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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Timbulnya masalah sosial merupakan hal yang tak terelakkan di sebuah lingkup 

masyarakat yang terus berkembang (Taftazani, 2017, hlm. 91). Pengertian dari 

masalah sosial sendiri adalah masalah atau kerugian yang timbul akibat adanya 

hambatan, ancaman, dan bahkan pelanggaran dalam hubungan antar masyarakat 

(hlm. 91).  

Animasi sebagai salah satu cabang kesenian tidak luput dimanfaatkan 

menjadi wadah untuk menyuarakan kritik sosial atau menyinggung masalah sosial. 

Beberapa contoh filmmaker yang menyertakan kritik sosial dalam karyanya adalah 

Andrew Stanton (WALL-E), Vincent Paronnaud dan Marjane Satrapi (Persepolis), 

Byron Howard dan Rich Moore (Zootopia), dll. Pemilihan media animasi sebagai 

sarana kritik sosial didasarkan pada kemampuan penggambaran animasi untuk 

memperhalus ekspresi dan ide terkait dengan topik yang bersifat tabu atau masih 

sulit untuk dibahas (Wells, 1998, hlm. 11). Animasi memiliki sifat yang unik karena 

mampu membahasakan topik yang sensitif dan menyamarkannya menjadi sebuah 

hiburan yang dapat diterima penonton (hlm. 19). Penyampaian kritik sosial dalam 

industri perfilman seringkali dikembangkan melalui lelucon, pengandaian, dan 

sindiran (Wells, 1998; Wright, 2005).  

Apabila dikatakan bahwa animasi berfungsi sebagai sebuah media 

komunikasi dan kritik sosial, maka animasi haruslah dapat menyampaikan sebuah 
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pesan atau perasaan tertentu dengan jelas (Thomas & Johnston, 1981). Kemampuan 

animasi untuk menjangkau dan berkomunikasi dengan penonton dimanapun tidak 

dibatasi dengan adanya perbedaan bahasa. Hal ini dikarenakan oleh kemampuan 

manusia untuk berkomunikasi melalui tanda-tanda yang sudah dipahami jauh 

sebelum adanya kata-kata, yaitu melalui komunikasi non-verbal. Komunikasi non-

verbal seperti sentuhan, pose, dan gestur nantinya akan diterjemahkan dan disusun 

menjadi gerakan animasi sebuah tokoh (hlm. 16-17). Melalui gerakan, gestur, dan 

timing yang tepat, penonton dapat merasa terhubung dengan tokoh dan memahami 

pesan apa yang sedang disampaikan (hlm. 475-476). Kejelasan sebuah pesan dapat 

diraih dengan adanya koordinasi dari gestur dengan dialog yang sedang diucapkan 

(Knapp, Hall & Horgan, 2012). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan animasi sebuah 

tokoh menjadi penting untuk dirancang demi tercapainya kejelasan sebuah pesan. 

Penggunaan gestur yang sesuai dari pembicara atau pelaku adegan dapat 

meningkatkan pemahaman akan pesan yang sedang disampaikan (hlm. 200). Bila 

diaplikasikan dengan baik, maka gestur tersebut dapat berfungsi untuk 

menekankan, memperkuat, dan mendukung pesan verbal yang sedang disampaikan. 

Sedangkan bila terjadi ketidakcocokan gestur dengan dialog yang diucapkan, maka 

pesan yang disampaikan akan membingungkan dan menimbulkan perasaan yang 

campur-aduk (hlm. 15). Williams (2001) mengatakan bahwa gerakan harus 

dirancang sejelas mungkin seakan sedang melakukan pantomim, yaitu sepenuhnya 

bercerita lewat tubuh. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang gerakan animasi personifikasi sosok Ilahiah dalam film 

animasi 2D "(IM)MORTAL THEATRE"? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Perancangan gerakan animasi personifikasi sosok Ilahiah pada shot 47-48 

untuk menunjukkan dominasi dan intimidasi atas umat manusia. 

2. Perancangan gerakan animasi personifikasi sosok Ilahiah pada shot 150-152 

untuk mendukung dan memberi penekanan pada dialog. 

3. Perancangan ini akan difokuskan pada pose gestur tangan dan timing yang 

sesuai dengan konsep cerita. 

1.4. Tujuan Skripsi 

Perancangan tugas akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk merancang gerakan 

animasi personifikasi sosok Ilahiah pada shot 47-48 dan shot 150-152 yang sesuai 

dengan fungsinya sehingga tercapai kejelasan informasi yang ingin disampaikan. 

1.5. Manfaat Skripsi 

Manfaat yang didapat dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Menjadi sebuah sarana eksplorasi visual dari pergerakan animasi tokoh 

yang unik. 
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2. Sebagai rujukan akademis dalam perancangan sejenis. 

3. Menyajikan gerakan animasi yang jelas dan sesuai dengan pesan yang ingin 

disampaikan. 


