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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Motion Graphic 

 Motion Graphic adalah salah satu dari pembagian animasi, yang bermula 

dari animasi eksperimental pada jaman pasca perang dunia 1 (Krasner, 2008:10). 

Pada saat itu memang banyak terjadi gerakan pembangkangan representatif klasik 

dalam dunia seni, ditandai dengan bermunculannya aliran-aliran baru seni seperti 

Revolutionary Cubist, Futurist, Dadaist dan Surealist. Aliran modern ini 

meninggalkan hukum keindahan klasikal dengan tujuan mendobrak persepsi 

estetika sebagai standar seni. Gerakan ini terlihat dalam seni musik, puisi, pahat, 

lukis, desain grafis, dan film eksperimental. Kemudian banyak seniman lukis yang 

bosan dengan hasil karyanya yang bersifat statis dan melihat film sebagai media 

untuk eskperimen abstrak dalam gerakan. Salah satunya ialah Walter Ruttmann, 

seniman lukis asal Jerman, yang mendirikan perusahaan film-nya sendiri di 

Munich pada tahun 1920-an. Ia memproduksi serial animasi eksperimental, 

“Opus”, yang merupakan gambaran dari interaksi antar bentuk geometris dasar.  

Pembuatan network package..., Andronikus Glen, FSD UMN, 2012



6 
 

 
Gambar 2.1 Frame dari Opus, karya Walter Ruttmann 

(sumber : Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, Jon Krasner) 
  

2.1.1 Motion Graphic dalam Movie Title 

Opening title pada suatu film adalah sequence gambar yang disaksikan penonton 

sebagai awal atau prelude dari film. Sejak tahun 1950-an, movie title sequence 

telah berevolusi sebagai film eksperimental yang diterapkan ke dalam industri 

komersil motion pictures. Opening credits dari sebuah film di-desain untuk 

menciptakan konteks dan ekspektasi akan atmosfir dari film tersebut. 

 Gerakan ini diprakarsai oleh seorang desainer grafis asal Amerika, Saul 

Bass, yang menjadi pionir dalam membuat motion graphic berbentuk opening title 

bagi industri motion pictures. Ia menggunakan gambar yang bersifat sugestif dan 

metaforikal sebagai sarana pengenalan cerita kepada penonton. Salah satu contoh 

karyanya dalam film “Anatomy of a Murder”, ia menggunakan siluet yang 

bergerak dalam layar dan menghilang, kemudian siluet tersebut muncul kembali 
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seakan berpindah-pindah tempat dengan bebas. Dipadu dengan musik tema yang 

diberikan oleh Duke Ellington, hasilnya terciptalah suasana pengkhianatan dan 

mencekam. 

 

 
Gambar 2.2 Foto Saul Bass dan karyanya 

(sumber : Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, Jon Krasner) 
 
 

 Pemakaian tipografi yang dilakukan Saul Bass juga bersifat revolusioner, 

dimana saat itu motion pictures kebanyakan menggunakan teks yang kaku, polos, 

dan statis. Contohnya dalam film West Side Story (1961) ia menggunakan graffiti 

sebagai tipografi pada credits nya, juga pada film The Age of Innocence (1993) ia 

menggunakan tipografi epistolary script. Karyanya tersebut juga menjadi inspirasi 

bagi para desainer motion graphic berikutnya. Salah satu desainer yang fenomenal 

lainnya dalam membuat movie title adalah Maurice Binder. Ia membuat movie 

title untuk 14 film “007” yang kemudian menjadi trademark dari film James Bond 

tersebut.  

2.1.2 Motion Graphic dalam TV Broadcast 

Dimulai pada era 1960-an, di saat teknologi sudah semakin maju dan 

mempengaruhi keadaan dunia broadcast, teknik sinematik yang dipakai dalam 
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membuat film eksperimental dan movie title sequence diadopsi untuk motion 

graphic dalam broadcast. Karena mulai era ini, televisi menjadi media baru bagi 

animasi. Pada saat itu jumlah stasiun TV (di Amerika) masih terbatas sejumlah 3, 

ABC, NBC, dan CBS. Identitas dan branding masing-masing stasiun cukup jelas 

dari logo mereka. Pada waktu itu Harry Marks, vice president and creative 

director ABC, memiliki ide untuk animasi logo. Maka ia pun memperkerjakan 

Douglass Trumbull, pionir dalam pembuatan special effect pada film 2001: A 

Space Odyssey, untuk membantunya dalam mewujudkan ide tersebut. Mereka 

pun bereksperimen menggunakan slit-camera milik Douglass, yang diletakkan di 

atas jalur dan digerakkan menuju gambar yang diiluminasikan di atas meja. Pada 

saat kamera mendekat layar opaque dengan celah kecil membuat jangkauan 

pandang kamera sempit secara horizontal. 

Proses ini menghabiskan banyak tenaga kerja dan biaya, namun itu 

membuka luas peluang grafis dalam dunia broadcast. Opening sequence acara 

ABC’s Movie of The Week itu menjadi sukses besar, dan berhasil menarik 

perhatian audiens seluruh dunia. Oleh karena idenya tersebut, Harry Marks 

dikenal sebagai “Bapak Motion Graphic Dunia Broadcast” hingga sekarang. 

Karyanya tersebut menjadi revolusi bagi dunia desain grafis dan teknik animasi 

digital. 
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Gambar 2.3 Opening title ABC’s Movie of the Week karya Harry Marks 
(sumber : theofantastique.com) 

 

 Pada dewasa ini terdapat begitu banyak stasiun televisi, sehingga 

persaingan antar jaringan (network) pun makin ketat. Untuk  bisa tetap bertahan 

dan meraih sukses maka dibutuhkan branding yang jelas dan kuat. Banyak 

perusahaan televisi tidak segan untuk mengeluarkan biaya dalam membangun 

citra dan branding di layar kaca, dengan tujuan mendapatkan perhatian audiens. 

Hal ini membuat peran grafis dalam layar kaca makin dibututhkan. Berikut adalah 

jenis-jenis motion graphic dalam dunia TV broadcast menurut Jon Krasner: 

a. Station IDs 

Station identification (biasa disebut juga stings atau network IDs) 

mengenalkan identitas stasiun atau jaringan yang sedang mengudara. Ini 

bermula disebabkan oleh regulasi dari FCC (Federal Communications 

Commission) yang mewajibkan stasiun TV ataupun radio di Amerika 

Serikat untuk mengenalkan identitas mereka tiap jam, juga di setiap awal 

dan akhir masa siaran. Banyak stasiun TV yang memiliki sistem automatis 

menampilkan identifikasi mereka tiap lima menit sebelum satu jam. 
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Mereka juga memanfaatkan identifikasi ini sebagai media promosi, seperti 

program yang akan tayang untuk menarik minat penonton. 

 Dalam meng-animasikan station IDs, desainer dituntut untuk 

mampu meng-aplikasikan nilai estetik dan efektifitas logo ke lingkungan 

berbasis waktu. Yang harus diperhatikan ialah hubungan antara bentuk 

positif dan negatif, sesuai dengan elemen desain yang digunakan dalam 

menyampaikan pesan IDs. Hal lain yang harus dipertimbangkan ialah 

bagaimana elemen-elemen tersebut bergerak, berubah, atau berinteraksi 

satu sama lain dalam kaidah time (waktu) dan space (jarak). Walaupun 

station IDs berdurasi sekitar 5-10 detik, struktur cerita harus dieksplorasi 

sehingga menciptakan warna dan pesan dapat diterima oleh penonton. 

Gambar 2.4 Contoh station ID AMC buatan Shiloh Studio 
(sumber : Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, Jon Krasner) 

 

 Shiloh, salah satu studio pemenang penghargaan yang berbasis di 

Amerika, pernah mendesain station IDs untuk AMC. Pada station IDs, 

desain yang ditampilkan berbeda-beda, sesuai dengan tema film atau 

program yang akan ditampilkan. Gambar 2.4 merupakan contoh salah satu 
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contohnya, dimana tema yang diusung untuk IDs ini adalah film “Big-

Screen Battles”. 

b. Show Openers 

Show openers merupakan grafis pembuka untuk sebuah acara atau 

program TV, selayaknya cover dari satu majalah atau opening title pada 

film. Show openers membantu mempromosikan identitas dan warna 

network (jaringan), juga dapat membuat penonton memutuskan akan 

menonton program tersebut atau tidak. Show openers biasa berdurasi 

sekitar 15-30 detik. 

 Salah satu contohnya ialah show openers milik program Food 

Networks, The Hungry Detective. Acara ini memiliki konsep pencarian 

restoran terbaik di seluruh pelosok Amerika Serikat. Konsep dari acara ini 

bisa terlihat dari opening-nya, dimana ditampilkan meja kerja yang 

berhamburan data-data restoran dan cuplikan gambar pembawa acaranya 

yang sedang menelusuri restoran-restoran tersebut.  

Gambar 2.5 show openers The Hungry Detective 
(sumber : Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, Jon Krasner) 
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c. Show Packages 

Show Packages adalah “Video Information System” yang mengandung 

elemen-elemen desain yang dipakai untuk mempromosikan suatu program, 

seperti show opener, bumper, lower third, dan lainnya. Tiap elemen dalam 

show package ini harus menampilkan kesinergian satu sama lain. 

Gambar 2.6 show package LOST 
(sumber : Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, Jon Krasner) 

 

Contohnya dapat dilihat dari show package program reality series 

NBC, LOST, yang meliputi bumper, mortise, lower third, map, dan logo 

untuk dicetak ataupun on-air. Program ini merupakan acara petualangan 

yang melibatkan 6 orang yang tidak saling kenal, yang kemudian 

dipasangkan berdua untuk ditempatkan di tempat asing dan menemukan 

jalannya kembali ke Amerika Serikat. ZONA, sebagai pihak pembuat 

show package ini, menekankan kesan tersesat dan kebingungan dari acara 

ini. Oleh karena itu mereka membuat ledakan elemen grafis yang tebal 
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dalam multi-layer, dengan tempo editing yang relatif cepat sehingga 

memberikan energi semangat. Berbagai simbol asing, rambu-rambu, 

bahkan penunjuk arah ditampilkan dalam bahasa asing untuk menguatkan 

kesan tersesat. 

d. Interstitials 

Interstitials adalah program mini yang berdurasi sekitar 30-60 detik yang 

mucul di antara film atau event lainnya, masing-masing meiliki fungsinya 

sendiri. Ketika dalam event, interstitials berfungsi untuk menunjukkan 

highlight issue, tokoh, atau event selanjutnya, sehingga membuat konteks 

bagi para penonton. Sedangkan fungsi lainnya ialah untuk 

mempromosikan brand yang baru dari network, dengan 

menghubungkannya dengan program yang sudah ada sebelumnya. 

 Contohnya ialah tokoh kartun “Squidley”, hasil desain dari 

Freestyle Collective untuk Cartoon Network, yang dibuatkan interstitials 

dalam rangka memperkenalkan tokoh baru ini di sela-sela pergantian 

acara. Program mini itupun diisi juga oleh karakter Cartoon Network 

lainnya, seperti Moose dan Zee. 

e. Bumpers 

Bumpers adalah presentasi singkat yang menjadi transisi antara program 

dan jeda iklan. Bumpers biasa berdurasi kurang lebih 2-5 detik, meliputi 

nama dan logo program acara. Selain itu, terdapat juga bumpers stasiun 

TV yang meliputi logo stasiun TV, yang ditampilkan setelah satu program 

selesai tayang sebagai transisi ke iklan ataupun program berikutnya. 
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 Salah satu contohnya ialah bumper Flux Television, program 

televisi musik dalam kultur digital yang mengusung musik techno dan 

musik budaya future pada pertengahan 1990-an. Warna yang digunakan 

berupa warna cerah, warna palette, yang dipadukan dengan highly stylized 

graphics dan looped live action footage, merefleksikan estetika North 

Carolina dan selera teknologi era pre-dotcom. 

Gambar 2.7 Contoh bumper Flux Television 
(sumber : Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, Jon Krasner) 

f. Lower Thirds 

Lower thirds adalah kombinasi dari grafis dan teks yang ditampilkan di 

hampir sepertiga bagian bawah layar, berfungsi untuk menunjukkan 

identitas stasiun, pembawa acara, ataupun konten yang sedang 

ditayangkan. Lower thirds banyak dipakai dalam acara berita atau 

dokumenter. Kontennya bervariasi dari elemen grafis sederhana sampai 
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animasi yang kompleks untuk menambahkan keindahan visual, tanpa 

mengganggu acara utamanya. 

Gambar 2.8 Contoh lower thirds Fuel TV 
(sumber : Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, Jon Krasner) 

 

g. Mortises 

Mortises adalah grafis full-screen yang dipakai sebagai frame bagi live-

action footage, terkadang pemakaiannya dikombinasikan dengan lower 

thirds. 

Gambar 2.9 Contoh mortises BET Awards 
(sumber : Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, Jon Krasner) 

 

h. Lineups and Upfronts 

Lineups adalah grafis full-screen yang berfungsi untuk menginformasikan 

pada penonton tentang urutan jadwal program acara yang akan 

ditampilkan oleh satu network, dengan menyertakan nama program, 

tanggal, dan waktu tayang. Sedangkan upfronts adalah grafis untuk 

mempromosikan program acara network pada pemasang iklan, dan juga 
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untuk memberikan info bagi penonton tentang program acara baru atau 

yang diganti pada suatu periode.  

Gambar 2.10 Contoh lineups FUEL TV 
(sumber : Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, Jon Krasner) 

 
Gambar 2.11 Contoh upfronts Country Music Television 

(sumber : Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, Jon Krasner) 

 

i. Network Packages 

Network Packages tidak jauh berbeda dengan show packages, merupakan 

“Video Information System” versi lengkap, karena network packages tidak 

terbatas di satu program acara, melainkan satu network secara keseluruhan. 

Network packages meliputi elemen promosi seperti station IDs, bumpers, 

lower thirds, dan mortises. 

 Salah satu contohnya adalah network package MTV K, premium 

channel pertama di bawah MTV World Family dengan target audiens 

kaum muda Korean-American. Sesuai dengan targetnya, network package 

MTV K menghadirkan tampilan imajinatif dengan paduan bermacam 
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warna. Kombinasi provokatif dari video live-action, foto, animasi 2D dan 

3D, membuat kesan anak muda lebih kuat, sesuai dengan kultur MTV. 

Gambar 2.12 Contoh network packages MTV K 
(sumber : Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, Jon Krasner) 

j. Promotional Campaigns 

Promotional campaigns didesain untuk membuat publik lebih aware akan 

satu produk, brand, atau layanan. Menyampaikan pesan yang benar dan 

memastikan itu jelas tersampaikan, merupakan hal yang vital dalam 

kesuksesan campaign. Hal ini meliputi penelitian lebih dalam terhadap 

objektif dari campaign itu sendiri dan target audiens yang ingin dicapai. 

 Salah satu contoh campaign yang berhasil ialah promotional 

network campaign Kid’s WB (Warner Bros), yang merupakan program 

kartun sabtu pagi dari The CW Television Networks. 

Gambar 2.13 Contoh promotional campaigns Kid’s WB 
(sumber : Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, Jon Krasner) 
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 Dalam campaign ini Blur, studio motion graphic yang berbasis di 

California, menghadirkan nuansa gila, aneh, dengan tujuan mengusung 

anime Jepang dalam film kartun. Menara air studio WB, yang merupakan 

ikon branding sebelumnya, menjadi tokoh sentral dalam campaign ini. 

2.2 Teori Dasar Motion Graphic 

Pada saat ini motion graphic banyak dipakai untuk kepentingan dunia 

broadcasting, perfilman, ataupun media animasi lainnya seperti iklan, web, dan 

sebagainya.  Dilihat dari sejarah terbentuknya, motion graphic menggunakan 

gabungan ilmu dasar desain grafis dan animasi sebagai teknis sinematiknya.  

2.2.1 Desain Grafis 

Desain berasal dari kata  disegno dalam bahasa itali, yang berarti pengaturan 

bagian, detail, bentuk, warna, dan sebagainya untuk menghasilkan sesuatu yang 

bersifat artistik. Desain adalah suatu disiplin atau mata pelajaran yang tidak hanya 

mencakup eksplorasi visual, tetapi terkait dan mencakup pula dengan aspek-aspek 

seperti kultural-sosial, filosofis, teknis, dan bisnis (Safanayong, 2006:2). Terdapat 

empat fungsi desain grafis : 

- Untuk memberitahu atau member informasi (to inform), mencakup : 

menjelaskan, menerangkan, dan mengenalkan. 

- Untuk memberi penerangan (to enlighten), mencakup : membuka pikiran 

dan menguraikan. 
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- Untuk membujuk (to persuade), mencakup : menganjurkan (umumnya 

dalam periklanan), komponen-komponennya termasuk kepercayaan, 

logika dan daya tarik. 

- Untuk melindungi (to protect), fungsi khusus untuk desain kemasan dan 

kantong belanja. 

 Dalam membuat suatu hasil karya desain grafis, terdapat elemen-elemen 

desain yang digunakan secara bersamaan atau terpisah untuk menciptakan suatu 

kesatuan visual. Aturan dalam membuat suatu kesatuan visual juga disebut 

Principles of Design (Hashimoto, Clayton, 2009:1). Berikut adalah elemen-

elemen desain : 

a. Line (Garis) 

Garis adalah elemen paling dasar dari desain. Garis merupakan ekspresi 

visual dasar anak kecil dan dasar dari hampir semua karya visual. Ekspresi 

emosional dan komunikatif dapat disampaikan melalui dinamika ketebalan 

garis. Garis dapat mendefinisikan kontur luar dari sebuah bentuk, beberapa 

garis dapat menciptakan value, garis yang berulang dapat menciptakan 

tekstur dan pattern. 

 Dalam ilmu matematika, garis merupakan jarak antara dua titik. 

Oleh karena itu garis memiliki dua tipe, yaitu visual lines dan implied 

lines. Visual lines adalah garis umum yang biasa terlihat, sedangkan 

implied lines adalah koneksi antar elemen yang membentuk suatu koneksi 

dalam garis. 
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 Fungsi lain dari garis ialah untuk menunjukkan arah, atau disebut 

juga line direction. Line direction adalah kesan pergerakan yang tercipta 

dari struktur dan penempatan elemen dalam komposisi. Kesan ini tercipta 

berdasarkan pengalaman kita akan hukum gravitasi. Contohnya garis 

vertikal menciptakan kesan stabil, karena ketika kita berdiri tegap lurus 

kita merasa stabil. Ketika kita melihat tentara yang digambarkan berdiri 

tegap, atau bangunan tinggi yang menjular vertikal kita akan melihat kesan 

kokoh dan stabil. Garis horizontal juga mengandung kesan stabil, namun 

lebih menekankan rasa ketenangan yang tidak dapat kita temukan di garis 

vertikal. Contohnya ialah gambar pemandangan yang terbentang luas. Hal 

ini disebabkan oleh posisi tidur kita yang membentuk garis horizontal. 

Sedangkan garis diagonal menekankan pergerakan dan dinamika. 

Gambar 2.14 Contoh penggunaan lines dalam motion graphic 
(sumber : httpfootage.shutterstock.comclip-1420576-stock-footage-soft-blue-stripes-

motion-graphic.html) 

b. Shape (bentuk) 

Bentuk memiliki panjang dan lebar, bersifat 2 dimensi tanpa massa dan 

kedalaman. Suatu objek ketika dilihat dari jauh, yang pertama terlihat ialah 

bentuk. Walaupun objek tersebut memiliki garis, value, ataupun warna, 

namun tidak terihat langsung karena semua elemen tersebut menyatu 

menjadi satu bentuk dasar. Bentuk merupakan elemen yang 
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mengkomunikasikan identitas suatu objek dengan cepat dan langsung. 

Bentuk dapat di-desain dalam beberapa cara atau style, yaitu realistic, 

distorted, stylized, abstract, dan non-objective. 

 Realistic ialah penggambaran suatu image sesuai dengan yang 

terlihat di dunia nyata, atau natural. Style ini tunduk kepada hukum alam, 

baik pencahayaan ataupun perspektifnya. Jadi tidak ada distorsi atau 

exaggeration dalam penggambaran. Tujuan dari style ini ialah untuk 

mengkomunikasikan gambaran visual secara tepat kepada audiens luas, 

mudah dimengerti dan dinikmati tanpa usaha khusus.  

  Distort ialah penggambaran bentuk natural yang dimanipulasi atau 

dirubah, namun tetap dikenali sebagai bentuk aslinya. Distortion 

digunakan untuk menunjukkan dan menekankan suatu pemikiran atau ide 

dalam suatu bentuk natural. Contohnya seorang atlit digambarkan 

memiliki kaki yang panjang dan besar, menekankan kemampuannya yang 

hebat dalam berlari. 

 Abstract ialah proses penurunan bentuk natural ke bentuk 

tersimpelnya. Style ini banyak digunakan untuk trademark atau simbol 

komersial bagi perusahaan besar, dalam mengkomunikasikan beberapa 

informasi visual ke dalam suatu bentuk simpel atau minimalis. 

 Stylized ialah style penggambaran realistic yang dipadu dengan 

sedikit unsur abstract. Terdapat tingkatan dalam abstract, berhubungan 

dengan banyaknya informasi visual yang ingin disampaikan dalam konten 

desain. Ketika unsur realis lebih dominan, style tersebut menjadi stylized. 
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 Non-objective ialah desain yang menggunakan representatif visual 

berdasarkan bentuk yang bukan natural. Pada style ini principles of design 

berperan kuat dalam menyampaikan pesan kepada audiens, karena bentuk 

representatif visual yang digunakan dapat dikatakan asing. Desain non-

objective yang berhasil dapat mengantarkan sisi emosional. 

Gambar 2.15 Contoh penggunaan shape dalam motion graphic 
(sumber : http://designm.ag/inspiration/17-motion-graphic-animations-sure-to-inspire/) 

c. Negative Space 

Negative space ialah area kosong yang tak terisi dan mengelilingi bentuk 

positif. Pada desain yang menggunakan bentuk natural sebagai bentuk 

positif, spasi negatif dapat lebih mudah dilihat. Hubungan antara bentuk 

dan spasi disebut figure/ground. Figure adalah bentuknya, dan spasi 

negatif adalah Background. Namun dalam desain non-objective, 

figure/ground tidak berlaku. Bentuk non-objective manapun bisa menjadi 

bentuk positif ataupun spasi negatif, itu semua ditentukan sendiri oleh 

desainer. 
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Gambar 2.16 Contoh penggunaan negative space dalam motion graphic 
(sumber : http://designm.ag/inspiration/17-motion-graphic-animations-sure-to-inspire/) 

Untuk memperjelas spasi negatif pada desain, batasan permukaan 

harus ditentukan. Area batasan tersebut disebut picture frame. Picture 

frame membantu memperjelas letak area bentuk positif dan spasi negatif, 

dan juga mempengaruhi komposisi desain secara keseluruhan. Seperti 

yang terlihat pada gambar 2.16, bagian objek tulisan dan gambar 

diletakkan di area pinggir komposisi sehingga membentuk suatu picture 

frame bagi ruang kosong, yang menjadi negative space, di sebelah kiri 

atas. 

d. Volume 

Volume mendefinisikan suatu bentuk memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, 

lebar, dan kedalaman. Dengan ditampilkannya suatu komposisi yang 

memiliki volume atau ruang, dengan perspektif atau sudut pandang yang 

tepat, maka desain akan terlihat nyata dan hidup. 

e. Value 

Value menjelaskan tentang terang dan gelap, jadi value bergantung kepada 

pencahayaan. Suatu bentuk dapat terlihat karena adanya kontras antara 

terang dan gelap dari pencahayaan. Value memberikan efek mood pada 
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suatu desain, ketika value lebih cenderung ke terang dapat menyajikan 

suasana senang, cerah. Sebaliknya ketika value lebih cenderung ke gelap 

dapat menyajikan suasana serius, menegangkan. Value juga digunakan 

untuk menggambarkan volume dalam suatu objek 2 dimensi dengan 

meniru arah jatuhnya cahaya pada objek asli, sehingga menampilkan 

kontras dari objek dan bayangannya.  

Gambar 2.17 Contoh perbandingan value terang dan gelap 
(sumber : http://footage.shutterstock.com/clip-1400713-stock-footage-rainbow-blend-

motion-graphic.html) 
f. Color 

Warna merupakan fenomena yang terjadi karena adanya tiga unsur, yaitu 

cahaya, objek, dan observer. Pada dasarnya warna ialah elemen dari 

cahaya. Ketika cahaya jatuh pada satu objek berwarna merah, maka warna 

selain merah akan diserap oleh objek, sedangkan warna merah tersebut 

akan dipantulkan ke observer. Ada dua jenis warna yaitu warna additive 

dan subtractive. 

 Warna additive adalah pencampuran warna primer cahaya yang 

terdiri dari warna red, green, dan blue. Ketika ketiga warna ini dicampur, 

akan dihasilkan warna putih. Kombinasi antara kedua warna primer ini 

dapat menghasilkan warna sekunder: cyan (green+blue), magenta 
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(blue+red), dan yellow (red+green). Warna pencampuran additive ini 

diterapkan pada monitor, TV, dan sebagainya. 

 Warna subtractive adalah warna sekunder dari warna additive, 

yang terdiri dari cyan, magenta, dan yellow. Namun secara material kedua 

warna ini berbeda. Warna additive dibentuk dari cahaya, sedangkan 

subtractive dari pigment warna yang bersifat transparan. Secara teori 

ketiga warna ini akan menghasilkan warna hitam ketika dicampurkan, 

namun kenyataannya yang dihasilkan coklat tua. Oleh karena itu 

ditambahkan satu warna lagi, yaitu black, untuk menambah kepekatan 

warna. Saat ini CMYK menjadi standar dalam proses cetak separasi di 

dunia industri grafika. (Dameria, 2007:16) 

Gambar 2.18 Contoh perbandingan penggunaan warna pada desain 
(sumber : http://www.footagez.com/) 

Warna memegang peranan penting dalam suatu desain, karena 

melalui warna mood dan pesan dapat lebih tersampaikan. Warna juga 

berperan dalam keindahan visual. Berikut adalah contoh beberapa 

psikologi warna menurut Anne Dameria (2007): 
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- Warna Biru 

Warna ini sering dihubungkan dengan langit dan air bagai sumber 

kehidupan dan kekuatan. Banyak orang beranggapan bahwa warna biru 

merupakan warna yang memberikan inspirasi, biasanya warna ini 

digunakan untuk kemasan produk, situs web atau kartu identitas suatu 

perusahaan. Selain itu, warna biru ini juga memberikan rasa ketenangan 

seperti pada tembok ruang operasi di rumah sakit. 

- Warna Hijau 

Dari semua spektrum warna, hijau menawarkan pilihan warna yang lebih 

banyak. Warna ini langsung mengasosiasikan kita akan pemandangan 

alam (bukan hanya secara visual tetapi juga indera yang lain) seperti 

hijaunya pepohonan dan segarnya rerumputan serta segarnya udara pagi. 

Oleh karena itu, warna hijau sangat tepat untuk mereflesikan kesegaran 

dan relaksasi. 

- Warna Kuning 

Warna ini identik dengan kemegahan dan teriknya matahari. Warna ini 

cocok untuk penjualan atau pameran karena lebih menarik dibandingkan 

dengan warna lainnya. Sebagai salah satu warna primer, secara psikologis 

warna kuning sangat efektif digunakan untuk hal yang membutuhkan 

motivasi dan menaikkan mood. Warna ini juga dikaitkan dengan 

kecerdasan, ide baru dan kepercayaan terhadap potensi diri. 
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- Warna Hitam 

Hitam sebagai simbol kekuatan, kecanggihan, keanggunan dan 

mengandung unsur magic. Warna ini juga dapat menggambarkan 

keheningan, kematangan berpikir dan kedalaman berpikir yang 

menghasilkan suatu karya. Tidak heran jika para seniman juga 

menggemari warna ini. Untuk para pengemar mode, warna ini merupakan 

warna yang abadi, modern, memberikan kesan elegan dan mewah. 

- Warna Ungu 

Ungu adalah warna yang mewah dan kompleks, lebih disukai oleh tipe 

yang sangat kreatif dan eksentrik. Warna ini juga memiliki banyak arti dari 

kesan sederhana sampai agung tergantung dari latar belakang yang 

digunakan. Selain itu,  ini juga merupakan warna yang unik karena 

memiliki karakter yang berubah-ubah. 

- Warna Merah Jambu 

Warna ini adalah warna yang mengarah pada kelembutan dan romantis. 

Selain itu, warna ini terlihat sebagai warna yang energik, telihat muda, 

perasaan yang lembut dan bebas, serta identik dengan karakter feminin.  

- Warna Orange 

Orange merupakan warna yang paling hangat karena mempunyai dua 

energi warna (merah yang panas dan kuning yang hangat dan lembut). 

Warna ini bukan warna yang serius tetapi menghangatkan hati sekaligus 

keceriaan. Dari sisi psikologi, warna ini bisa dikatakan sebagai lambang 
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persahabatan yang dapat memecahkan rasa kekakuan dan menciptakan 

keakraban. 

- Warna Merah 

Warna ini identik dengan kelopak bunga mawar, buah apel, darah dan 

nyala api yang artinya membangkitkan selera dan semangat yang 

membara. Warna merah banyak digunakan sebagai lambang bahaya, 

keberanian, sensualitas dan kekuatan.  

- Warna Coklat 

Coklat adalah warna tanah yang memiliki sifat positif dan stabilitas, suka 

dihubungkan dengan kesederhanaan yang abadi. Warna ini juga 

memberikan perasaan dekat dengan lingkungan alam, seperti warna kayu 

dan warna tanah. Warna kecoklatan identik dengan daur ulang yang 

cenderung tidak cerah, tidak steril dan tidak bersih. Namun, karena 

kekhasan dan tekstur yang dimilikinya, maka warna ini memiliki daya 

tarik tersendiri. 

- Warna Netral 

Warna ini dilihat sebagai warna yang “sopan” dan aman. Warna netral 

tidak bersifat dominan jika digabungkan dengan warna lain, melainkan 

warna ini akan menjadi latar belakang. Beberapa warna yang 

dikategorikan sebagai warna netral seperti abu-abu, krem, beige (coklat 

keabu-abuan), coklat, hitam dan putih. Selain itu, warna ini cocok 

dipadukan dengan warna lain yang lebih kuat, misalkan abu-abu dengan 

warna merah. 
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- Warna Putih 

Putih adalah warna yang memberikan kemurnian, kesucian dan 

kesederhanaan. Karena itulah, warna ini banyak digunakan dalam acara-

acara yang bersifat sakral. Secara psikologis, warna ini melambangkan 

kejujuran, ketulusan dan keikhlasan serta mengasosiasikan terhadap kesan 

bersih dan higienis. 

g. Texture 

Tekstur adalah kualitas permukaan dari suatu objek. Ada dua tipe dari 

tekstur, yaitu implied texture dan tactile texture. Implied texture adalah 

tekstur yang dapat dilihat, namun tidak dapat dirasakan lewat sentuhan. 

Contohnya: tekstur keramik di dalam lukisan. Tactile texture adalah 

tekstur yang dapat dilihat dan dirasakan langsung lewat sentuhan. 

Contohnya: tekstur permukaan suatu karya pahat dari tanah liat. 

Gambar 2.19 Contoh implied texture 
(sumber : http://footage.shutterstock.com/clip-1421560-stock-footage-dark-blue-flower-

shaped-motion-graphic-pattern.html) 
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 Salah satu elemen desain grafis lainnya yang tak cukup kalah penting 

adalah tipografi. Secara tradisional istilah tipografi berkaitan dengan pengaturan 

huruf dan percetakannya. Pengaruh perkembangan teknologi digital yang sangat 

pesat pada masa kini membuat maknanya meluas. Kini tipografi dimaknai sebagai 

segala disiplin yang berkenaan dengan huruf. Pada prakteknya, saat ini tipografi 

telah jauh berkolaborasi dengan bidang-bidang lain seperti multimedia dan 

animasi, web dan media online lainnya, sinematografi, interior, arsitektur, desain 

produk dan lain-lain (Rustan, 2011 : 16). 

Gambar 2.20 Contoh penggunaan tipografi dalam motion graphic 
(sumber : http://inspirationspam.wordpress.com/category/motion-design/) 

 Pemahaman kategori tipe huruf membantu desainer mengenali kesamaan 

dan perbedaan karakteristik antar kelompok bentuk huruf. Kategori ini 

memungkinkan desainer membuat pilihan secara tepat untuk teks judul dan teks-

teks lain. Dengan ribuan bentuk huruf digital yang tersedia saat ini dan pemakaian 
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tipografi yang ekstensif sebagai sarana ekspresi, desainer tidak lagi harus meneliti 

bentuk huruf berdasarkan teknologi baru dan organisasi software serta search 

engine memungkinkan kita memasukkan deskripsi seperti “hangat”, “dingin”, 

“feminin”, “berani” dan “ringan” untuk menghasilkan daftar tipe huruf yang 

sesuai dengan gaya, memungkinkan desainer bermanuver dengan ribuan gaya 

huruf yang tersedia. Meskipun software dapat membuat pemilahan gaya tipografi 

menjadi lebih mudah, desainer harus berhati-hati untuk tidak meremehkan 

keahlian desain mereka atau membiarkan teknologi membuat keputusan untuk 

desain mereka. 

Klasifikasi umum tipografi menurut buku Huruf Font Tipografi (Rustan, 2010 

: 46) antara lain : 

a. Black Letter / Old English / Fraktur 

Desain karakter ini dibuat berdasarkan bentuk huruf yang populer pada abad 

pertengahan, seperti di Jerman (gaya Gothic) dan di Irlandia (gaya Celtic). 

Karakter ini ditulis menggunakan pena berujung lebar sehingga menghasilkan 

kontras (tebal dan tipis) yang berbeda. 

b. Humanist / Venetian 

Karakter ini banyak digunakan di Italia, seperti typeface Roman / Romawi 

Kuno karena cukup banyak negative space-nya sehingga tulisan terlihat lebih 

terang dan ringan, karenanya gaya ini mendapat julukan White Letter. 

Karakter ini juga sering disebut dengan Venetian karena jenis huruf Humanist 

pertama kali dibuat di Venisia, Italia. 
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c. Old Style / Old Face / Garalde 

Karakter pada typeface ini menjauhi bentuk kaligrafis atau tulisan tangan 

melainkan lebih presisi, lebih tajam, lebih kontras dan berkesan lebih ringan. 

Gaya ini mendominasi industri percetakan selama kurang lebih 200 tahun. 

d. Transitional / Reales 

Karakter ini dibuat berdasarkan perhitungan secara ilmiah, menggunakan 

prinsip matematika dan semakin menjauhi sifat kaligrafis atau tulisan tangan. 

e. Modern / Didone 

Karakter ini memiliki kontras yang ekstrim, serifnya yang sangat tipis dan 

angle of stress yang vertikal. Ciri-cirinya hampir lepas sama sekali dengan 

typeface sebelumnya. 

f. Slab Serif / Egyptian / Square Serif / Mecanes / Antiques 

Karakter ini awalnya digunakan sebagai display type untuk menarik perhatian 

pembaca poster iklan atau flyer.  

g. Sans Serif 

Jenis huruf ini tanpa serif yang mucul pada tahun 1816 sebagai display type 

namun tidak populer di masyarakat karena dianggap tidak trendi sehingga 

dinamakan Grotesque (lucu atau aneh). Akhirnya Sans Serif mulai populer 

pada awal abad 20, saat para desainer mencari bentuk-bentuk baru yang 

mewakili sikap penolakan terhadap nilai-nilai lama (pengkotakkan 

masyarakat dalam kelas tertentu). Jenis huruf ini dibagi lagi menjadi tiga 

kelompok yaitu : 
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- Grotesque Sans Serif 

Sans Serif yang muncul sebelum abad 20 masuk dalam golongan 

Grotesque. 

- Geometric Sans Serif 

Sesuai dengan namanya, karakter ini mempunyai bentuk yang geometris 

mendekati bentuk-bentuk dasar (segi empat, segi tiga, lingkaran). 

- Humanist Sans Serif 

Karakter ini berkesan lebih organic dibandingan Grotesque dan 

Geometric. 

h. Script dan Cursive 

Karakter ini dibuat menyerupai tulisan tangan, ada yang seperti goresan kuas 

atau pena kaligrafi dan karakter ini didesain untuk digunakan dalam teks yang 

menggabungkan huruf besar dan huruf kecil. Kalau Script, huruf kecilnya 

saling menyambung, sedangkan Cursive tidak. 

i. Display / Dekoratif 

Karakter ini muncul sekitar abad 19, saat itulah huruf display diperlukan oleh 

dunia periklanan untuk menarik perhatian permbaca. Display type dibuat 

dalam ukuran besar dan diberi ornamen yang indah. Karakter ini 

memprioritaskan keindahannya bukan legibility-nya. 

 Elemen desain cenderung membahas “apa” yang digunakan, sedangkan 

principles of design membahas “bagaimana” elemen tersebut digunakan. 

Penggunaan tiap prinsip terspesifik pada masalah individual yang ingin 

dipecahkan. Sekalinya masalah tersebut sudah diteliti dan jelas, elemen yang akan 
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digunakan dapat dipilih dan kemudian prinsip bisa diaplikasikan. Desain adalah 

tentang mengambil pilihan visual (Hashimoto, Clayton, 2009:27). Berikut adalah 

principles of design yang digunakan dalam membuat suatu proyek desain yang 

berhasil : 

a. Visual Perception (Gestalt) 

Pengertian akan bagaimana sistem kerja mata dan otak untuk menerima 

dan mengorganisir visual adalah keperluan absolut bagi setiap desainer. 

Pembelajaran yang paling diterima luas akan hal ini dibahas di dalam teori 

persepsi visual/Gestalt. Gestalt berasal dari kata bahasa Jerman berarti 

“bentuk”, tak dapat diterjemahkan ke bahasa Inggris, tetapi secara bebas 

artinya “utuh” (whole), “konfigurasi” atau “bentuk” (Safanayong, 

2006:43). Secara general, teori ini mengatakan bahwa manusia secara 

tidak sadar mencari atau melihat hubungan antara elemen. Manusia 

mengobservasi dan menganalisis bagian individual dari gambar sebagai 

komponen terpisah dan memiliki kecenderungan mengelompokkan 

bagian-bagian tersebut menjadi gambaran yang lebih besar, yang bahkan 

berbeda  dari komponen aslinya. Berikut adalah contoh hubungan antara 

elemen dan prinsip desain berdasarkan teori Gestalt sebagai bukti 

bagaimana manusia mengorganisir gambar secara natural. 

- Unity or Harmony 

Unity mengespresikan ide bahwa beberapa benda berada dalam satu 

kesatuan. Harmony adalah kata lain yang dapat dipakai dalam 

menggantikan unity. Kenyataan bahwa seringkali kita mengelompokkan 
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elemen yang sama secara visual dan mencoba mencari hubungan yang ada 

antar elemen tersebut, itu adalah contoh bagaimana prinsip unity 

berhubungan dengan teori persepsi visual Gestalt. Desain yang 

mengabaikan prinsip unity biasanya kacau dan tidak nyaman dilihat secara 

visual. Unity dapat dicapai dengan beberapa cara, termasuk placement 

(penempatan), repetition (pengulangan), dan continuation (kontinuitas). 

Gambar 2.21 Contoh penggambaran teori gestalt 
(sumber : http://artspilesenglish.blogspot.com/2011/11/gestalt-theory-exercise-for-

3rdlevel.html/) 
 

b. Rhythm 

Rhythm menciptakan unity dengan mengulang elemen yang berbeda 

dalam pola yang dapat diprediksi. Yang membedakan rhythm dan 

repetition ialah penempatan duplikasi elemen dan kesan pergerakan yang 

diberikan. 

 Rhythm menggunakan repetition untuk menghasilkan rasa dan 

pergerakan. Terdapat dua jenis rhythm, yaitu alternating rhythm dan 

progressive rhythm. Pada alternative rhythm dua elemen yang kontras 

diciptakan, kemudian diulang secara konstan, satu setelah yang 

berikutnya. Pada progressive rhythm terjadi perubahan progresif pada 

elemen yang di duplikasi. 
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Gambar 2.22 Contoh alternating (kiri) dan progressive (kanan) rhtyhm 
(sumber : http://inspirationspam.wordpress.com/category/motion-design/) 

c. Focal Point and Visual Hierarchy 

Focal point ialah elemen yang ditekankan, sehingga dapat menarik 

perhatian. Ini merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian audiens 

dan membuatnya melihat suatu desain lebih dalam. Kontras adalah salah 

satu cara membuat focal point, dengan membuat satu elemen berbeda dari 

sekelilingnya dan menonjol; Bagaimanapun juga unity harus menjadi 

bagian dari focal point untuk menjaminnya tetap berkesinambungan 

dengan komposisi keseluruhan. Cara lain dalam membuat focal point ialah 

melalui penempatan suatu elemen. Ketika suatu bentuk, value, atau warna 

ditempatkan jauh dari kebanyakan elemen lain maka elemen tersebut akan 

mendapatkan perhatian dan menjadi focal point. 

Banyak desain yang memiliki beberapa focal point, yang tidak 

dapat menarik perhatian secara bersamaan, oleh karena itu focal point 

tersebut harus diorganisir dengan hati-hati. Ketika sebuah desain 

mengandung beberapa area yang ingin ditekankan, konsep hierarchy harus 

digunakan. Visual Hierarchy bertujuan untuk mengorganisir area 

penekanan masing-masing, sehingga tidak bertabrakan atau mengambil 

Pembuatan network package..., Andronikus Glen, FSD UMN, 2012



37 
 

area penekanan lainnya. Satu focal point harus mendapat perhatian 

terbesar, kemudian pandangan audiens baru beralih ke focal point lainnya. 

 Tidak semua desain memiliki focal point. Pada kenyataannya, di 

dalam suatu desain yang tidak memiliki focal point keseluruhan komposisi 

akan terlihat sebagai pattern. 

Gambar 2.23 Contoh focal point dalam suatu desain 
(sumber : http://dono-konekos-pup.deviantart.com/art/Focal-Point-Design-197573879) 

d. Balance 

Melalui penempatan objek yang seimbang ataupun tidak dapat 

memberikan suatu persepsi dan perasaan tersendiri bagi audiens. 

Penempatan objek yang seimbang kiri-kanan atau atas bawah dapat 

memberikan kesan yang formal, kokoh, dan teratur. Sebaliknya, melalui 

penempatan yang berat sebelah atau tidak beraturan dapat memberikan 

kesan tidak seimbang, pergerakan, atau bahkan kekacauan. Penggunaan 

teori ini tidak lepas dari teori persepsi visual, seperti continuity dan 

harmony. 

 

Pembuatan network package..., Andronikus Glen, FSD UMN, 2012



38 
 

Gambar 2.24 Contoh balance yang seimbang dalam motion graphic 
(sumber : http://www.changethethought.com/tag/denmark/) 

2.2.2 Animasi 

Animasi adalah kumpulan gambar sequence yang ditampilkan secara berurutan 

dan cepat sehingga membuat ilusi pada yang melihatnya seakan bergerak hidup 

atau natural. Hal ini disebabkan oleh persistence of vision (Krasner, 2008). 

 Satu keuntungan dari animasi ialah desainer dapat menciptakan suatu 

objek sesuai dengan ide dan keinginannya dengan bebas, tanpa terikat dengan 

batasan natural yang ada di dunia nyata dan membuatnya “hidup” dengan 

menggerakkannya, karena desainer itu sendiri yang membuat segala sesuatunya 

mulai dari nol. Namun dalam menghasilkan animasi yang baik, terdapat beberapa 

aturan dasar dalam pembuatannya. Secara umum animasi memiliki 12 prinsip 

dasar, yaitu : 

a. Squash and Stretch 

b. Anticipation 

c. Staging 

d. Straight Ahead of Action and Pose to Pose 

e. Follow Through and Overlapping Actions 

f. Slow In and Slow Out 
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g. Arcs 

h. Secondary Actions 

i. Timing 

j. Exaggeration 

k. Solid Drawing 

l. Appeal 

 Gerakan (motion) merupakan bahasa universal, di dalam motion graphic 

bahkan gerakan itu sendiri dapat lebih memiliki arti dibandingkan dengan konten 

yang di-animasikan. Metode yang dipakai dalam menggerakkan suatu elemen 

pada layar dapat menguatkan arti atau kesan yang ingin disampaikan. Contohnya 

ketika satu teks bergerak perlahan di layar, muncul perlahan dari hitam pekat 

hingga menjadi satu teks yang solid. Ini akan memberikan kesan misteri atau bisa 

juga ketenangan. 

 Gerakan merupakan salah satu cara dalam desainer berkomunikasi, oleh 

karena itu dalam mebuat gerakan tersebut dibutuhkan batasan dan pertimbangan 

teknikal. Berikut adalah pembahasan teknikal animasi secara lebih mendalam, 

khususnya dalam motion graphic : 

2.2.2.1 Spatial (Visual) Considerations 

Pertimbangan spatial, seperti penempatan, ukuran, dan orientasi dari elemen, arah 

kemana mereka bergerak, bagaimana hubungan gerakan satu elemen dengan 

gerakan yang lainnya dan dengan batasan frame, adalah faktor-faktor penting 

yang harus diperhatikan dalam mengkoreografikan suatu animasi. 
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a. Spatial  Transformations 

Transformasi spatial menjelaskan kondisi posisi, orientasi, ukuran, dan 

relative scaling di dalam frame. Menganimasikan position (posisi) satu 

objek (proses ini biasa disebut juga translation) melibatkan pergerakan di 

axis horizontal (x) dan vertikal (y) pada 2 dimensi dan axis x,y,z dalam 

ruang 3 dimensi. Rotation (rotasi) melibatkan perubahan sudut objek, 

dengan satu titik sentral. Untuk menghasilkan sudut perputaran yang lebih 

melebar, maka anchor point (titik sumbu) dipindahkan dari titik sentral 

sebelumnya. Anchor point menjadi titik pusat perputaran. Scaling 

(perubahan ukuran) terdapat dua jenis, yaitu uniform scaling dan non-

uniform scaling. Dalam uniform scaling, objek dibesar-kecilkan dengan 

menjaga proporsi horizontal dan vertikal. Dalam non-uniform scaling 

objek dibesar-kecilkan tanpa menjaga proporsi horizontal dan vertikalnya, 

sehingga bias terjadi distorsi pada objek. 

b. Direction 

Direction (arah) atau rute pergerakan dari elemen juga merupakan satu hal 

penting, bagaimana dan kemana elemen tersebut muncul di dalam frame. 

Terdapat dua tipe arahan pergerakan objek, yaitu linear dan non-linear, 

dalam garis lurus ataupun kurva. Objek mekanikal, seperti pendulum atau 

gear mesin, bergerak dalam arah yang dapat diprediksi, arahan linear. 

Berbeda dengan benda hidup atau fenomena alam, seperti air, rumput, dan 

sebagainya, bergerak dalam arah yang tidak beraturan. 
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 Dalam membentuk arah pergerakan bagi suatu elemen, dikenal 

istilah motion path. Motion path berupa garis lurus, kurva, atau gabungan 

keduanya dalam komposisi, dan dijadikan track dari pergerakan elemen.  

c. Frame Mobility 

Mobilitas frame yang dihasilkan dari pergerakan kamera, baik asli ataupun 

virtual, dapat memberikan kesan kehidupan dalam komposisi dan 

memperluas variasi framing. Pergerakan kamera dapat membuat penonton 

lebih merasakan pergerakan yang terjadi, dan membangun mood lebih 

sesuai dengan yang ingin disampaikan.  

2.2.2.2 Temporal Considerations 

a. Time 

Dalam mengkoreografikan suatu gerakan diperlukan pengetahuan 

mendasar tentang sistem pengaturan waktu pada satu media, karena 

penempatan gerakan dalam kaidah waktu yang sesuai akan mempengaruhi 

terlihat natural atau tidaknya gerakan tersebut. 

 Dalam media film dan video biasa digunakan satuan fps (frame per 

second), atau jumlah frame dalam satu detik. Dalam media film dan siaran 

TV jumlah fps yang dipakai ialah 24 fps, yang kemudian menjadi standard 

motion pictures. Sistem fps ini mempengaruhi natural atau tidaknya 

gerakan yang dihasilkan, karena jika fps yang digunakan semakin sedikit 

maka hasil gerakan yang dihasilkan akan terlihat semakin terpatah-patah. 

Sedangkan dalam fps tinggi, gerakan yang dihasilkan akan semakin halus.  

 

Pembuatan network package..., Andronikus Glen, FSD UMN, 2012



42 
 

b. Velocity 

Velocity merupakan kecepatan suatu elemen dalam kaidah waktu gerakan, 

berperan memberikan dinamika bagi elemen tersebut agar terlihat bergerak 

dengan natural. 

 Velocity dapat bersifat linear (statis) dan non-linear (dinamis). 

Masing-masing memiliki fungsinya masing-masing, velocity linear 

digunakan untuk menghasilkan gerakan elemen yang bersifat mesin 

ataupun gerakan statis lainnya. Sedangkan velocity non-linear digunakan 

utnuk menghasilkan gerakan yang bersifat makhluk hidup, natural dan 

dinamis. Terdapat jenis velocity lain, seperti slow/fast motion, reverse 

playback, dan freeze frame yang dikelompokkan ke dalam altered velocity. 

2.2.2.3 Coordinating Movement 

a. Basic Animation Principles 

Pendalaman akan bahasa dari gerakan (linguistic of motion) tidak lepas 

dari dasar-dasar animasi yang telah ada sejak jaman Disney, yang telah 

berperan penting dalam dunia animasi. Beberapa dari dasar tersebut dapat 

diaplikasikan ke dalam motion graphic : 

- Squash and Stretch 

Dalam dunia fisika, kebanyakan objek natural terlihat berubah bentuk saat 

bergerak. Sebagai contoh sebuah bola karet ketika memantul di suatu 

permukaan akan terdistorsi sesaat sebelum memantul kembali ke atas. 

Teknik ini digunakan dalam menekankan ekspresi dan emosi dari suatu 

objek, baik itu karakter ataupun sebuah elemen.  
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- Anticipation 

Hampir seluruh gerakan dalam kehidupan memiliki gerakan pembuka 

yang bersifat berlawanan dengan gerakan utamanya. Sebagai contoh 

seorang yang ingin melempar bola akan menarik tangannya ke belakang 

sebelum melemparkan bola tersebut ke depan, untuk menghasilkan tenaga 

yang lebih. Kata ‘sebelum’, menjadi kata kunci dari prinsip ini. 

Anticipation menciptakan kesan natural dan bayangan pada penonton akan 

gerakan yang akan ditampilkan. 

- Follow Through and Overlapping 

Follow through dan Overlapping membuat alur pergantian gerakan terlihat 

lebih halus. Follow Through merupakan gerakan lanjutan sebagai 

kesinambungan dari suatu gerakan utuh. Contohnya ialah ketika seorang 

wanita mengibaskan rambutnya, ketika kepalanya telah berhenti bergerak 

rambut wanita tersebut akan terus bergerak sampai timing yang tepat 

sesuai bagian masing-masing. Overlapping ialah ketika suatu elemen 

berganti arah dalam bergerak, dan bagian kecil dari elemen tersebut 

mengikuti setelah beberapa saat kemudian. Pergerakan tersebut tergantung 

pada massa elemen utama, dan divariasikan alam pergerakannya untuk 

membuat gerakan terlihat lebih natural. 

- Timing 

Dalam animasi, timing merupakan tentang bagaimana mengkoreografikan 

suatu gerakan sesuai dengan ukuran dan personality dari sebuah elemen. 

Timing dapat mempengaruhi bagaimana kita melihat ukuran atau massa 
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dari suatu objek. Sebagai contoh, sebuah objek yang lebih besar dan 

bergerak lebih perlahan akan memakan waktu lebih lama dalam 

mengalami percepatan dan perlambatan, dibandingkan dengan objek yang 

lebih kecil. Timing juga dapat mempengaruhi suasana yang dihasilkan, 

sebagai contoh gerakan yang cepat biasanya menghasilkan kesan enerjetik, 

sedangkan gerakan yang lebih lambat menghasilkan kesan serius. 

- Acceleration and Deceleration 

Percepatan dan perlambatan akan membuat suatu gerakan lebih halus dan 

natural. Pada animasi frame-by-frame, jumlah gambar pergerakan dari titik 

awal akan berjumlah lebih banyak dan semakin berkurang ketika 

mencapai titik tengah. Ketika memasuki titik akhir jumlah gambar akan 

bertambah banyak kembali, hal ini akan menghasilkan percepatan objek 

tersebut dalam mencapai titik tengah dan perlambatan ketika mencapai 

titik akhir. Dalam animasi digital pengaturan percepatan dan perlambatan 

dapat diatur pada keyframe. 

- Secondary Action 

Hampir seluruh gerakan natural merupakan hasil dari sebab-akibat. 

Sebagai contoh, ketika bola menghantam sebuah papan, papan itu akan 

bergerak maju mundur akibat dari benturan, manusia akan mengayunkan 

tangannya ketika berjalan sebagai efek dari gerakan jalan. Gerakan-

gerakan tersebut saling mendukung satu sama lain dalam menghasilkan 

gerakan keseluruhan yang natural. Gerakan papan dan tangan itu disebut 

secondary action, karena merupakan efek dari satu gerakan primer. 
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- Exaggeration 

Exaggeration merupakan penekanan lebih pada suatu objek, baik itu 

gerakan ataupun transformasi. Hal ini berfungsi sebagai penekanan akan 

suatu pesan ataupun untuk dapat lebih dinikmati secara visual. Sejak era 

awal animasi karakter, exaggeration digunakan sebagai penekanan 

ekspresi dan emosi, juga untuk menghasilkan kesan tidak wajar dan lucu. 

Walaupun begitu, penggunaan exaggeration yang berlebihan akan 

menghasilan kesan teatrikal dan eksperimental. 

b. Choreographing Relative Motion 

Sama halnya seperti warna, yang membutuhkan warna lainnya untuk ada 

dan tidak dapat berdiri sendiri, begitu juga dengan gerakan. Persepsi kita 

akan suatu gerakan terpengaruh dari gerakan lain yang ada di dalam 

environment yang sama. Menggabungkan dan mengkoreografikan 

beberapa jenis gerakan yang berbeda ini seperti halnya pekerjaan seorang 

musical conductor.  

c. Birth, Live, and Death 

Dalam mengkoordinasikan suatu gerakan, salah satu pertimbangan penting 

ialah bagaimana suatu gerakan itu mulai, durasi tampil, dan dan 

bagaimana gerakan itu berakhir. Elemen dapat muncul dan keluar dari 

keempat ujung frame, fade in dan fade out, ataupun membesar dan 

mengecil, alternatif lainnya ialah melalui transformasi dari objek lain. 

Tentunya pemilihan cara tersebut sesuai dengan pertimbangan ide yang 

ingin disampaikan dan konsep visual keseluruhan. 
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2.3 Metode Pembuatan Motion Graphic 

Sama halnya seperti mencapai suatu tempat tujuan, kita harus memetakan jalan 

dan langkah yang harus diambil dalam mencapai tempat tersebut. Seorang 

desainer harus memiliki metode dan langkah yang tepat dalam 

mengkomunikasikan hasil desainnya (Gallagher, 2007:47). Pada bagian 

sebelumnya telah dibahas tentang teknis untuk tahap produksi, pada bagian ini 

akan dijabarkan metode seorang desainer motion graphic dalam tahap awal proses 

kerja, yaitu tahap pra-produksi. 

a. Concept and Developement 

Desainer sebaiknya sudah familiar dengan image klien, bahkan sebelum 

bertemu dan membicarakan tentang konsep pesan yang ingin 

ditampilkan.Hal ini bertujuan agar ketika bertemu dengan klien, klien 

tidak perlu menjelaskan secara detail latar belakang image-nya dan dapat 

langsung membicarakan konsep pesan dan tujuan yang ingin disampaikan. 

Lewat pembicaraan dengan klien ini desainer dapat menentukan misi, 

pesan apa yang ingin disampaikan? Bagaimana merealisasikannya? 

Melalui pertanyaan-pertanyaan semacam itu proses pengerjaan dapat 

dibagi, apa yang harus diteliti dan dikerjakan. 

b. Research 

Biasanya motion graphic designer membagi proses penelitiannya menjadi 

dua tahap, yaitu the field of study dan project focus. 
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- Field of Study 

Field of study menngacu pada batasan kemana proyek ini akan ditujukan. 

Desainer dan klien harus memutuskan tujuan utama dari proyek, berserta 

dengan pertimbangan akan audiensnya. Dalam melewati tahap ini, 

desainer harus memahami audiens dan media pesan yang digunakan. 

Umumnya klien telah memiliki hasil penelitiannya sendiri terhadap 

audiens, yang kemudian ditetapkan menjadi target audiensnya. Desainer 

dituntut untuk menghasilkan karya yang orisinal namun dimengerti oleh 

audiens, sebagai medium pesan yang berhasil. 

- Project Focus 

Project Focus, seperti dibahas Ian Noble dan Russel Bestley di buku 

mereka Visual Research: An Introduction to Research Methodologies in 

Graphic Design lebih spesifik dibandingkan dengan field of study. Setelah 

familiar dengan konteks proyek dan audiens, desainer dapat lebih spesifik 

dalam menentukan pesan pada audiens. Terdapat dua model penelitian 

pada tahap ini, yaitu context definition dan context experimentation. 

Penelitian context definition berupa lanjutan penndekatan field of study, 

dengan mengumpulkan berbagai macam informasi melalui pihak 

sekunder. Context experimentation merupakan penelitian yang berfokus 

pada eksperimen, melalui percobaan beberapa desain dan konsep yang 

berbeda pada target audiens.  
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c. Brainstorming 

Setelah selesai dengan penelitian, maka dapat dilakukan langkah 

selanjutnya, yaitu brainstorming. Brainstorming adalah proses penggalian 

ide, yang dapat dilakukan desainer sendiri atau bersama tim, juga desainer 

dan klien. Tujuan dari brainstorming adalah untuk menemukan suatu 

konsep utama, untuk kemudian diuraikan menjadi kata kunci dalam proses 

visualisasi dari konsep itu sendiri. Ada dua jenis brainstorming menurut 

Galagher: 

- Word Association 

Cara paling umum dalam brainstorming, yaitu pendekatan melalui 

penjabaran beberapa kata yang berhubungan dengan satu kata inti. 

Contohnya jika klien ingin membuat iklan tentang produk kantor, maka 

dibuatlah penjabaran seperti pensil, pen, kertas, meeting, dan sebagainya. 

- Webbing 

Webbing ialah membuat garis penghubung antara konsep dan kata kunci 

yang ditemukan dari pemecahan konsep tersebut, untuk kemudian dapat 

dipecahkan lagi menjadi anak-kata kunci. Misalnya dari pemecahan 

konsep produk kantor sebelumnya, dari kata meeting dapat dipecah lagi 

menjadi mengantuk, membosankan, memalukan. Teknik ini biasa dapat 

disebut juga mind-mapping, atau pemetaan pikiran. Dengan teknik mind-

mapping ini, maka desainer dapat mengeksplor ide dari suatu konsep lebih 

luas dan terspesifik. 
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d. Roughs and Thumbnails 

Setelah berhasil menemukan ide dan kata kunci dari konsep melalui 

brainstorming, seorang desainer dapat memulai membuat sketsa untuk 

visualisasi dari konsep tersebut. Dari sketsa dasar ini, desainer dapat 

memperkirakan dan mengembangkan desain akhir seperti apa yang akan 

dibuat. 

e. Storyboards and Mock-Ups 

Storyboard ialah versi matang dari rough and thumbnails. Tentunya 

seorang desainer tidak mempresentasikan desain yang akan ia buat pada 

klien menggunakan coretan sketsa dasar. Oleh karena itu desainer 

membuat storyboard, atau potongan-potongan frame kunci, yang 

diperindah secara visual. Storyboard itu dapat berupa hasil sketsa tangan 

yang kemudian diberi pewarnaan secara tradisional (marker, pensil warna, 

cat), atau juga menggunakan digital storyboard.  
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