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1.5. Manfaat Skripsi 

Skripsi ini ditulis agar dapat berguna bagi penulis sendiri, pembaca dan bagi 

universitas. 

1.  Manfaat Skripsi bagi Penulis 

Melalui penulisan skripsi ini, akan bertambah wawasan lebih mengenai penerapan 

teori warna sebagai sarana perubahan suasana yang terpapar dalam sebuah color 

script untuk animasi 2D. Selain itu, pengetahuan mengenai animasi dan 

hubungannya dengan psikologi warna juga bertambah. Hal-hal tersebut berguna 

untuk digunakan dalam proses produksi animasi di waktu mendatang. 

2. Manfaat Skripsi bagi Orang lain 

Penulis berharap dengan skripsi ini, pembaca dapat melihat pentingnya 

pengaplikasian warna sebagai sarana perubahan suasana dalam sebuah film animasi 

2D yang terancang dalam sebuah kesatuan color script. Selain itu, hasil akhir 

skripsi ini merupakan film animasi bertemakan keluarga dan lingkungan sosialnya, 

maka diharapkan audiens dapat menyadari pentingnya kedua hal tersebut. 

3. Manfaat Skripsi bagi Universitas 

Penulis berharap sudah mewujudkan target kelulusan yang harus dilalui 

mahasiswa/mahasiswi dalam laporan ini. Selain itu, diharapkan dapat menambah 

masukan ilmu yang guna bagi universitas dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan 

yang dapat dikembangkan lagi pada tahun-tahun yang mendatang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 2D 

Animasi adalah sekumpulan gambar yang membentuk sebuah rangkaian berurutan 

sehingga dapat menghasilkan sebuah ilusi berupa gerakan. Animasi merupakan 

salah satu media yang mengandalkan visualnya untuk menunjukkan cerita yang 

ingin disampaikan. Animasi sendiri dapat mengubah realita apapun menjadi 

kenyataan dalam bentuk gambar (Wright, 2005). Pada zaman sekarang, animasi 

telah sangat berkembang dan digunakan untuk media penyampaian pesan. 

Pesan yang disampaikan dalam sebuah animasi memiliki tujuan untuk 

membuat penonton merasakan suatu perubahan dari saat sebelum menonton 

animasi tersebut. Sejak dahulu animasi merupakan sebuah media penceritaan yang 

bebas untuk mengekspresikan imajinasi pembuatnya. Sejak adanya animasi seperti 

Gertie the Dinosaur dan Humorous Phases of Funny Faces, animasi telah dilihat 

sebagai sebuah media penceritaan yang dapat terus berkembang. Dari dahulu yang 

menggunakan cara tradisional dengan pensil dan kertas, sekarang telah muncul 

rotoscoping, 3D dan lainnya. Seiring berkembangnya zaman, banyak ditemukan 

perkembangan-perkembangan lainnya dalam bidang animasi. 

Animasi telah berkembang dalam banyak hal. Salah satunya adalah dalam 

hal penceritaan. Penceritaan pada animasi menjadi sangat bervariatif, dari tema 

keluarga hingga tema sci-fi. Teknik animasi 2D sendiri juga sekarang telah 

berkembang. Terdapat banyak tekniknya yang dapat dilakukan seperti hand drawn 
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animation, vector animation, cut out animation, typography animation, sand 

animation, flip book animation dan lainnya. Keunggulan dari sebuah animasi 2D 

adalah keleluasaannya yang tidak dapat ditemukan pada teknik animasi seperti 3D 

ataupun stop motion, terutama animasi 2D hand drawn (Jones & Oliff, 2007). 

2.1.1. Produksi Animasi 2D 

Pada dasarnya sebuah produksi animasi memiliki tiga tahapan utama yang perlu 

dilakukan dari perencanaan hingga mendapatkan hasil, yaitu; tahap pra produksi, 

tahap produksi dan tahap paska produksi. Gossman (2011) menyatakan sebuah 

animasi selalu dimulai dengan ide cerita. Ide tersebut harus dikembangkan dan 

diriset agar sebuah animasi dapat dipercaya oleh penontonnya. Ide tersebut lalu 

dibuat menjadi sebuah naskah lalu akan divisualisasikan dalam sebuah storyboard. 

Setelah itu, dapat dilanjutkan dengan desain keseluruhannya yang dapat dilakukan 

selama keseluruhan proses pra produksi untuk menghasilkan animasi yang efektif 

sesuai dengan tujuan animasi tersebut. Pada tahap ini juga dilengkapi dengan 

character sheet, environment design, properti dan konsep visual lainnya untuk 

dijadikan acuan animasi.  

Setelah keseluruhan acuan animasi telah selesai direncanakan, maka akan 

dilanjutkan dengan layouting sehingga telihat jelas blocking tokoh pada 

environment. Lalu diikuti dengan proses menghidupkam para tokohnya yang 

diawali dengan keyframes lalu inbetweening, clean up dan terakhir diwarnakan. 

Lalu dibuatlah animatic yang merupakan visualisasi bergerak dari animasi yang 

hendak dibuat. Pada tahap ini, color script mulai diaplikasikan. White (2009) 

menyatakan color script dapat dibuat pada tahap mana pun pada saat pra prosuksi  
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namun yang terbaik adalah setelah animatic karena dapat terlihat urutan perubahan 

warna yang sesuai dengan suasana yang sedang dilalui oleh tokoh. Color script ini 

merupakan sebuah urutan skema warna yang guna untuk merepresentasikan warna 

yang ada pada keseluruhan animasinya. Selain itu, color script meliputi 

perencanaan permainan kontras, penerangan dan kerharmonisan warna agar muncul  

hubungan, fokus dan suasana dalam animasi tersebut. 

Setelah keseluruhan tahap produksi telah usai sesuai dengan perencanaan 

dan color script, maka akan memasuki tahap paska produksi. Tahap terakhir 

meliputi penambahan efek-efek yang dapat dilakukan dengan efek 3D agar tidak 

menghabiskan waktu dalam tahap produksi dan dapat menghasilkan efek yang lebih 

realistis. Lalu terdapat tahap compositing yang guna untuk menggabungkan 

keseluruhan layer agar menjadi hasil akhirnya. Editing dilakukan sesuai animatic 

agar terlihat alurnya berjalan dengan kecepatan yang dapat membuat ceritanya lebih 

mudah dimengerti. Proses penambahan foley, voice over dan scoring dilakukan 

pada tahap ini (Gossman, 2011). 
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2.2. Hue, Saturation dan Value 

Warna memiliki warna primer, yaitu merah, kuning dan biru yang merupakan 

warna dasar untuk menghasilkan warna lainnya yang merupakan warna sekunder. 

Warna primer dan warna sekunder berada dalam color wheel. Menurut Blazer 

(2016), setiap warna baik primer atau sekunder memiliki banyak variasinya 

berdasarkan hue, saturation dan value. Hue adalah pada dasarnya adalah nama-

nama warna itu sendiri seperti merah, hijau, biru dan lainnya. Saturation adalah 

kekuatan sebuah warna, lebih saturated maka lebih terang atau terlihat warna 

tersebut. Value adalah terang gelapnya sebuah warna. Ketiga hal tersebut penting 

dalam penentuan sebuah warna yang ingin dipakai untuk menyampaikan pesan 

yang tepat. Setiap warna dengan kombinasi saturation dan value yang berbeda 

dapat menghasilkan pengaruh yang berbeda bagi yang melihat (Bellantoni, 2005). 

 

Gambar 2.1. Bagan hue, saturation dan value. 

(sumber: Blazer, 2016) 
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Pada dasarnya, Triedman (2012, hlm. 38) menjelaskan ketiga istilah 

tersebut sebagai berikut; hue merupakan warna-warna yang dihasilkan dari sebuah 

cahaya yang dipancarkan pada sebuah prisma. Warna-warnanya adalah merah, 

jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Warna yang bercampuran dengan warna 

hitam atau putih tidak termasuk dalam jajaran hue. Hue merupakan warna dominan 

yang terbedakan dan digunakan dalam sebuah color wheel. 

Saturation adalah intensitas dari sebuah warna. Intensitas dari warna 

tersebut merupakan saat warna tersebut tidak dicampur dengan warna lainnya 

sehingga menjadi warna paling murni. Warna yang bersaturasi tinggi merupakan 

cara untuk membedakan value dari sebuah warna, dimana intensitas warna kuning 

dan jingga lebih terang daripada warna biru dan ungu. 

Terdapat banyak warna campuran yang tidak terlihat dalam color wheel. 

Contohnya adalah warna hijau gelap, yang terdapat dalam color wheel adalah warna 

hijau itu sendiri. Hijau gelap merupakan pencampuran dari warna hijau dan warna 

hitam. Pencampuran ini merupakan penambahan value pada warna dominan atau 

hue tersebut maka pada dasarnya value merupakan gelap terangnya warna. Gelap 

terangnya warna juga dipengaruhi oleh tint, tone dan shade pada warna tersebut. 

Penggunaan value yang berbeda membantu dalam membuat sebuah keselarasan 

dari berbagai warna yang digunakan dalam sebuah gambar. Perpaduan dengan 

saturasi berbeda-beda dari sebuah warna juga dapat membantu dalam memberikan 

kontras dan ketertarikan pada objek tertentu. 
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Gambar 2.2. Hue, tint, tone dan shade. 

(sumber: https://msjpoirier.wordpress.com/foundations/sketchbook/colour-theory/) 

 

2.3. Skema Warna 

Dalam sebuah karya pastinya tidak hanya menggunakan satu warna. Itten 

memberikan skema-skema warna paling sederhana yang masih digunakan hingga 

sekarang yaitu dyads, triads, tetrads dan hexads. Namun terdapat sangat banyak 

skema warna lain yang dapat digunakan untuk membuat sebuah keselarasan. Skema 

warna ini didapat menggabungkan beberapa warna dari sebuah color wheel yang 

berisikan dua belas warna. Skeman warna pada dasarnya digunakan karena 

banyaknya aset dalam sebuah gambar sehingga skema tersebut berguna untuk 

memberikan perpaduan warna yang harmonis dan enak dilihat (Caldeano, 2017), 

tapi tidak semua skema membawa sebuah dampak psikologis. Namun, lebih 

membawa sebuah titik fokus yang penting jika terdapat kontras. Triedman (2015) 

menyebutkan skema-skema warna dasar yang digunakan para desainer: 
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1. Complementary Colors 

Skema warna ini merupakan skema paling dasar dan paling sering 

digunakan dalam film-film. Pada skema complementary color, warna 

terdapat tepat berseberangan dalam sebuah color wheel. Kombinasi dari 

kedua warna ini memberikan dua warna yang kontras satu dari yang lainnya 

sehingga membuat perpaduan warna yang harmonis. Skema warna ini tidak 

memberikan kesan emosional namun warna ini berguna untuk menunjukkan 

kontras untuk menonjolkan hal yang penting dalam sebuah gambar. Skema 

warna pada dasarnya adalah perpaduan dari satu warm color dan satu cool 

color. Kegunaan dari skema ini adalah untuk menunjukkan terdapat 1 hal 

menggunakan salah warnanya yang menomjol dari hal lainnya yang 

menggunakan warna berkomplementer dengannya. 

 

Gambar 2.3. Complementary colors. 

(sumber: http://zevendesign.com/color-harmony- 

hulk-wears-purple-pants/ ) 

 

Perancangan Color Script.., Jennifer Karina, FSD UMN, 2018



28 
 

2. Split Complementary Colors 

Skema split complementary color melingkupi satu warna dengan dua warna 

yang menghimpit warna yang menyeberangi warna tersebut. Kombinasi 

warna ini memberikan kesempatan lebih luas untuk memilih warna yang 

kontras tanpa menjauhi skema warna dasar yaitu complementary colors.  

 

Gambar 2.4. Split complementary colors 

(sumber: http://zevendesign.com/color-harmony- 

hulk-wears-purple-pants/ ) 

 

3. Tetradic 

Skema tetradic didapatkan dengan membuatkan sebuah persegi yang 

menghasilan empat warna berseberangan. Skema warna ini melingkupi dua 

buah skema complementary colors. 
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Gambar 2.5. Tetradic 

(sumber: http://zevendesign.com/color-harmony- 

hulk-wears-purple-pants/ ) 

 

4. Triadic 

Pada skema triadic, tiga warna didapatkan dari sebuah segitiga sama sisi 

yang ditempatkan pada color wheel. Skema triadic yang paling menonjol 

adalah ketiga warna primer: merah, kuning dan biru. Skema ini juga dapat 

dengan mudah memberikan warna yang kontras dan dapat menonjolkan 

salah satu warnanya. 
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Gambar 2.6. Triadic 

(sumber: http://zevendesign.com/color-harmony- 

hulk-wears-purple-pants/ ) 

 

5. Analogous 

Skema analogous melingkupi tiga warna yang terdapat bersebelahan 

dengan sesamanya. Skema warna ini menghasilkan kombinasi warna yang 

nyaman untuk mata dan harmonis. Kombinasi warna ini terlihat alamiah 

karena identic dengan alam sehingga dapat menghasilkan sebuah kesan 

damai dan nyaman (Crisswell, 2015). 
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Gambar 2.7. Analogous 

(sumber: http://zevendesign.com/color-harmony- 

hulk-wears-purple-pants/ ) 

 

6. Monochromatic 

Pada skema monochromatic digunakan shades, tints dan tones dari satu 

warna. Skema ini cocok untuk sebuah gambar yang memiliki hanya 1 subjek 

yang membawa penonton untuk fokus pada hal tersebut. Karena hanya 

menggunakan satu warna maka menghasilkan sebuah kombinasi warna 

yang damai dan menenangkan. Namun penggunaan skema ini dapat 

berubah dan memberikan kesan yang berbeda jika dipadu dengan value 

yang rendah atau saturasi yang rendah. Maka skema tidak dapat menentukan 

sebuah dampak psikologis karena bergantung kembali pada pemilihan 

warna bergantung pada value dan saturasinya. 
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Gambar 2.8. Monochromatic 

(sumber: https://www.cbpofarizonainc.com/ 

monochromatic-paint-schemes/) 

 

2.4. Psikologi Warna 

Menurut Wright (n.d.), warna merah merupakan warna yang paling kuat yang dapat 

mempercepat debar jantung sehingga sering diasosiasikan sebagai warna yang 

menunjukkan kekuatan, sedangkan warna biru memberikan rasa tenang secara 

mental sehingga digunakan untuk menunjukkan ketenangan. Pembagian warna 

yang mendasar adalah warm colors dan cool colors. Merah termasuk dalam 

kategori warm colors sedangkan biru adalah salah satu dari cool colors. Kedua 

kategori ini adalah kategori mendasar yang dapat dijadikan acuan untuk 

menunjukkan sebuah suasana. Dengan warm colors akan menimbulkan rasa 

kehangatan sesuai dengan namanya dan cool colors sebaliknya. 
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Gambar 2.9. Perbedaan warm dan cool colors. 

(sumber: http://www.vansicklepaint.com/interior/decorating.html) 

 

Namun, setiap warna dapat memberikan tanggapan yang berbeda; 

tanggapan positif dan negatif (Triedman, 2015). Warna merah dapat digunakan 

sebagai warna bahaya seperti digunakannya pada lampu lalu lintas untuk simbol 

berhenti dan warna biru juga dapat digunakan untuk memberikan suasana sedih. 

Maka, warna merupakan hal yang sangat detil dan harus dipersiapkan dalam sebuah 

karya apapun dengan riset dan pemahaman mengenai psikologi warna yang 

behubungan dengan suasana yang dilalui tokoh dalam karya tersebut. 
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Gambar 2.10 Plutchik's Wheel of Emotions. 

(sumber: https://nofilmschool.com/2015/10/harnessing-power-color-service-your-story) 
 

2.4.1. Merah 

Seperti yang disebutkan sebelumnya, warna merah adalah warna yang paling kuat 

dan intens daripada warna lainnya. Warna merah adalah warna darah dan api. 

Warna ini digunakan untuk menggambar setan. Lalu juga digunakan oleh kaum 

Roma sebagai bendera saat hendak perang pada zaman dahulu, sehingga warna 

tersebut digunakan untuk menunjukkan kekuatan, keberanian, kemarahan, 

kekerasan dan bahaya (Edwards, 2004). Namun warna merah dan juga merah muda 

(pencampuran warna merah dengan warna putih) digunakan saat Valentine’s Day 

dan simbol hati, sehingga menunjukkan rasa cinta dan gairah. Sebagai contoh 
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(pencampuran warna merah dengan warna putih) digunakan saat Valentine’s Day 

dan simbol hati, sehingga menunjukkan rasa cinta dan gairah. Sebagai contoh 
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Bellantoni (2012) menggunakan film The Wizard of Oz (1939), Dorothy diberikan 

sepatu warna merah yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki keberanian dan 

kekuatan untuk melalui rintangan-rintangan di Oz. 

 

Gambar 2.11. Dorothy dengan sepatu warna merahnya 

dan the yellow brick road 

(Wizard of Oz, Fleming, 1939) 

 

2.4.2. Kuning 

Warna kuning adalah warna yang melambangkan warna sinar matahari dan emas. 

Maka, warna kuning dapat menunjukkan rasa kejayaan, kegembiraan, optimisme 

dan bahkan kepandaian. Terdapat sebuah ungkapan “being yellow” yang berarti 

menjadi penakut, sehingga warna kuning dengan shades tertentu sering dapat 

memberikan tanggapan kecemburuan, penakut dan aib (Triedman, 2015). 

Bellantoni (2012) mengambil contoh the yellow brick road dalam film The Wizard 
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of Oz yang menunjukkan bahwa jika Dorothy terus mengikuti jalan kuning tersebut, 

ia akan sampai ke tempat yang diinginkannya dan mendapatkan solusi dan 

kebahagiaan. 

 

2.4.3. Jingga 

Warna jingga selalu dipasangkan dengan buah jeruk sehingga memberikan kesan 

kesegaran, semangat dan daya tarik. Warna jingga dekat tetapi tidak sekuat warna 

merah. Maka warna jingga juga menunjukkan keberanian dan kekuatan namun 

dengan pengaruh yang positif dan baik. Menurut Edwards (2004), warna jingga 

menunjukkan kesan jahil dan kurangnya keseriusan karena digunakan pada saat 

Halloween. Dalam film The Godfather (1972), warna jingga digunakan pada saat 

pembukaan sehingga mengundang dan memberikan kesan yang sangat mengancam 

keseluruhan cerita dalam film tersebut. Lalu terdapat warna cokelat yang 

merupakan hasil pencampuran dari warna jingga dengan warna gelap, seperti hitam 

atau biru. Warna cokelat ini dikatakan menjadi warna yang menyedihkan dan 

suram. Di sisi lain, Fusco (2016) menyatakan bahwa cokelat juga sering dikaitkan 

dengan rumah dan kesederhanaan.  
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Gambar 2.12. Warna jingga dan warna cokelat pada pembukaan film The Godfather 

(The Godfather, Coppola, 1972) 

2.4.4. Hijau 

Warna hijau adalah warna kesegaran, kebugaran, pertumbungan karena merupakan 

warna dominan alam. Warna hijau ini adalah warna yang menunjukkan keamanan. 

Namun, terdapat tanggapan negatif dari warna hijau yaitu kecemburuan, penyakit, 

kejahatan. Contohnya adalah dalam film The Wizard of Oz dimana sang penyihir 

jahat tersebut memiliki warna hijau seperti seekor reptil beracun yang jahat. 

(Bellantoni,2012) 
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Gambar 2.13. Muka hijau Wicked Witch of the West 

(Wizard of Oz, Fleming, 1939) 

2.4.5. Biru 

Warna bitu adalah warna langit dan laut sehingga sering digunakan untuk 

menunjukkan ketenangan dan kedamaian. Warna biru memberikan kesan 

kepercayaan, setia dan kebenaran. Namun warna biru adalah warna yang juga dapat 

menunjukkan kesedihan seperti ungkapan “feeling blue”. Sebagai contoh adalah 

Picasso pada masa “blue period”nya. Pada saat ia sedang merasakan kesedihan dan 

menuangkan seluruh emosinya pada lukisan-lukisannya dan menggunakan warna 

dominan biru (Edwards, 2004). 
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Gambar 2.14. Blue period yang dialami oleh Picasso 

(sumber: Edwards, 2004) 

 

2.4.6. Ungu 

Warna ungu adalah warna yang gelap. Warna ini sering digunakan untuk 

menunjukkan kekuasaan, kekayaan, ambisius dan kebijakan. Warna ungu adalah 

warna yang paling jarang ditemukan di alam sehingga terlihat mistis. Warna ungu 

ini digunakan di berbagai film untuk menunjukkan kemistisan dan ilmu gaib. 

Contohnya adalah dalam film Crouching Tiger, Hidden Dragon, Bellantoni (2012) 

menyatakan bahwa warna ungu digunakan untuk menunjukkan adanya hal yang 

ambigu, kematian dan juga spiritual. 
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Gambar 2.15. Warna ungu dalam film Crouching Tiger, Hidden Dragon 

(Crouching Tiger, Hidden Dragon, Lee, 2000) 

 

2.4.7. Hitam 

Warna hitam adalah warna yang dikaitkan dengan misteri, kematian dan duka. 

Triedman (2012) dan Edwards (2004) mengatakan bahwa warna hitam adalah 

warna yang diremehkan dan dianggap negatif namun warna tersebut sering dipakai 

dalam bidang fashion sebagai warna yang elegan dan klasik. Selain itu, Edwards 

(2004) juga menambahkan bahwa dalam film-film Barat zaman dahulu seringkali 

warna hitam digunakan untuk menunjukkan tokoh mana yang jahat. 

 

2.4.8. Putih 

Warna putih adalah warna yang sering diasosiasikan dengan kesucian, kebersihan 

dan kemurnian. Triedman (2012) bahkan mengatakan bahwa warna putih 

dipertimbangkan sebagai warna yang sempurna. Warna putih juga digunakan 

sebagai warna bendera untuk menyerahkan diri dengan damai. 
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2.5. Relasi Warna dan Emosi dalam Film dan Animasi 

John Lasseter (seperti dikutip oleh Amidi, 2011) menyatakan bahwa warna sangat 

membantu penonton untuk dapat merasakan perubahan emosi yang dialami oleh 

tokoh dalam animasi tersebut. Teori warna seperti yang disebut sebelumnya dapat 

diaplikasikan dalam adegan-adegan dalam sebuah animasi. Banyaknya elemen 

dalam sebuah animasi membuat warna seringkali terlewatkan oleh penonton. 

Warna sangat berguna untuk memperlihatkan suasana yang dilalui tokoh dalam 

setiap adegan. Tanpa disadari seorang sutradara akan mengaplikasikan warna-

warna yang tanpa sadar mempengaruhi keseluruhan emosi dalam adegan tersebut. 

 

 

Gambar 2.16. Warna merah dalam film American Beauty. 

 (sumber: https://www.amyclarkefilms.com/blog/6-examples- 

of-color-theory-in-film) 
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Gambar 2.17. Arti lain warna merah dalam film American Beauty. 

(American Beauty, Mendes, 1999) 

Menurut Clarke (2016), pada beberapa adegan dalam film American Beauty 

(1999) menggunakan warna merah untuk menunjukkan kekuatan akan satu tokoh 

dengan tokoh lainnya. Sesuai dengan judulnya yang memiliki nama negaranya, 

warna merah digunakan bersamaan dengan biru dan putih sesuai dengan warna 

kenegaraannya. Warna merah itu sendiri merupakan kontras dari barang-barng lain 

yang terdapat dalam adegan sehingga fokus penonton akan tertuju pada sang tokoh 

dan kopernya. Selain itu, warna merah juga digunakan untuk menunjukkan rasa 

cinta dan nafsu pemeran utama terhadap seorang wanita dalam fantasi-fantasinya. 

Menurut Lackey (2015), warna merah juga dapat digunakan untuk menunjukkan 

adanya kontras dengan warna lain yang terdapat dalam adegannya. Maka, dalam 

adegan fantasi tokoh akan seorang wanita terlihat menjadi konflik karena sebagian 

besar adegannya menggunakan warna merah. 
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Gambar 2.18. Warna biru dalam film Shawshank Redemption. 

(sumber: https://www.amyclarkefilms.com/blog/6-examples- 

of-color-theory-in-film) 

 

Lain hal dengan film Shawshank Redemption (1994), seluruh warna yang 

digunakan adalah warna abu-abu dan biru. Kedua warna itu adalah warna dingin 

yang guna menunjukkan keseluruhan film yang penuh dengan kesedihan. Deakins 

mengatakan seperti dikutip oleh Clarke (2016) bahwa warna-warna tersebut 

digunakan untuk membawa penonton menjadi bagian dari para tawanan dalam film 

tersebut. Lalu pada akhir film saat resolusi cerita, muncullah warna terang yang 

menunjukkan perubahan dan kebahagiaan mereka telah menemukan kawan 

lamanya.  
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Gambar 2.19. Penggunaan warna cerah dan gelap dalam film Up. 

(Up, Docter & Peterson, 2009) 

 

Penggunaan warna yang dilakukan oleh Darabont pada The Shawshank Redemption 

(1994) dapat terlihat dalam film animasi Up (Docter & Peterson, 2009). Romano 

(2009) menggunakan warna terang untuk menunjukkan kebahagiaan dan warna 

gelap untuk kesedihan karakter. Ia menggunakan warna terang untuk menunjukkan 

bahwa Carl dan Ellie sedang menunggu lahirnya anak pertama mereka. Namun 

warna menjadi gelap saat dokternya mengatakan bahwa mereka telah mengalami 

keguguran. Dengan panjangnya durasi dan banyakan pergantian mood baik dalam 

sebuah film atau animasi, maka dibutuhkan sebuah color script yang dapat 
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merekam seluruh perubahan warna yang terjadi di dalamnya. Color script tersebut 

akan dibuat dalam tahap pra produksi dan diaplikasikan dalam tahap produksi. 

 

2.6. Color Script 

Blazer (2016) mengatakan bahwa color script merupakan sebuah skema yang 

berisikan perubahan warna secara garis besar dalam keseluruhan filmnya. Menurut 

Amidi (2011), color script adalah alat bagi para kreator dapat melihat keseluruhan 

animasinya dalam satu kesatuan. Sebuah animasi tidak dapat hanya menggunakan 

warna yang membuat visualnya indah, namun harus dapat membuat penontonnya 

merasakan emosi dan merasakan dirinya berada di dalam film tersebut. Maka, 

warna yang terekam dalam color script adalah warna-warna yang dapat 

menunjukkan cerita dan perasaan yang ingin disampaikan. Sebuah color script akan 

membutuhkan banyak percobaan karena harus meriset warna apa yang akan 

memberikan emosi yang diinginkan dalam cerita film tersebut. 

 

Gambar 2.20. Color script Pixar’s Up oleh Lou Romano. 

(sumber : http://theatln.tc/2qYtALa ) 
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Harley Jessup mengatakan (seperti dikutip oleh Amidi, 2011), Romano 

dalam film Up (Docter & Peterson, 2009) menggunakan warna untuk 

memperlihatkan kehidupan Carl yang dahulunya bahagia bersama Ellie. Terlihat 

warna yang digunakan untuk adegan bersama Ellie menggunakan warna-warna 

yang cerah. Saat Ellie meninggal, Carl berduka dan merasa hidupnya tidak bahagia 

sehingga digunakan value warna yang diturunkan sehingga memberikan dominan 

warna yang gelap dan kelabu. Lalu saat Carl memutuskan untuk pergi ke Paradise 

Falls, warna mulai kembali memasuki hidupnya bersamaan dengan adanya Russell 

dan juga pada shot. Maka, terlihat bahwa warna adalah alat penunjang emosi tokoh 

utama, Carl terhadap kehidupannya. 

Setiap adegan pastinya diatur menggunakan warna yang sesuai dengan 

emosi yang disampaikan. Maka color script berguna untuk menampilkan 

keseluruhan filmnya menjadi sebuah kesatuan yang harmonis. Keseluruhan film 

tersebut akan terpapar dengan jelas. Dalam storytelling, perubahan pada tokoh dan 

suasana merupakan hal yang penting agar sebuah cerita menjadi menarik. Dengan 

perekaman warna-warna yang ingin digunakan dalam suatu film akan menjadi lebih 

jelas karena dapat direncanakan dari awal pembuatan film tersebut. 

 

2.7. Transisi 

Transisi adalah perubahan yang terjadi dalam sebuah film antara satu gambar ke 

gambar berikutnya. Di bawah ini terdapat beberapa macam transisi pada dasarnya 

berdasarkan Vineyard (2000) dan Moura (2014): 
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1. Cut 

Cut adalah cara terumum untuk melakukan transisi. Transisi ini dilakukan 

dengan memotong satu gambar dan langsung menyambungkannya dengan 

gambar berikut. Cut ini sederhana dan memberikan sebuah alur yang lebih 

mudah dalam filmnya. Menurut Thompson & Bowen (2009), transisi cut 

merupakan sebuah pergantian antara dua gambar yang langsung sehingga 

menunjukkan sebuah aksi yang berjalan terus selama kedua gambar 

tersebut. Karena perubahan langsung tersebut, transisi cut ini juga 

menunjukkan adanya perubahan dengan informasi yang baru namun dengan 

dampak yang kuat untuk para penonton terutama jika ditambah dengan 

sound effects yang sesuai. 

2. Fade in/out 

Fade in/out adalah sebuah transisi yang perlahan-lahan mengubah 

gambarnya menjadi warna hitam atau warna solid lainnya. Fade berguna 

untuk memberikan sebuah ruang untuk penonton bernafas setelah scene 

menegangkan. Fade ke warna putih memberikan sebuah kesan meledak dan 

fade ke warna merah menunjukkan gambaran darah. Transisi ini sering 

digunakan untuk memulai atau mengakhiri sebuah scene. Selain itu juga 

untuk menunjukkan adanya perubahan waktu dan tempat. 

3. Dissolve 

Dissolve merupakan transisi yang melanjutkan sebuah gambar ke gambar 

berikutnya dengan perlahan-lahan bertumpang tindih. Gambar pertama 

lambat laun menghilang di saat gambar berikutnya perlahan muncul, 
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menggantikan gambar sebelumnya. Transisi dissolve dapat memberikan 

sebuah perubahan yang lancar dan halus.  

Transisi dissolve dapat menunjukkan perubahan waktu dan latar 

dengan durasi yang panjang sehingga terdapat kesan perubahan perlahan. 

Dengan durasi yang panjang ini dapat memberikan waktu bagi penonton 

untuk meresapi dan menerima informasi baru yang hendak disampaikan. 

Selain itu penggunaan transisi ini digunakan untuk menyampaikan adanya 

perubahan emosi yang menarik bagi subjek dalam film tersebut. 

Penggunaan transisi dissolve dapat digunakan jika terdapat relasi visual 

yang kuat antara kedua gambar tersebut. (Thompson & Bowen, 2009) 

4. Effects Transition 

Effects transition menggunakan special effects untuk mengubah gambarnya. 

Salah satunya adalah wipe adalah sebuah transisi yang dinamis dimana 

sebuah satu gambar mendorong gambar sebelumnya sampai shot tersebut 

menutupi seluruh gambar dan melanjutkan filmnya. Lalu terdapat Iris 

adalah sebuah transisi yang digunakan pada zaman dahulu. Effects 

transition juga meliputi morphing, page turns dan vertical blinds.  

Contohnya adalah dalam film Star Wars yang banyak menggunakan 

transisi wipe. Menurut Thompson & Bowen (2009), transisi wipe dapat 

dikatakan sebagia gabungan dari transisi cut dan dissolve karena walaupun 

dengan durasi yang sama lamanya seperti dissolve transisi dilakukan dengan 

cepat. Transisi ini seakan mendorong satu gambar menjadi gambar baru 

sehingga dapat dengan mudah menunjukkan perubahan sudut pandang, 
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waktu ataupun latar, namun transisi ini tidak perlu adanya persamaan visual 

dalam kedua gambar tersebut. 

 

Gambar 2.21. Transisi Wipe dalam film Star Wars. 

(sumber : http://www.elementsofcinema.com/editing/types-of-transitions/) 

 

Transisi iris juga merupakan salah satu contoh effects transition. 

Transisi ini merupakan transisi yang awalnya menggunakan permainan 

lensa dalam kamera film zaman dahulu (Scoma, 2016), namun sekarang 

tidak hanya menggunakan bentuk lingkaran saja tapi berbagai macam 

bentuk, dari persegi, hati dan lainnya. Transisi ini menutupi seluruh layar 

dengan warna solid hitam kecuali suatu bentuk yang menunjukkan sebuah 

aksi atau reaksi dari karakter. Lalu bentuk tersebut pun juga menghilang 

menjadi warna hitam seluruhnya. Transisi iris sering digunakan dalam film-

film kartun seperti Betty Boop. (Moura, 2014) 

Perancangan Color Script.., Jennifer Karina, FSD UMN, 2018



50 
 

 

Gambar 2.22 Transisi iris pada film Betty Boop. 

(sumber: http://www.elementsofcinema.com/editing/types-of-transitions/) 
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