperti 

bungee jumping, sesaat sebelum melompat kita pasti merasakan takut, namun 

setelah kita melompat kita merasa lega bahkan senang, yang mana ini adalah 

emosi yang berlawanan.  
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