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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Akting 

Kundert-Gibbs (2009) menyatakan bahwa akting adalah seni merepresentasikan 

karakter di atas panggung atau di depan kamera. Para aktor yang melakukan 

akting adalah orang-orang yang bersikap sebagai karakter tertentu dengan tujuan 

menyampaikan cerita kepada penonton. Bentuk penyampaian cerita melalui akting 

mencakup ekspresi, dialog, gerak tubuh, serta penjiwaan karakter. 

 Penyampaian cerita melalui akting muncul sejak abad keenam di Yunani 

sebagai sarana penyampaian kisah pahlawan dan dewa-dewi. Pada abad 

pertengahan, Gereja Kristen ikut menggunakan akting untuk menyampaikan 

pesan dan cerita rohani dalam perayaan-perayaan agama. Aktor-aktor yang 

terlibat adalah para sukarelawan yang melewati tahap audisi. Kepopuleran 

pertunjukkan akting akhirnya merambah ke luar cakupan gereja dan menjadi 

pertunjukkan yang dapat dinikmati rakyat Roma. Di masa Shakespeare, akting 

menjadi profesi. Para aktor dimiliki oleh rumah theater dan dibayar oleh 

pemerintah atau kerajaan.Properti panggung digunakan untuk menampilkan suatu 

tempat tertentu agar membentuk dan membangun emosi penonton. Dalam 

perkembangannya, muncul perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang 

akting. Anak-anak muda direkrut dan dilatih untuk menjadi aktor. Ketika 

seseorang mendapat peran dengan karakter tertentu, ia akan memainkan tokoh 

dengan karakter sejenis sepanjang karirnya. 
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 Hingga masa itu, akting merupakan bentuk lain dari penyampaian cerita 

melalui gerak-gerik yang dilakukan secara formalitas sebagai hasil pengarahan 

dan latihan yang diberikan. Para aktor tidak memiliki kaitan emosi dan penjiwaan 

dengan karakter yang ia perankan. Di awal tahun 1750 muncul seorang aktor 

bernama David Garrick. Akting yang ditampilkan David Garrick dilakukan 

berdasarkan observasi secara langsung dari situasi yang bersangkutan. 

Pengamatan ini membuat akting yang diberikan menjadi lebih nyata dan 

menampilkan penjiwaan yang jauh lebih dramatis. 

 Metode penjiwaan menjadi semakin berkembang ketika seorang pemilik 

rumah teater di Moscow, Constantin Stanislavki, mengemukakan pendekatan baru 

dalam akting. Sebagai aktor, ia mengemukakan metode penjiwaan di mana setiap 

aktor perlu memahami kebutuhan dan keinginan utama tokoh serta 

mengembangkan dan mengekspresikan hal tersebut melalui gerakan. Para aktor 

ditugaskan untuk melakukan pengamatan dan memahami  kepribadian dari tokoh 

yang diperankan. Pemahaman dilakukan bukan sebatas karakter dan sikap tokoh, 

melainkan hingga pengalaman dan trauma yang pernah dialami tokoh. Kemudian 

para aktor akan menampilkan beberapa gerak dari imajinasi mereka yang  

menggambarkan emosi dan keinginan terdalam tokoh untuk dinilai oleh 

Stanislavki. Melalui gerak-gerik aktor, penonton dapat memahami tujuan terbesar 

yang ingin dicapai oleh tokoh. Metode ini berhasil menampilkan akting yang lebih 

alami dan realistis.  

 Metode tersebut kemudian dikembangkan oleh para pendiri The Group 

Theatre, yaitu Harold Clurman, Lee Strasberg, dan Cheryl Crawford yang 
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membawa standar baru dalam pertunjukkan akting. Para aktor diberi pelatihan 

selama berbulan-bulan untuk mendalami akting dan dialog sebelum pertunjukkan 

dilakukan. Pendalaman karakter dilakukan berdasarkan kondisi psikologi dan 

motivasi terdalam tokoh. 

 Hingga saat ini, metode yang dikembangkan tersebut masih digunakan 

dalam melatih kemampuan akting aktor. Penjiwaan dan pengenalan akan 

kepribadian tokoh menjadi faktor penting dalam menentukan sikap tokoh. 

Menghidupkan tokoh dan menjadikannya sosok yang nyata adalah tugas aktor. 

 Dalam pembuatan animasi, peran aktor dikerjakan oleh animator. Sama 

halnya dengan aktor, tugas animator adalah memberi hidup dan membawa tokoh 

animasi menjadi sosok nyata yang memiliki jiwa. Bagaimana tokoh berekspresi 

dan bergerak mengandung pesan dan cerita yang ingin disampaikan. Dengan 

mengemban tugas serupa, maka animator pun harus melewati proses yang sama 

dengan para aktor. Memahami dan mendalami karakter menjadi hal yang harus 

dilakukan oleh animator agar tokoh menjadi hidup. 

2.2. Kepribadian dan Sikap 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian merupakan kata sifat dari 

pribadi. Pribadi mengacu kepada satu individu yang bersifat tunggal. Arti dari 

kata kepribadian adalah keadaan manusia sebagai perseorangan; keseluruhan 

sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. 

Bapak kedokteran modern, Hippocrates, pernah mengemukakan teori 

tentang kimiawi dalam tubuh manusia yang membentuk kepribadian seseorang. Ia 

menguraikan ada empat cairan tubuh yaitu darah, lendir, empedu kuning, dan 

Pemahaman Kepribadian..., Kezia Litantra, FSD UMN, 2015



8 

 

empedu hitam. Hal ini membuat seseorang memiliki kepribadian bawaan sejak 

lahir. Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh seorang ahli fisiologi Romawi, 

Galen, menjadi Teori Temperamen. Ada empat macam temperamen menurut 

Galen, yaitu Sanguinis, Phlegmatis, Koleris, dan Melankolis (Littauer, 2002). 

2.2.1. Sanguinis 

Orang yang terlahir dengan kepribadian Sanguinis memiliki energi yang besar dan 

keinginan untuk selalu bersenang-senang (Littauer, 2002). Mereka dikenali dari 

mata yang cemerlang dan suara yang keras. Orang-orang dengan kepribadian ini 

sangat sulit untuk rapi dan disiplin serta sangat suka menjadi pusat perhatian. 

Littauer (2003) menambahkan bahwa keinginan menjadi pusat perhatian tersebut 

mempengaruhi cara berpakaian para Sanguinis yang suka memakai busana dengan 

warna cerah atau memiliki motif yang ramai untuk menarik perhatian hingga 

kadang dianggap “tidak biasa” oleh orang-orang di sekitar. Mereka suka 

menggunakan aksesoris dan tidak ragu memakai pakaian yang memperlihatkan 

kulit mereka.  

Orang-orang ini sulit untuk fokus dalam satu hal atau mengambil beberapa 

pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Mereka suka hal-hal yang menantang dan 

dapat menciptakan petualangan dalam hampir apapun yang mereka temui atau 

alami. Aktifitas rutin akan membuat para Sanguinis merasa bosan dan pindah ke 

aktifitas baru yang terlihat lebih menyenangkan (Littauer, 2002). 

Perhatian, dukungan, dan penerimaan menjadi kebutuhan emosional yang 

dicari dari orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang selamanya 

tidak pernah dewasa atau memiliki jiwa seperti anak kecil. Orang-orang ini naif 
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dan mudah percaya. Littauer (2003) menyatakan bahwa sisi baik dari sifat tersebut 

adalah mereka mudah bersahabat dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang 

baru pertama kali mereka temui. 

Pekerjaan orang-orang Sanguinis akan menjadi maksimal ketika mendapat 

pujian yang cukup. Jika tidak mendapat pujian yang dibutuhkan, mereka akan 

kehilangan motivasi untuk berprestasi. Kritik dan ejekan serta humor yang tidak 

ditanggapi akan membuat mereka hancur. Saat para Sanguinis merasa mendapat 

kasih sayang yang cukup, mereka tidak akan menyimpan rasa sayang tersebut 

untuk dirinya sendiri. Mereka akan pergi keluar dan membagi-bagikan rasa 

sayang yang telah mereka dapatkan dari orang-orang di sekitar (Littauer, 2002). 

Memiliki kepribadian yang ceria dan terbuka, bukan berarti mereka tidak 

dapat menutup diri. Para Sanguinis suka membagi cerita mereka dan berharap 

orang lain merasakan hal yang sama. Dalam situasi sulit mereka tidak selalu butuh 

saran atau nasihat, cukup dengan menunjukkan rasa simpati. Ketika sedang 

mendengat pengalaman mereka, lebih baik tidak memotong atau mencoba 

mencari makna dan mengubah cerita-cerita tersebut menjadi nasihat. Mereka akan 

memilih untuk tidak bercerita ketika merasa selalu dikoreksi atau ditolak lalu 

menyimpan kepribadian ceria mereka untuk orang-orang lain yang dinilai lebih 

menghargai dan menganggap mereka menyenangkan. 

2.2.2. Melankolis 

Kepribadian yang bertentangan dengan Sanguinis adalah Melankolis (Littauer, 

2002). Mereka pemikir dan pengejar kesempurnaan. Perilaku sopan, rapi, dan 

disiplin menjadi ciri khas dari orang-orang yang memiliki kepribadian ini. 
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Kepribadian tersebut terlihat dari pakaian mereka yang rapi, bersih, dengan 

warna-warna yang tidak mencolok, bahkan kadang mengkilap.  

Orang-orang dengan kepribadian Melankolis jarang terlihat bahagia. Hal 

ini bukan karena mereka selalu merasa murung, melainkan karena mereka 

memiliki tingkat kesenangan yang berbeda. Ketika merasa senang, mereka tidak 

selalu menunjukkannya dalam ekspresi atau kata-kata. Terkadang mereka memilih 

untuk menyimpan dan menikmati kesenangan tersebut untuk dirinya sendiri. 

Dalam menghadapi orang Melankolis, lebih baik tidak berharap untuk bisa 

mendapatkan banyak informasi tentang diri mereka. Orang-orang dengan 

kepribadian ini tidak selalu bersedia memberitahu apa yang mereka inginkan dan 

rasakan. Mereka menganggap orang lain memiliki tingkat kepekaan yang sama 

dan lebih memilih menderita diam-diam daripada menyatakan keinginan mereka.  

Para Melankolis sangat melindungi “ruang pribadi” mereka. Contoh 

sederhana adalah ketika melakukan kontak fisik. Para Melankolis lebih senang 

ditepuk punggungnya daripada dirangkul. Mereka sangat cerewet dalam memilih 

kepada siapa akan memberi izin untuk memasuki ruang pribadinya. Sudah 

menjadi sifat dasar mereka untuk menarik diri hingga merasa benar-benar kenal 

dan percaya dengan orang tersebut. Bukan berarti mereka tidak menyukai orang-

orang yang belum mereka percaya. 

Ketenangan, penghargaan atas prestasi yang telah dicapai, serta waktu 

untuk sendirian menjadi kebutuhan emosional orang-orang Melankolis. Ketika 

seseorang memenuhi kebutuhan emosional mereka, orang Melankolis akan lebih 

membuka diri dan membentuk keterikatan mendalam yang biasanya bertahan 
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lama. Kepada orang-orang yang dipercaya, orang-orang ini akan menunjukkan 

sifat dasar mereka, yaitu hati yang peka dan lembut. 

2.2.3. Koleris 

Orang dengan kepribadian Koleris memiliki hasrat untuk memegang kendali. 

Mereka menyadari perlunya aturan dalam hidup dan mereka ingin mereka yang 

menetapkan aturan-aturan tersebut. Bahkan mereka percaya bahwa aturan tersebut 

harus ditetapkan oleh mereka sementara orang lain hanya mengikuti dan berterima 

kasih dengan arahan-arahan tersebut (Littauer, 2002). 

Kedisiplinan dan kecenderungan untuk mengejar kesempurnaan membuat 

orang-orang ini seringkali disalahpahami sebagai orang berkepribadian 

Melankolis. Sifat perfeksionis para Koleris tidak sama dengan mereka yang 

Melankolis. Mereka mengejar kesempurnaan menurut standar mereka dan 

memaksa orang lain memenuhi standar yang sama. 

Dalam berpakaian, orang-orang Koleris memilih busana berdasarkan 

kebutuhan. Mereka tidak terlalu peduli dengan mode yang sedang digemari. Ciri 

khas para wanita Koleris adalah mereka menghindari pita, renda, atau hal-hal lain 

yang tampak mengganggu dalam pakaian mereka.  

 Orang-orang dengan kepribadian ini tidak mudah menyerah dan selalu 

berusaha mencapai tujuan mereka. Mereka suka disibukkan dan akan mencari 

kesibukan ketika tidak ada hal yang bisa dikerjakan. Aktifitas yang mereka gemari 

adalah kegiatan yang seru dan menantang di mana mereka dapat menjadi orang 

yang paling menonjol, atau lebih tepatnya, menjadi pemenang. Jika tahu mereka 
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tidak ahli atau tidak memiliki kesempatan menang, mereka tidak akan repot-repot 

untuk terlibat dalam hal tersebut.  

Dibanding lama berpikir, orang-orang ini akan langsung mengubah 

pemikiran mereka menjadi suatu aksi. Perbuatan mereka jarang dihentikan oleh 

perenungan rasa kuatir. Mereka yakin dapat menemukan solusi dan biasanya hal 

tersebut dapat mereka buktikan. Orang-orang ini memiliki kepercayaan diri yang 

jika tidak dikendalikan dapat berubah menjadi kesombongan. 

Kesempatan memimpin, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta 

sesuatu untuk dikendalikan menjadi kebutuhan emosional para Koleris. Mereka 

dapat memiliki rasa kompromi ketika diberikan teladan, bukan hanya dalam 

nasihat. Kebutuhan mereka untuk memegang kendali dapat dibatasi dengan 

adanya pembagian kekuasaan. Dengan pembagian yang jelas dan tegas serta 

pengakuan akan upaya mereka, orang-orang ini akan menjalani tugas tersebut 

dengan komitmen terhadap prestasi yang tinggi. 

2.2.4. Phlegmatis 

Littauer (2002) menyatakan bahwa kepribadian yang bertentangan dengan Koleris 

adalah Phlegmatis yang tenang dan suka mengamati. Mereka memiliki motivasi 

yang rendah dan hampir tidak memiliki dorongan batin untuk mencapai sesuatu. 

Para Phlegmatis cenderung menurut dan mengikuti yang diperintahkan sehingga 

motivasi dan dorongan perlu diberikan ketika mereka harus mencari dan membuat 

keputusan sendiri. Dibanding memaksa mereka bergerak, akan lebih efektif jika 

orang-orang ini diberi pilihan yang telah terbukti.  
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Bukan hanya motivasi, orang-orang Phlegmatis juga memiliki tingkat 

energi yang rendah. Mereka menghindari kerja keras dan pekerjaan-pekerjaan 

yang tidak menarik minat mereka. Dalam mengerjakan sesuatu, mereka akan 

melakukan pengamatan terlebih dahulu. Setelah itu mereka mencari cara yang 

paling mudah dan memilih menjalankannya dengan cara tersebut. Salah satu cara 

mengenali orang-orang dengan kepribadian ini adalah dengan melihat pakaian 

mereka yang polos dengan warna-warna lembut atau natural, dan kadang 

berukuran longgar dibanding ukuran tubuh mereka. 

Rasa damai, pujian, dan motivasi yang disampaikan dengan lembut 

merupakan kebutuhan emosional para Phlegmatis. Orang-orang ini perlu merasa 

diterima apa adanya, bukan karena prestasi atau hal-hal lain yang perlu mereka 

capai. Kepribadian yang tenang membuat orang-orang Phlegmatis mudah 

dilupakan. Hal tersebut akan menumbuhkan rasa rendah diri dan menganggap 

tidak ada yang peduli.  

Pada dasarnya orang-orang ini mudah diajak bergaul dan sangat ingin 

menyenangkan orang lain. Secara alami mereka akan menghindari konfrontasi, 

pertentangan, dan pengambilan keputusan. Mereka senang dengan orang-orang 

yang dapat membantu menyelesaikan masalah dan melepaskan mereka dari 

tekanan. Untuk mencari aman mereka akan menyerahkan pengambilan keputusan 

kepada orang lain. Dengan demikian, mereka tidak akan disalahkan ketika ada 

keputusan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Para Phlegmatis perlu 

disadarkan akan potensi dan tanggung jawab mereka agar tidak selalu bergantung 

dan mencari perlindungan dari orang lain. 
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2.2.5. Gambaran Umum Empat Kepribadian 

 

Gambar 2.1. Diagram Kepribadian 

(factinformationtruth.blogspot.com, 2013) 

Setiap orang terlahir dengan satu atau lebih dari satu tipe kepribadian. Mengenai 

kepribadian yang saling berkombinasi, LaHaye (1984) menyatakan bahwa 

rasionya adalah 60/40. Jika angka yang ditunjukkan lebih dari rasio tersebut, 

maka seseorang akan dianggap memiliki kepribadian dengan rasio yang terbesar. 

Dua kepribadian yang berkombinasi secara alami adalah Sanguinis-Koleris dan 

Phlegmatis-Melankolis. Kombinasi alami tersebut terjadi karena kesamaan tipe 

sebagai kepribadian ekstrovert dan introvert.  

Dalam beberapa kasus, seseorang dapat terlihat memiliki kombinasi dari 

dua kepribadian yang saling bertentangan. Littauer (2003) menyatakan bahwa 

orang yang berfungsi dalam kepribadian yang bertentangan belum tentu benar-

benar memiliki kepribadian seperti itu. Orang yang memiliki kepribadian 
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bertentangan sedang memakai topeng untuk menyembunyikan kepribadian yang 

sebenarnya. Kesalapahaman juga sering terjadi dalam mengartikan kepribadian. 

Contohnya, orang yang memiliki sikap kepemimpinan yang kuat dianggap Koleris 

padahal setiap kepribadian juga bisa menjadi pemimpin yang hebat. Littauer juga 

menambahkan bahwa tidak ada dua orang yang persis sama. Latar dan 

pengalaman yang unik dan berbeda akan menentukan bagaimana seseorang 

bersikap.  

Littauer (2002) melampirkan gambaran umum dari masing-masing 

kepribadian dalam tabel perbandingan sebagai berikut. 

Tabel 2.1. Gambaran Umum Masing-Masing Kepribadian 

 Sanguinis yang 

Populer 

Koleris yang 

Kuat 

Melankolis yang 

Sempurna 

Phlegmatis 

yang Damai 

Prinsip kerja Melakukan 

dengan cara yang 

seru 

Melakukan 

dengan cara 

yang ia tentukan 

Melakukan dengan 

cara yang benar 

Melakukan 

dengan cara 

yang mudah 

Hasrat Bersenang-

senang 

Mengatur Melakukan 

segalanya dengan 

benar 

Menghindari 

konflik, menjaga 

perdamaian 

Kebutuhan 

emosional 

Perhatian, 

dukungan, kasih 

sayang, 

penerimaan, 

kehadiran orang-

orang, kegiatan 

Penghargaan 

atas segala 

prestasi, peluang 

untuk 

memimpin, 

partisipasi dalam 

Rasa stabil, ruang, 

ketenangan, 

kepekaan, 

dukungan 

Kedamaian dan 

relaksasi, 

perhatian, 

pujian, harga 

diri, motivasi 

penuh kasih 
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pengambilan 

keputusan, 

sesuatu untuk 

dikendalikan 

Kunci 

kekuatan 

Kemampuan 

bercerita, 

optimis, humoris, 

senang bergaul 

Mampu 

memimpin 

apapun seketika 

itu juga dan 

membuat 

penilaian yang 

cepat serta tepat 

Mampu 

mengorganisasikan 

dan menetapkan 

sasaran-sasaran 

jangka panjang, 

memiliki standar 

dan idealisme yang 

tinggi, menganalisa 

secara mendalam 

Keseimbangan, 

pembawaan 

yang tenang, 

rasa humor yang 

kering, 

kepribadian 

yang 

menyenangkan 

Kunci 

kelemahan 

Tidak 

terorganisasi, 

lupa detail dan 

nama, suka 

melebih-

lebihkan, sulit 

serius, terlalu 

mudah percaya, 

naif 

Bossy, dominan, 

otokratis, tidak 

peka, tidak 

sabar, tidak 

bersedia 

memberi 

pengakuan pada 

orang lain 

Mudah depresi, 

terlalu banyak 

membuang waktu 

untuk persiapan, 

terlalu terfokus 

pada hal detail, 

mengingat hal-hal 

yang negatif, 

mudah curiga 

Kurang bisa 

mengambil 

keputusan, 

kurang antusias, 

kurang energi, 

tekad baja yang 

tersembunyi 
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Penyebab 

depresi 

Hidup tidak 

menyenangkan 

dan ketika 

tampaknya tidak 

ada orang yang 

mengasihi 

Hidup tak 

terkendali dan 

orang-orang 

tidak mau 

mengikuti 

caranya 

Hidup tak teratur, 

standar-standar 

tidak terpenuhi, 

tampaknya tidak 

dipedulikan oleh 

orang lain 

Hidup penuh 

dengan konflik, 

harus 

menghadapi, 

konfrontasi 

pribadi, tak 

seorang pun mau 

membantunya 

Yang ditakuti Tidak populer 

atau bosan, hidup 

teratur sesuai 

jadwal, mencatat 

uang yang 

dibelanjakan  

Kehilangan 

kendali atas 

apapun 

Tak seorang pun 

memahami 

perasaannya, 

melakukan 

kesalahan, harus 

mengkompromikan 

standar-standar 

Keharusan 

menghadapi 

masalah pribadi 

yang besar, 

ditinggalkan 

dengan 

membawa 

tanggung jawab, 

mengadakan 

perubahan besar 

Orang yang 

disenangi 

Mendengar dan 

tertawa, memuji 

dan mendukung 

Mendukung dan 

mengalah, 

menuruti 

caranya, cepat 

diajak kerja 

sama, 

membiarkan ia 

Serius, intelektual, 

mendalam, mau 

bercakap-cakap 

tentang topik yang 

masuk akal 

Mau mengambil 

keputusan-

keputusan 

baginya, mau 

mengakui 

kekuatan-

kekuatannya, 
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yang mendapat 

nama 

tidak 

mengabaikan, 

mau menghargai 

Orang yang 

tidak 

disenangi 

Yang 

mengkritik, tidak 

menanggapi 

humornya, tidak 

menganggapnya 

manis 

Malas dan tidak 

mau bekerja, 

menentang 

kekuasaannya, 

mandiri, tidak 

loyal 

Kelas ringan, 

pelupa, lambat, 

tidak 

terorganisasikan, 

tidak mendalam, 

berbohong, tak 

dapat diramalkan 

Terlalu 

mendesak, 

terlalu berisik, 

terlalu berharap 

banyak padanya 

Pencapaian 

dalam kerja 

Kreatifitas 

warna-warni, 

optimisme, 

menggembirakan 

dan menghibur 

orang lain 

Dapat mencapai 

lebih banyak dari 

orang lain dalam 

waktu yang lebih 

singkat, biasanya 

benar 

Kemampuan detil, 

suka menganalisa, 

tindak-lanjut, 

standar prestasi 

yang tinggi, belas 

kasih bagi yang 

mengalami 

masalah 

Menengahi 

orang-orang 

yang berseteru, 

mengatasi 

masalah secara 

objektif 

Hal yang 

perlu 

dilakukan 

agar lebih 

baik 

Belajar 

mengorganisasi, 

tidak terlalu 

banyak bicara, 

belajar 

memperhatikan 

waktu 

Membiarkan 

orang lain 

mengambil 

keputusan, 

mendelegasikan 

kekuasaan, 

menjadi lebih 

sabar, tidak 

Tidak terlalu serius 

menjalani hidup, 

tidak memaksa 

yang lain menjadi 

perfeksionis 

Menetapkan 

sasaran dan 

memotivasi diri 

sendiri, mau 

mengerjakan 

lebih banyak dan 

lebih cepat, bisa 

menghadapi 

Pemahaman Kepribadian..., Kezia Litantra, FSD UMN, 2015



19 

 

memberi standar 

terlalu tinggi 

pada orang lain 

masalah-

masalahnya 

sendiri 

Sebagai 

pemimpin 

Membangkitkan 

semangat, 

membujuk, 

menginspirasi, 

menghibur, 

pelupa, payah 

dalam upaya 

tindak-lanjut 

Memiliki naluri 

yang kuat 

tentang apa yang 

akan berhasil, 

keyakinan yang 

tulus akan 

kemampuannya 

untuk mencapai 

tujuan, potensi 

untuk menguasai 

orang-orang 

yang kurang 

agresif 

Mampu 

mengorganisasikan 

dengan baik, peka 

terhadap perasaan 

orang, memiliki 

kreatifitas 

mendalam, 

menginginkan 

prestasi yang 

berkualitas 

Tetap tenang dan 

menguasai diri, 

tidak mengambil 

keputusan hanya 

berdasarkan kata 

hati, tidak sering 

memberi 

gagasan-gagasan 

baru yang brilian 

Reaksi 

terhadap 

stress 

Meninggalkan 

tempat kejadian, 

belanja, mencari 

kelompok yang 

menyenangkan, 

cari-cari alasan, 

menyalahkan 

orang lain 

Mempererat 

kendali, bekerja 

lebih keras, 

berolahraga 

lebih banyak, 

menyingkirkan 

orang-orang 

yang bersalah 

Menarik diri, 

membaca, menjadi 

depresi, menyerah, 

mengingat-ingat 

masalah 

Bersembunyi, 

menonton TV, 

makan, menarik 

diri dari 

kehidupan 

Ciri Selalu bicara, 

suara keras, mata 

Pendekatan yang 

cepat, cepat 

Sifat yang serius 

dan peka, 

Pendekatan yang 

tenang, 
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cemerlang mengatur, 

kepercayaan diri, 

sikap resah, 

dominan 

pendekatan yang 

sopan, komentar-

komentar yang 

merendah, 

penampilan yang 

teliti dan rapi 

pembawaan 

yang santai, 

hampir selalu 

duduk atau 

bersandar 

Tvtropes menganilisis penerapan empat temperamen terhadap tokoh-tokoh 

dari kartun barat. Beberapa yang dianalisis adalah kartun-kartun yang sudah 

dikenal seperti Winnie The Pooh, Alvin and The Chipmunks, dan Spongebob 

Squarepants. Masing-masing tokoh dalam kartun tersebut memiliki kepribadian 

yang unik dan mudah dibedakan. Dari serial “Winnie The Pooh” dinyatakan 

Tigger memiliki temperamen Sanguinis, Pooh memiliki temperamen Phlegmatis, 

Rabbit memiliki temperamen Koleris, dan Eeyore memiliki temperamen 

Melankolis. Dalam serial “Alvin and The Chipmunks” ada Alvin dengan 

temperamen Sanguinis, Dave dengan temperamen Koleris, Theodore dengan 

temperamen Phlegmatis, dan Simon dengan temperamen Melankolis.Serial kartun 

lainnya yang melibatkan kombinasi temperamen adalah “Spongebob 

Squarepants” dengan tokoh utama Spongebob yang memiliki temperamen 

Sanguinis-Melankolis, Patrick dengan temperamen Sanguinis, Squidward dengan 

temperamen Phlegmatis-Melankolis, dan Mr. Krabs dengan temperamen Koleris. 
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Gambar 2.2. Penerapan Empat Temperamen 

(Atas Winnie The Pooh, 1998; Tengah The Chipmunks Adventure, 1987;  

 Bawah Spongebob Squarepants, 1999) 

2.2.6. Ekstrovert dan Introvert 

C.G. Jung, ahli penyakit jiwa dari Swiss, membagi kepribadian menjadi dua tipe. 

Pembagian ini dilakukan berdasarkan sikap yang ditunjukkan seseorang dalam 

menghadapi suatu objek secara umum. Jung menyebutnya sebagai general 

attitude types yang kemudian dia ganti menjadi function-types.  Dua tipe 

kepribadian tersebut adalah ekstrovert dan introvert (Jung, 1926).  

Orang-orang introvert memiliki perilaku yang abstrak. Mereka hampir 

selalu bermasalah dalam mengutarakan apa yang diinginkan dan dirasakan hingga 
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kadang membuat mereka frustasi. Para introvert terlalu dipengaruhi oleh emosi 

serta pemikiran dari dalam diri mereka sendiri. Terperangkap dalam pemikiran 

sendiri membuat orang-orang ini dapat menjadi keras kepala ketika sudah 

menetapkan suatu tujuan. Orang-orang ini dikenali dari pembawaannya yang 

pendiam dan pemalu, banyak merenung, suka menyendiri, dan sulit untuk 

bersosialisasi. Mereka memiliki kecenderungan untuk berhati-hati dalam 

membuat keputusan. Keputusan yang dipilih umumnya keputusan yang sudah 

jelas terlihat akan berakhir di mana atau sudah memiliki tujuan akhir. Kelemahan 

para introvert adalah mereka mudah depresi dan memilih untuk menyerah ketika 

depresi tersebut muncul. Yang termasuk dalam tipe ini adalah orang-orang dengan 

kepribadian Phlegmatis dan Melankolis. 

 PsikologID (2013) menjabarkan bahwa suasana ramai akan membuat 

orang-orang introvert kehilangan tenaganya. Bagi mereka suasana sepi adalah 

suasana yang nyaman. Interaksi yang mereka lakukan dengan orang-orang di 

sekitar jauh lebih sedikit dibanding para ekstrovert. Orang-orang ini hanya bicara 

seperlunya yang mereka anggap penting dan terbuka hanya pada beberapa orang 

tertentu yang dekat dengan mereka. Ketika menghadapi masalah orang-orang 

introvert akan membatasi diri dari dunia luar dan memilih untuk  menyendiri. 

Sebaliknya, orang-orang dengan kepribadian ekstrovert akan merasa 

tertekan ketika berada di tempat sepi. Mereka lebih senang berada di tengah 

keramaian. Energi mereka terkumpul ketika berbicara atau berinteraksi dengan 

orang lain. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan stress orang-orang ini akan 
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memilih berkumpul dengan teman-teman atau berada di tempat yang ramai. 

Orang-orang berkepribadian Sanguinis dan Koleris masuk ke dalam tipe ini. 

Dalam bersikap, para ekstrovert menunjukkan perilaku yang jelas. Semua 

sesuai antara apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dengan apa 

yang mereka lakukan. Ketika dihadapkan pada suatu kondisi, mereka memiliki 

kecenderungan untuk membangun relasi. Mereka akan berusaha memahami 

situasi daripada langsung menerima informasi yang diberikan. Orang-orang ini 

mudah beradaptasi, membuat keputusan dengan cepat, suka terlibat dalam 

aktifitas, cepat tanggap, dan agresif (Jung, 1926). 

Jung menyatakan tidak ada yang sepenuhnya ekstrovert atau introvert. 

Setiap orang memiliki alam bawah sadar yang mempengaruhi pikiran dan 

perasaan. Orang ekstrovert bisa saja memiliki kualitas seorang introvert karena 

terdapat sifat introvert pada alam bawah sadarnya. Hal yang sama berlaku pada 

orang-orang dengan kepribadian introvert. Tergantung apakah pengaruh alam 

bawah sadar tersebut memiliki dampak yang besar atau tidak (Roy, 2014).  

2.3. Pengaruh Sikap  terhadap Bahasa Tubuh dan Ekspresi Wajah  

Maestri (2006) menyatakan bahwa animator adalah aktor yang bekerja melalui 

goresan pensil, komputer, atau clay. Hal ini dikarenakan peran animator yang 

memberi kehidupan pada tokoh dalam suatu cerita animasi. Maestri melanjutkan 

bahwa komunikasi yang dilakukan oleh tokoh tidak hanya sebatas interaksi 

dengan tokoh lain di dalam cerita, tetapi juga dengan para penonton. Pesan cerita 

harus dipahami melalui ekspresi dan gerakan, atau dengan kata lain, sikap yang 

ditunjukkan oleh tokoh. 
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Berbeda dengan kepribadian, sikap terbentuk melalui proses interaksi 

sosial dan pengalaman pribadi sehingga dapat berubah mengikuti perubahan 

waktu dan kondisi lingkungan. Mardatillah menyatakan bahwa sikap merupakan 

cerminan pribadi seseorang yang dapat dilihat dan dinilai orang lain. Sikap 

merupakan salah satu cara seseorang mengkomunikasikan dirinya terhadap situasi 

tertentu melalui ekspresi dan gerak-gerik yang ditimbulkan (Zelfis, 2014). 

 Sikap yang ditimbulkan oleh seseorang didorong oleh adanya motivasi 

internal. Orang yang marah cenderung melipat tangan di dada sementara orang 

yang sedang tertarik dengan lawan bicaranya akan sering merapikan rambut atau 

pakaian (Zelfis, 2014). Emosi yang dirasakan seseorang akan mendorong 

timbulnya gerakan fisik. 

 Webster (2012) membuat pernyataan serupa, yaitu gerak tubuh 

dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor eksternal 

menghasilkan gerakan natural. Contoh dari gerak natural adalah ayunan tangan 

ketika berjalan, gerak pinggul, keseimbangan tubuh, dan lain-lain. Faktor internal, 

yaitu emosi dan kepribadian yang dimiliki tokoh, akan membuat gerak natural 

menjadi bervariasi. Ayunan tangan tokoh ketika sedang berjalan dalam kondisi 

marah, senang, atau sedih akan terlihat berbeda karena adanya faktor internal yang 

mempengaruhi gerak natural. 

 Selain suara, bagian tubuh manusia yang paling ekspresif digunakan dalam 

berkomunikasi adalah wajah (Webster, 2012). Berbeda dengan hewan, manusia 

dapat lebih bebas menyampaikan emosi yang dirasakan melalui ekspresi wajah. 

Sama halnya dengan gerak tubuh, terdapat kesamaan ekspresi yang timbul secara 
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natural ketika seseroang mengalami emosi tertentu. Contohnya bentuk lengkung 

pada bibir, sudut yang dibentuk alis, atau kerutan dahi yang dapat menunjukkan 

orang sedang senang, marah, atau sedih. Setiap kombinasi dapat menggambarkan 

emosi yang berbeda-beda. 

 Senyum merupakan ekspresi yang menunjukkan respon positif, namun hal 

yang dianggap positif oleh setiap orang belum tentu sama. Ada hal-hal lain yang 

mempengaruhi seperti konteks, situasi, dan yang terutama adalah kepribadian 

(Webster, 2012).  Setiap orang memiliki standar emosi yang berbeda-beda 

tergantung pada kepribadian masing-masing. Orang ekstrovert senang berada di 

keramaian, sementara orang introvert menghindari keramaian. Perbedaan ini 

berpengaruh kepada ekspresi yang ditimbulkan. Para ekstrovert cenderung 

menggunakan lebih banyak bahasa tubuh dibanding para introvert ketika sedang 

berinteraksi.  

Pengaruh dari emosi dan kepribadian terhadap sikap yang menimbulkan 

ekspresi dan gerak tubuh merupakan hal yang perlu dipahami seorang aktor agar 

dapat memberikan akting yang natural. Animator bekerja dengan cara yang 

bertentangan karena tokoh animasi adalah benda mati yang tidak memiliki emosi 

dan jiwa. Tokoh animasi menggunakan wajah dan anggota tubuh untuk 

menunjukkan faktor-faktor internal yang dirasakan. Dengan kata lain, tokoh 

animasi berkomunikasi menggunakan fisiknya. Ekspresi dan bahasa tubuh 

menjadi indikator penting untuk menunjukkan siapa tokoh tersebut dan emosi apa 

yang sedang ia rasakan. 
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Mengenal kepribadian tokoh menjadi faktor penting yang harus dipahami 

animator. Banyak hal yang dapat membentuk emosi tokoh seperti kondisi 

lingkungan, impian, dan pengalaman di masa lalu. Dengan memahami 

kepribadian dan latar belakang tokoh, animator dapat mengetahui kapan dan 

bagaimana tokoh bersikap dan meresponi situasi tertentu.  

2.4. Memahami Bahasa Tubuh 

Pease (2004) menyatakan bahwa kunci untuk memahami bahasa tubuh seseorang 

adalah dengan mendengar apa yang mereka katakan sambil memperhatikan 

kondisi yang sedang mereka alami. Hal tersebut dapat menjadi pemisah antara hal 

yang nyata dengan yang sedang disembunyikan. Pease juga menyatakan bahwa 

kejelasan gerak tubuh juga dipengaruhi usia. Orang dewasa dapat menyamarkan 

emosi dan gerak tubuh sehingga membaca bahasa tubuh mereka lebih sulit 

dibanding membaca bahasa tubuh anak kecil. 

 

Gambar 2.3. Anak Kecil, Remaja, dan Orang Dewasa Ketika Berbohong 

(Pease, 1984) 
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2.4.1. Gerak Mata 

Emosi dan pikiran seseorang dapat diamati dari gerakan mata ketika ia berbicara. 

Reflek kedipan mata serta arah pandang merupakan salah satu cara yang dapat 

diamati dan dipelajari. Berikut adalah beberapa cara untuk membaca emosi dan 

pikiran melalui mata lawan bicara, yaitu 

1. Kedipan mata. 

Frekuensi kedip mata yang lebih cepat atau lebih lambat dapat 

memiliki arti tertentu. Kedipan mata normal terjadi 8-15 kali dalam 

satu menit. Frekuensi kedipan mata yang terlalu sering dapat diartikan  

sebagai tanda bahwa orang tersebut sedang merasa gelisah atau berada 

dalam tekanan. Pola kedipan mata yang lebih cepat juga dapat 

diartikan orang tersebut sedang berbohong. Orang yang jarang 

mengedip biasanya sedang konsentrasi, tertarik, atau marah kepada 

lawan bicara. Frekuensi kedip mata yang lebih lambat juga dapat 

memiliki arti bahwa orang tersebut merasa lebih berkuasa dibanding 

lawan bicaranya (Zelfis, 2014).  

 

Gambar 2.4. Mata Tertutup 

(Pease, 1984) 
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Lloyd-Elliott (2006) menambahkan bahwa orang yang 

memejamkan mata ketika sedang terlibat dalam percakapan berarti 

menutup diri dari siapapun yang sedang berkomunikasi dengannya. 

Hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk penghinaan atau ekspresi 

dari ketidaktarikan terhadap sesuatu. Dinyatakan juga oleh Pease 

(1984) bahwa ada kemungkinan orang tersebut merasa lebih superior 

daripada lawan bicaranya. 

2. Pandangan mata. 

 

Gambar 2.5. Mata Tertutup 

(Pease, 2004) 

Pemahaman akan respon seseorang juga dapat dilihat melalui arah 

pandang mata ketika sedang berbicara (Zelfis, 2014). Mata yang 

melihat ke kiri atas memiliki hubungan dengan memori otak. 

Kemungkinan orang tersebut sedang berusaha mengingat peristiwa 

atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Jika mata mengarah ke kiri 
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bawah, maka orang tersebut sedang berusaha mengambil keputusan 

berdasarkan peristiwa yang sudah terjadi. Pandangan mata ke kanan 

atas berhubungan dengan otak kanan yang memiliki fungsi kreatif. 

Dapat diartikan orang tersebut sedang berpikir atau berimajinasi,dapat 

juga  diartikan dia sedang mengarang cerita atau berbohong. Mata 

yang mengarah ke kanan bawah menandakan proses kreatif yang tidak 

direkayasa. Pandangan ini juga timbul ketika seseorang merespon 

sesuatu yang berhubungan dengan perasaan. Mata yang mengarah 

lurus memiliki hubungan dengan indera pendengaran yang dapat 

diartikan dia mendengar suara atau mencoba mencari asal dari suara 

tersebut. 

2.4.2. Posisi Kepala 

Maestri (2006) menyatakan bahwa kepala adalah pusat dari intelektual. Emosi, 

pikiran, bahkan karakter seseorang dapat terlihat dari gestur kepala yang 

dilakukan. Berikut adalah pembahasan mengenai gestur kepala: 

1. Posisi miring. 

 

Gambar 2.6.Posisi  Kepala Tertarik 

(Pease, 1984) 
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Kepala yang dimiringkan menandakan orang tersebut sedang 

penasaran. Posisi ini juga secara tidak sadar dilakukan ketika 

seseorang sedang berusaha mencerna informasi yang disampaikan oleh 

lawan bicara. 

2. Posisi menengadah. 

Orang yang menengadah ke atas cenderung memiliki pembawaan 

seperti anak kecil. Biasanya orang dengan kepala menengadah ke atas 

memiliki sikap naif dalam merespon suatu peristiwa. 

3. Posisi menunduk. 

Gerak menunduk biasanya dilakukan ketika orang sedang menghadapi 

situasi serius. Posisi ini juga bisa menunjukkan bahwa orang tersebut 

merasa dirinya berada di posisi yang lebih tinggi. Kepala menunduk 

terhadap lawan bicara mengartikan orang tersebut merasa ia lebih 

berkuasa.  

 

Gambar 2.7. Posisi Kepala Tidak Setuju 

(Pease, 1984) 

Kepala yang tertunduk juga dapat mengisyaratkan respon nrgatif. 

Gambar di atas merupakan salah satu dari gerak tubuh yang 
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menandakan disapproval position. Dengan kata lain, ketika seseorang 

menunjukkan posisi tersebut dia sedang tidak setuju dengan lawan 

bicaranya (Pease, 1984). 

2.4.3. Posisi Bahu 

Bahu mencerminkan emosi yang sedang dirasakan oleh seseorang. Bahu turun 

timbul dari orang yang merasa dirinya lemah. Sebaliknya, seseorang akan 

meninggikan posisi bahunya ketika ia merasa kuat atau berada dalam posisi siaga 

(Zelfis, 2014). 

2.4.4. Gerak Tangan 

 

Gambar 2.8. Three Wise Monkeys 

(Pease, 1984) 

Pease (1984) menyatakan bahwa gerak tangan dapat disimbolkan dari three wise 

monkeys dengan slogannya yang berbunyi hear no evil, see no evil, speak no evil. 

Gerak tangan yang dilakukan tanpa sengaja ketika seseorang terlibat dalam 

percakapan dapat menyampaikan pemikiran atau merasakan emosi tertentu. 

Ditambahkan oleh Zelfis (2014) bahwa gerak tangan dapat mengungkap apa yang 

sedang dipikirkan atau dirasakan seseorang. Berikut adalah beberapa gerak tangan 
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yang timbul ketika seseorang sedang terlibat dalam percakapan atau interaksi 

dengan seseorang. 

1. Menyentuh telinga. 

 

Gambar 2.9. Gerak Menyentuh Telinga 

(Pease, 1984) 

Gerak menyentuh telinga yang dilakukan ketika seseorang sedang 

terlibat dalam percakapan menandakan bahwa orang tersebut sudah 

cukup mendapat informasi. Hal ini juga dapat menandakan bahwa ia 

menunggu kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. 

2. Menggosok mata.  

 

Gambar 2.10. Gerak Menggosok Mata 

(Pease, 1984) 
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Menggosok mata dalam percakapan dapat berarti orang tersebut 

menghindari kontak mata dengan lawan bicara. Dapat diartikan bahwa 

orang tersebut sedang menyembunyikan sesuatu atau berbohong. 

3. Menyentuh hidung. 

 

Gambar 2.11. Gerak Menggosok Hidung 

(Pease, 1984) 

Gerak ini timbul ketika pemikiran negatif muncul dalam pikiran 

seseorang. Gerak ini dapat diartikan bahwa orang tersebut sedang 

meragukan apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya, atau 

sebaliknya orang itu sendiri yang sedang berbohong. Dinyatakan 

bahwa ketika seseorang berbohong akan timbul rasa gatal di hidung 

sehingga seseorang akan menggosoknya (Pease, 1984). 
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4. Menggaruk leher. 

 

Gambar 2.12. Gerak Menggaruk Leher 

(Pease, 1984) 

Sedang terlibat dalam percakapan atau tidak, gerak menggaruk leher 

menggambarkan bahwa orang tersebut tidak percaya diri. Gerak 

tersebut juga seringkali dilakukan oleh orang yang sedang ragu atau 

kurang setuju pada lawan bicaranya. 

5. Menggigit jari. 

 

Gambar 2.13. Gerak Menggigit Jari 

(Pease, 1984) 

Menggigit jari diartikan sebagai salah satu sikap yang muncul ketika 

seseorang berusaha untuk mencari rasa aman. Gerak ini dapat muncul 

ketika seseorang sedang khawatir atau panik. Jika gerakan ini muncul 
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di tengah percakapan, maka kemungkinan orang tersebut baru saja 

menyatakan kebohongan. 

6. Mengusap dagu. 

 

Gambar 2.14. Gerak Mengusap Dagu 

(Pease, 1984) 

Gerak mengusap dagu dapat diartikan bahwa seseorang sedang 

berpikir atau berusaha mengambil keputusan.  

7. Memainkan aksesoris. 

Orang yang memainkan aksesoris seperti gelang, kalung, atau 

kacamata berarti sedang berusaha mengulur waktu. Gerak ini biasanya 

timbul ketika seseorang dihadapkan pada keputusan. 
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8. Menutup mulut atau bagian wajah. 

 

Gambar 2.15. Gerak Menutup Mulut 

(Pease, 1984) 

Pease (1984) menyatakan bahwa gerak menutup mulut terjadi karena 

otak memberi perintah pada mulut untuk menghalangi kalimat-kalimat 

palsu. Dengan kata lain, gerak ini timbul ketika seseorang sedang 

berbohong. 

9. Posisi tangan. 

Tangan yang diangkat ke atas hingga lebih tinggi atau menyamai 

kepala mencerminkan kecerdasan. Biasanya timbul ketika topik yang 

dibahas melibatkan fungsi otak. Sebaliknya, ketika topik yang 

dibicarakan melibatkan emosi, tangan akan berada di dekat dada 

(Maestri, 2006).  
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Gambar 2.16. Posisi Telapak Tangan 

(Pease, 2004) 

Posisi telapak tangan juga memiliki pesannya sendiri. Telapak tangan 

ke atas menunjukkan sikap tunduk, patuh, dan menunjukkan tidak ada 

ancaman. Posisi tersebut juga dapat mengisyaratkan bahwa orang 

tersebut siap menjadi pendengar. Sebaliknya, telapak tangan yang 

mengarah ke bawah menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki 

kekuasaan. Salah satu tokoh yang menjadi contoh dari gerak telapak 

tangan ini adalah Adolf Hitler (Pease, 2004). 

 

Gambar 2.17. Adolf Hitler dengan Telapak Tertutup 

(Pease, 2004) 
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2.4.5. Gerak Ketertarikan 

Emosi dari orang yang sedang tertarik, baik pada topik pembicaraan maupun 

lawan bicara, akan tersampaikan melalui gestur atau gerak tubuh (Zelfis, 2014). 

Berikut adalah sikap dan respon yang timbul ketika seseorang merasa tertarik: 

 

Gambar 2.18. Gerak Ketertarikan 

(Pease, 1984) 

1. Mendekatkan diri. 

Orang yang merasa tertarik pada topik tertentu atau pada lawan bicara 

akan berusaha untuk menerima lebih banyak informasi. Hal tersebut 

akan menimbulkan respon seperti mencondongkan diri ke arah lawan 

bicara. Ketika seseorang merasa tersinggung atau tidak senang dengan 

sesuatu, ia akan menjauhkan tubuhnya dari orang tersebut. 

2. Tatapan mata. 

Ketika seseorang merasa tertarik, ia akan berusaha fokus. Matanya 

akan tertuju pada lawan bicara dengan frekuensi kedip mata yang lebih 
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lambat. Sebaliknya, ketika seseorang merasa bosan ia akan cenderung 

mengalihkan matanya ke arah lain atau berpindah dari satu titik ke titik 

yang lain. 

3. Merapikan rambut atau pakaian. 

Jika seseorang tertarik pada lawan bicaranya, maka ia akan berusaha 

terlihat rapi. Gerak yang paling sering terjadi adalah merapikan rambut 

atau pakaian. Tidak peduli pria maupun wanita, hal ini menunjukkan 

bahwa sang lawan bicara adalah orang yang memiliki kesan baginya. 

2.4.6. Gerak Keterbukaan 

 

Gambar 2.19. Tangan Terbuka Menunjukkan Sikap Jujur 

(Pease, 2004) 

Ketika seseorang ingin menunjukkan bahwa dirinya jujur atau terbuka, mereka 

akan menunjukkan atau membuka tangannya. Sebaliknya, orang yang sedang 

menutup diri atau menyembunyikan sesuatu akan berusaha menyembunyikan 

tangannya. Seorang anak kecil yang sedang berbohong pada umumnya akan 

menyembunyikan tangan mereka di balik punggung (Pease, 2004). 
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Gambar 2.20. Tangan Disembunyikan Menunjukkan Sikap Menutup Diri 

(Pease, 2004) 

2.4.7. Gerak Penolakan 

 

Gambar 2.21. Gerak Penolakan 

(Pease, 1984) 
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Ketika seseorang berusaha menolak sesuatu, ia akan melakukan gerak 

perlindungan (Zelfis, 2014). Hal ini timbul karena rasa tidak nyaman yang 

dirasakan. Gerak yang umum dilakukan adalah menyilangkan tangan di dada. Jika 

orang tersebut dalam posisi duduk dan ia menyilangkan kakinya, maka dapat 

diartikan bahwa ia sedang menantang lawan bicaranya. Gerak penolakan juga 

dapat dilihat dari pandangan mata yang tidak fokus terhadap lawan bicara atau 

gerak memalingkan wajah. 

 

Gambar 2.22. Zone Distances 

(Pease, 1984) 

 Pease (1984) juga menyatakan adanya zone distances yang terbagi 

menjadi empat. Intimate zone (15 sampai 45 cm) merupakan zona yang dimasuki 

oleh orang yang sudah dekat secara emosional seperti orang tua, saudara, atau 

pasangan. Personal zone (46 sampai 122 cm) adalah jarak ketika seseorang berada 

dalam interaksi sosial seperti dalam pesta atau sedang berkumpul dengan teman. 

Social zone (1.22 sampai 3.6 m) adalah jarak yang diberikan pada orang asing 

atau belum benar-benar dikenal. Public zone (lebih dari 3.6 m) adalah jarak 

nyaman yang diberikan seseorang ketika berada dalam sekelompok orang. 
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2.5. Memahami Ekspresi Wajah 

Emosi tidak terpisahkan dari ekspresi dan bahasa tubuh (Faigin, 1990). Dari 

kedua hal yang menjelaskan emosi, ekspresi memiliki peran paling besar. Cukup 

dengan melihat wajah saja, emosi seseorang sudah dapat tersampaikan. Ekman 

(1980) menambahkan bahwa ekspresi wajah, terutama yang terjadi secara 

spontan, dapat menyampaikan emosi dan kepribadian orang tersebut hingga 

mendekati akurat. 

2.5.1. Teori Darwin 

Darwin (1896) melakukan pengamatan ekspresi dengan bayi berusia 1 sampai 12 

bulan. Dia menyatakan alasannya menggunakan bayi sebagai acuan karena 

mereka memberi reaksi yang spontan. Selain itu, ketidakmampuan para bayi 

dalam menguasai bahasa membuat mereka menyampaikan apa yang mereka 

inginkan dan rasakan melalui ekspresi dan gerak tubuh.  Berdasarkan pengamatan 

tersebut, Darwin menyimpulkan variasi dari ekspresi manusia terbagi menjadi 

beberapa kelompok, yaitu:  

1. Suffering and Weeping 

 
Gambar 2.23. Ekspresi Menangis atau Menderita 

(Charles Darwin, 1896) 

Pemahaman Kepribadian..., Kezia Litantra, FSD UMN, 2015



43 

 

Ekspresi wajah ini dikenali dari mata yang tertutup hingga menimbulkan 

kerut pada mata, kontraksi pada dahi hingga berkerut, mulut terbuka dan 

ditarik hingga menyerupai bentuk kotak, dan bagian dalam mulut seperti 

gusi dan gigi tidak banyak terlihat. Pada bagian mulut, bagian atas bibir 

lebih banyak berkontraksi dibandingkan yang bawah. Bibir bagian atas 

bergerak lebih dulu yang kemudian mempengaruhi bibir bawah bergerak. 

2.  Low Spirits, Anxiety, Grief, Dejection, and Despair 

  
Gambar 2.24. Ekspresi Berduka, Gelisah, atau Kehilangan Semangat 

(Charles Darwin, 1896) 

Ekspresi yang umum ditimbulkan adalah mata yang terlihat kelam, alis 

terlihat miring dengan bagian dalam lebih tinggi daripada bagian luar yang 

menimbulkan kerut pada dahi, dan sudut bibir terlihat turun.  

3. Joy, High Spirits, Love, Tender Feelings, and Devotion 

 
Gambar 2.25. Ekspresi Senang, Menyukai Sesuatu, atau Bersemangat 

(Charles Darwin, 1896) 
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Senyum adalah ekspresi yang ditunjukkan ketika orang merasa senang. 

Walaupun begitu, senyum tidak selalu berarti senang. Orang dengan 

keterbelakangan mental cenderung memperlihatkan senyum yang tidak 

selalu bisa diartikan sebagai ekspresi senang. Ketika seseorang tersenyum 

atau tertawa sudut bibir tertarik ke belakang yang membuat bagian bibir 

atas naik dan kadang membuat mulut terbuka lebih lebar. Bagian atas gigi 

terlihat ketika seseorang tertawa. Bagian atas dan bawah otot mata akan 

saling berkontraksi sehingga timbul kerutan di sekitar mata. Gerak pada 

otot mata memiliki koneksi dengan otot pada sudut bibir. Hal ini terlihat 

dari perbedaan ekspresi yang terlihat ketika seseorang hanya sekedar 

tersenyum atau benar-benar tertawa. Tertawa sendiri memiliki arti yang 

berbeda-beda seperti tertawa licik, tertawa yang dipaksakan, atau tertawa 

yang disertai rasa terkejut. 

4. Reflection, Meditation, Ill-Temper, Sulkiness, and Determination 

Ekspresi ini timbul ketika seseorang sedang menunjukkan penolakan 

seperti mendengar ide yang buruk, mencium bau aneh, atau makan 

makanan yang tidak enak. Gerakan utama yang membuat ekspresi ini 

langsung dikenali sebagai suatu penolakan adalah bagian dalam alis yang 

turun dan posisinya yang saling mendekat hingga timbul kerut-kerut 

vertikal pada dahi yang dikenal sebagai ekspresi memberengut. Kerut ini 

dapat menjadi suatu kebiasaan ketika orang tersebut memiliki sikap yang 

menutup diri dan cenderung memberi penolakan terhadap hal-hal di luar 

dirinya. 
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5. Hatred and Anger 

  
 

Gambar 2.26. Ekspresi Benci atau Marah 

(Charles Darwin, 1896) 

Ketika seseorang merasakan emosi ini, kelopak mata akan membuka lebar 

sehingga mata jadi melotot. Timbul kerut memberengut pada dahi. Alis 

cenderung turun dan bibir cenderung tertarik dan lebih maju dibanding 

posisi normal. Kadang mulut terbuka menjadi seringai, memperlihatkan 

gigi yang dirapatkan untuk menampakkan wajah yang garang. 

Menampakkan gigi dalam ekspresi ini diartikan sebagai suatu tantangan 

ketika orang tersebut merasa berada di posisi yang lebih kuat dibanding 

lawannya. 

6. Disdain, Contempt, Disgust, Guilt, Pride, Helplessness, Affirmation, and 

Negation 

  

Gambar 2.27. Ekspresi Menghina, Jijik, Menyangkal, atau Ketetapan Hati 

(Charles Darwin, 1896) 
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Ekspresi ini muncul ketika seseorang merasa suatu benda atau orang lain 

yang bersangkutan tidak pantas untuk dilihat atau dipertimbangkan. Mulut 

ditarik ke atas hingga posisi hidung ikut naik sedikit. Pada mulut ada dua 

kemungkinan, yaitu hanya bagian atas bibir yang naik atau keduanya. 

Respon pada beberapa orang terlihat beragam seperti menutup mata atau 

menoleh ke arah lain. Respon yang lebih ekstrim dapat membuat 

seseorang membuka mulut dengan lebar, bibir bagian atas ditarik hingga 

muncul kerutan pada bagian kanan dan kiri hidung, kadang posisi mulut 

juga lebih maju, terutama pada bibir bagian bawah.  

 

Gambar 2.28. Ekspresi Menyerah atau Tidak Mau Tahu 

(Charles Darwin, 1896) 

Terdapat sedikit perbedaan ketika ekspresi ini muncul sebagai dorongan 

dari emosi menyerah. Ekspresi ini umumnya diikuti gerak naik cepat pada 

bahu atau dan tangan yang diangkat dengan posisi membuka diri. Kepala 

dimiringkan sedikit, alis dinaikkan sehingga timbul kerut-kerut pada dahi, 

dan dapat disertai mulut yang terbuka. Ketika ekspresi ini muncul dalam 

kondisi menegaskan suatu hal, umumnya diikuti oleh gerak kepala seperti 

menggeleng atau mengangguk. 
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7. Surprise, Astonishment, Fear, and Horror 

  

Gambar 2.29. Ekspresi Terkejut, Takjub, atau Ketakutan 

(Charles Darwin, 1896) 

Ekspresi ini melibatkan mata yang membelalak lebar dengan cepat, alis 

naik sampai batas maksimal hingga menimbulkan kerut pada dahi, dan 

mulut yang terbuka. Selain mata membelalak, pada beberapa orang atau 

peristiwa tidak menutup kemungkinan yang terjadi adalah mata tertutup 

rapat hingga muncul kerut di sekitar mata. Dalam beberapa peristiwa, 

tulang leher ikut terlibat sehingga kepala tampak tertarik ke belakang dan 

timbul kerut-kerut di antara dagu dan leher. Pada tahap yang lebih 

ekstrim,emosi ini dapat mengakibatkan kejang pada rambut. 

8. Self-Attention, Shame, Shyness, Modesty, and Blushing 

Wanita lebih banyak menunjukkan ekspresi ini dibanding pria. Orang yang 

merasakan emosi ini cenderung menghindari tatapan orang di sekitarnya 

sehingga mata mengarah ke bawah dan kadang disertai tatapan curiga. 

Seringkali mata berkedip lebih cepat. Rasa malu yang ekstrim dapat 

menimbulkan air mata. Hal tersebut merupakan akibat dari darah yang 

terpompa sehingga mendorong produksi air mata. Penjelasan yang sama 

juga berlaku pada alasan wajah memerah ketika seseorang merasa malu. 
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Hal tersebut disebabkan pembuluh darah pada pipi lebih lebar dan lebih 

dekat dengan permukaan kulit. 

2.5.2. Teori Haggard-Isaacs 

Dalam penelitiannya, Ekman menyatakan bahwa Haggard dan Isaacs adalah orang 

pertama yang mencetuskan ekspresi mikro. Mereka menyebut ekapresi mikro 

sebagai Micro Momentary Expressions. Teknik yang dilakukan adalah melakukan 

wawancara dan membandingkan ekspresi yang ditunjukkan dengan pernyataan 

yang diucapkan pasien. Haggard dan Isaacs menyatakan bahwa ekspresi tersebut 

tidak dapat dikenali secara real time. 

2.5.3. Teori Paul Ekman 

Pengamatan Paul Ekman dilakukan dengan mengembangkan teori Darwin dan 

teori Haggard dan Isaacs. Pernyataan Darwin tidak salah, namun tidak 

sepenuhnya akurat. Ekspresi tidak dapat menjelaskan emosi secara spesifik karena 

manusia dapat memanipulasi dan emosi tidak bersifat universal (Ekman, 1999). 

Satu emosi dapat disampaikan dalam beberapa ekspresi yang berbeda sehingga 

tidak ada kepastian bahwa ekspresi tertentu dapat menjelaskan suatu emosi secara 

tepat. Ekspresi yang dianggap Ekman memiliki bukti terkuat adalah happiness, 

anger, disgust, sadness, dan fear/surprise. 

Ekman menyatakan ada beberapa faktor yang menentukan variasi ekspresi, 

antara lain: 

1. memiliki makna tertentu; 

2. perasaan pribadi; 

3. melibatkan memori atau rencana; 
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4. posisi sosial lawan bicara; dan 

5. kondisi fisik. 

Faktor-faktor tersebut juga dipengaruhi oleh perbedaan budaya, kelompok sosial, 

dan kepribadian masing-masing individu. 

 Dinyatakan oleh Scheve, Ekman tidak sependapat dengan Haggard-Isaacs 

yang menyatakan bahwa ekspresi mikro tidak dapat dikenali. Bersama Friesen, 

Ekman mengembangkan teori tersebut dan menyimpulkan beberapa tipe ekspresi, 

yaitu: 

1. Macro 

Ekspresi yang ditunjukkan dengan rentang waktu 0.5 sampai 4 detik. 

Ekspresi tersebut sering diulang dan sesuai dengan apa yang orang 

tersebut katakan. 

2. Micro 

Ekspresi ini terjadi dengan rentang waktu 0.06 sampai 0.04 detik. 

Ekspresi ini muncul ketika orang tersebut berusaha menyembunyikan 

emosinya (dilakukan secara sadar) atau merespon suatu tekanan 

(dilakukan secara tidak sadar). 

3. False 

Ekspresi yang sengaja dibuat sebagai bentuk simulasi terhadap emosi 

yang tidak dirasakan. 

4. Masked 

Ekspresi yang sengaja dibuat untuk menyembunyikan emosi yang 

seseungguhnya (menyembunyikan ekspresi makro). 
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Dengan mengacu kepada bukti-bukti teori Darwin, Ekman 

mengelompokkan ekspresi yang dinyatakan Haggard-Isaacs sebagai ekspresi 

mikro menjadi tujuh (Ekman, 1975). Tujuh ekspresi tersebut antara lain anger 

(marah), disgust (jijik), fear (takut), happiness (senang), sadness (sedih), surprise 

(kaget), dan contempt (menghina). Pembagian tersebut didasarkan pada perbedaan 

yang kontras antara ekspresi yang satu dengan yang lain. Ekspresi-ekspresi 

tersebut kemudian dikenal sebagai 7 Universal Facial Expressions.  

 

Gambar 2.30. Seven Universal Facial Expressions 

(https://www.pinterest.com/pin/89509111313596628/) 
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Ekman (1975) menyatakan bahwa wajah lebih dari sekedar sinyal yang 

menyampaikan satu pesan. Seseorang dapat merasakan beberapa emosi yang 

berbeda dalam satu waktu. Kombinasi dari emosi yang dirasakan seseorang 

menghasilkan ekspresi yang bervariasi. 

 

Gambar 2.31. Kombinasi Ekspresi Mikro 

(http://pixshark.com/micro-expressions-guilt.htm) 

Faktor lain yang mempengaruhi variasi wajah adalah alasan dari 

timbulnya ekspresi tersebut (Ekman, 1975). Contohnya, ekspresi wajah oang yang 
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terkejut karena diberi hadiah akan berbeda dengan ekspresi terkejut karena 

mendengar berita buruk. Seberapa besar alasan itu mempengaruhi orang tersebut 

juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi variasi dari ekspresi yang 

ditimbulkan. Berikut adalah penjabaran Ekman mengenai variasi ekspresi: 

1. Surprise 

 

Gambar 2.32. Alis Netral (Kiri) dan Alis Terkejut (Kanan) 

(Paul Ekman, 1975) 

 

Gambar 2.33. Mata Netral (Kiri) dan Mata Terkejut (Kanan) 

(Paul Ekman, 1975) 

 

Gambar 2.34. Mulut Netral (Kiri) dan Mulut Terkejut (Kanan) 

(Paul Ekman, 1975) 

Ciri dari ekspresi terkejut terlihat dari alis, mata, dan mulut. Alis 

melengkung naik hingga menimbulkan kerutan di dahi. Mata terbuka 

lebar, ditandai dengan perubahan pada kelopak mata atas dan bawah.  

Kadang rasa terkejut diikuti dengan mulut terbuka.  
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Pada ekspresi terkejut, mulut yang membuka disebabkan oleh 

gerakan rahang yang dinyatakan Ekman sebagai jaw dropping. Gerak 

pada rahang tidak memiliki pengaruh kepada ciri yang lain, seperti alis 

dan mata. Jaw dropping menandakan seseorang merasa terkejut hingga 

tercengang. 

  

Gambar 2.35. Jaw Dropping 

(Paul Ekman, 1975) 

 Variasi wajah terkejut dipengaruhi oleh intensitas yang dirasakan. 

Perbedaan terlihat dari mata yang lebih terbuka dan alis yang lebih 

terangkat.  Dari semua ciri, yang paling memperlihatkan tingkat rasa 

terkejut yang dirasakan adalah mulut. Pada intensitas terkejut yang 

berbeda, mata dan alis dapat terlihat sama sementara mulut menjadi 

penentu seberapa besar rasa terkejut mempengaruhi seseorang. 
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Gambar 2.36. Mulut Menentukan Intensitas Rasa Terkejut Seseorang 

(Paul Ekman, 1975) 

Ekman menyatakan ada empat tipe terkejut. Keempatnya 

ditampilkan di gambar 2.37. Dalam gambar A, model menunjukkan 

questioning surprise atau terkejut yang diikuti dengan keraguan. Pada 

gambar B, model menampilkan ekspresi amazed surprised atau 

terkejut yang timbul bersamaan dengan rasa kagum. Gambar C 

memperlihatkan ekspresi terkejut namun tidak terlalu tertarik yang 

ditunjukkan oleh seseorang yang sudah lelah atau penat, disebut 

sebagai dazed surprise atau less interested surprise. Yang terakhir 

adalah full surprise yang ditampilkan dalam gambar D. Ekspresi 

tersebut timbul murni karena rasa terkejut. 
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Gambar 2.37. Empat Tipe Terkejut 

(Paul Ekman, 1975) 

Ekman menambahkan bahwa rasa terkejut dapat menimbulkan gerak 

tubuh dengan ciri tertentu. Ciri tersebut antara lain mata mengedip, 

kepala terdorong ke belakang, dan gerak melompat. Timbulnya gerak 

tubuh ini tentu dipengaruhi oleh alasan dan intensitas rasa terkejut 

yang dialami oleh orang tersebut. 

2. Fear 

 

Gambar 2.38.  Alis Netral (Kiri) dan Alis Takut (Kanan) 

(Paul Ekman, 1975) 
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Gambar 2.39.  Mata Takut (A), Netral (B), dan Terkejut (C) 

(Paul Ekman, 1975) 

 

Gambar 2.40.  Mulut Takut (A dan B), Mulut Terkejut (C), dan Mulut Netral (D) 

(Paul Ekman, 1975) 

Ekspresi takut nampak pada perubahan pada alis, mata, dan mulut. 

Alis terlihat naik dalam posisi lurus. Sudut bagian dalam alis saling 

mendekat hingga timbul kerutan horizontal pada dahi. Sama seperti 

ketika terkejut, perubahan juga terlihat pada mata yang membuka. 

Bedanya, jika pada ekspresi terkejut bagian kelopak mata bawah turun 

ke bawah, maka pada ekspresi takut bagian kelopak mata bagian 

bawah terlihat naik dan tegang. Mulut yang membuka ketika merasa 
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takut terlihat lebih tegang dengan sudut tertarik ke belakang 

dibandingkan ketika terkejut. 

Ekman menyatakan bahwa ekspresi takut terbagi menjadi dua. 

Pertama adalah ketika rasa takut ditunjukkan dengan mata dan alis. 

Ekspresi tersebut menyampaikan aprrehensive fear atau rasa takut 

yang disertai dengan rasa gelisah. Yang kedua, ketika mulut dan mata 

menunjukkan rasa takut, tetapi alis berada pada posisi netral. Ekman 

menyatakan bahwa ekspresi tersebut merupakan ekspresi horror. 

 

Gambar 2.41.  Apprehensive Fear (Kanan) dan Horror (Kiri) 

(Paul Ekman, 1975) 

Ekspresi takut memiliki kemiripan atau dapat berkombinasi dengan 

ekspresi terkejut. Ada tiga faktor yang membedakan rasa takut dengan 

terkejut. Pertama adalah seseorang bisa terkejut karena hal yang 

menyenangkan sementara rasa takut selalu timbul dari hal yang tidak 

menyenangkan. Kedua, seseorang dapat murni merasa takut walaupun 

sudah mengetahui apa yang akan dia alami. Yang terakhir, adalah 
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durasi. Seseorang akan terkejut dalam durasi yang singkat sementara 

rasa takut bertahan dalam waktu yang lebih lama. 

 

Gambar 2.42.  Perbedaan Terkejut (Kiri) dengan Takut (Kanan) 

(Paul Ekman, 1975) 

 

Gambar 2.43.  Kombinasi Takut dan Terkejut 

(Paul Ekman, 1975) 

3. Disgust dan Contempt 

Bagian terpenting dalam membaca ekspresi jijik adalah dengan 

melihat mulut dan hidung. Bibir bagian atas naik sementara bibir 

bawah bisa naik atau turun. Hidung yang dikerutkan memperlihatkan 

intensitas jijik yang dirasakan. Semakin seseorang merasa jijik, hidung 

akan semakin berkerut. Bagian-bagian pendukung lain adalah alis dan 

kelopak mata bagian bawah. Alis diturunkan hingga mempengaruhi 
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kelopak mata bagian atas sementara bagian bawah kelopak mata naik 

akibat pipi yang didorong ke atas. 

 

Gambar 2.44.  Ekspresi Jijik 

(Paul Ekman, 1975) 

Ekspresi jijik dapat timbul walaupun seseorang tidak dihadapkan 

pada hal yang membuatnya jijik. Biasanya ketika seseorang sedang 

mengingat hal yang menjijikkan. Ketika ekspresi tersebut muncul, 

hanya ada beberapa bagian wajah yang terlibat. Contohnya, bibir naik 

dan alis diturunkan,tetapi hidung tidak mengerut atau hanya mulut baik 

dengan hidung yang dikerutkan. Rasa jijik juga dapat disertai dengan 

rasa takut, terkejut, atau menghina. 

Ciri-ciri yang timbul akibat rasa jijik hampir serupa dengan rasa 

menghina. Bedanya, ekspresi menghina biasanya dilakukan dengan 

mulut yang tertutup. Kadang ekspresi menghina juga ditandai dengan 

naiknya salah satu sudut bibir atau kedua bagian bibir yang saling 

menekan. Kerutan pada hidung juga tidak sebanyak ketika seseorang 

merasa jijik. 
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Gambar 2.45.  Ekspresi Menghina 

(Paul Ekman, 1975) 

 

Gambar 2.46.  Kombinasi Jijik dan Menghina 

(Paul Ekman, 1975) 

 

Gambar 2.47.  Kombinasi Jijik-Takut (Kiri) dan Jijik-Terkejut (Kanan) 

(Paul Ekman, 1975) 
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4. Anger 

 

Gambar 2.48.  Alis Netral (Kiri) dan Alis Marah (Kanan) 

(Paul Ekman, 1975) 

 

Gambar 2.49.  Variasi Mulut Marah 

(Paul Ekman, 1975) 
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Gambar 2.50.  Mata Menyipit dan Membelalak Ketika Marah 

(Paul Ekman, 1975) 

Ekspresi marah mudah dikenali dari alis, kelopak mata, dan bibir. Alis 

pada orang yang sedang marah akan turun dan sudut bagian dalam 

tampak menyatu hingga menimbulkan kerut vertikal di antaranya. 

Tidak ada garis horizontal pada dahi, kecuali jika garis tersebut adalah 

garis-garis yang bersifat permanen. Kelopak mata akan menegang di 

mana kelopak bagian bawah ditarik ke atas. Akibatnya mata dapat jadi 

menyipit atau membelalak. Untuk mulut yang marah, terdapat dua tipe. 

Yang pertama adalah bibir tertutup dan saling menekan. Kedua, mulut 

terbuka membentuk kotak. Selain itu, rasa marah juga dapat diamati 

dari perubahan pada ukuran lubang hidung seseorang. 
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Gambar 2.51.  Variasi Ekspresi Marah 

(Paul Ekman, 1975) 

Ekman menambahkan, tidak dibutuhkan perubahan yang kontras 

untuk mengenali apakah seseorang sedang marah atau tidak. 

Contohnya ada pada gambar 2.52. Gambar tersebut menunjukkan 

ekspresi marah yang ditahan. Terlihat hanya sedikit perubahan pada 

masing-masing bagian wajah. Bibir sedikit ditekan, sedikit dorongan 

pada sudut bibir, dadn alis turun walaupun tidak menyatu. Kombinasi 

perubahan yang sedikit tersebut sudah menjelaskan bahwa seseorang 

sedang merasa marah. 
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Gambar 2.52.  Marah yang Ditahan 

(Paul Ekman, 1975) 

Ekspresi marah memiliki arti yang ambigu. Masing-masing bagian 

wajah dapat menyampaikan pesan yang berbeda. Marah dengan mulut 

tertutup dapat diartikan seseorang berusaha menahan diri untuk tidak 

berbicara sementara mulut terbuka membentuk kotak adalah ketika 

orang tersebut mengeluarkan amarahnya dalam bentuk verbal. Namun, 

hal tersebut tidak dapat menjelaskan intensitas kemarahan yang 

dirasakan seseorang. Untuk mengetahui tipe marah yang dirasakan, 

perlu pengamatan dari keseluruhan bagian wajah karena masing-

masing dapat menjelaskan intensitas kemarahan yang dirasakan. 

Contohnya, dapat dilihat dari seberapa alis saling menyatu, kelopak 

mata menyipit atau membuka, atau seberapa besar dorongan ketika 

bibir saling menekan.  
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Gambar 2.53.  Kombinasi Marah Jijik (Kiri), Marah Menghina (Tengah), dan 

Marah Terkejut (Kanan) 

(Paul Ekman, 1975) 

5. Happiness 

Intensitas rasa senang mudah diketahui dari perubahan pada bibir. 

Contoh ada pada gambar 2.34. Gambar C menunjukkan wajah yang 

lebih senang dibanding gambar A. Hal ini tidak disebabkan oleh 

terbuka atau tidaknya mulut, melainkan pengaruh dari tarikan sudut 

bibir dan otot bagian bawah kelopak mata. Kedua bagian wajah 

tersebut dapat menyebabkan timbulnya ciri lain seperti pipi yang naik 

dan kerutan pada sudut luar mata. 
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Gambar 2.54.  Ekspresi Senang 

(Paul Ekman, 1975) 

Perasaan senang tidak selalu ditunjukkan dengan wajah yang 

seceria gambar 2.54. Jika ada tarikan pada sudut bibir, walaupun hanya 

sedikit, maka bisa saja orang tersebut sudah mengekspresikan rasa 

senangnya. Dalam gambar 2.55 ditampilkan perbedaan wajah netral 

dengan wajah senang. Bagian atas wajah model pada kedua gambar, 

yaitu alis dan kelopak mata, dibuat tidak berubah. Melalui gambar 

tersebut Ekman kembali menekankan bahwa faktor paling penting 

dalam mengenali rasa senang adalah dengan melihat tarikan pada bibir.  
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Gambar 2.55.  Ekspresi Netral (Kiri) dan Ekspresi Senang (Kanan) 

(Paul Ekman, 1975) 

Ekspresi senang dapat berkombinasi dengan ekspresi-ekspresi lain. 

Yang paling sering terjadi adalah kombinasi antara senang dengan 

terkejut. Dalam gambar 2.56 sebelah kiri, terlihat ekspresi senang lebih 

mendominasi. Hal ini disebabkan rasa terkejut terjadi dalam durasi 

yang lebih singkat dibanding rasa senang. Rasa senang yang disertai 

dengan perasaan menghina menimbulkan ekspresi sinis. Bagian mulut 

didominasi oleh rasa menghina sementara ekspresi senang terlihat pada 

pipi yang naik dan kerutan pada sudut luar mata. 
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Gambar 2.56.  Kombinasi Senang-Terkejut (Kiri) dan Senang-Menghina (Kanan) 

(Paul Ekman, 1975) 

Wajah senang yang berkombinasi dengan rasa marah dan takut terlihat 

pada bagian bawah wajah. Ekspresi senang berfungsi sebagai topeng untuk 

menyembunyikan rasa marah dan takut. Ada juga kemungkinan ekspresi 

tersebut timbul ketika seseorang menikmati amarah atau rasa takutnya. 

Ekman menjelaskan ekspresi pada gambar 2.57 bagian kiri, yaitu ekspresi 

ketika rasa senang disertai rasa marah, adalah ekspresi ketika seseorang 

berkata “I’ve gotcha”. Ekspresi tersebut ia sebut sebagai delight anger. 

Untuk peristiwa yang melibatkan kombinasi antara rasa senang dan takut, 

Ekman menggunakan contoh peristiwa ketika seseorang sedang naik 

wahana roller coaster. 
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Gambar 2.57.  Kombinasi Senang-Marah (Kiri) dan Senang-Takut (Kanan) 

(Paul Ekman, 1975) 

6. Sadness 

 

Gambar 2.58.  Ekspresi Sedih 

(Paul Ekman, 1975) 

Ada dua bagian wajah yang menjadi kunci ketika seseorang merasa 

sedih. Bagian-bagian tersebut adalah alis dan kelopak mata. Pada 

gambar 2.59 ditampilkan perubahan pada alis dan kelopak mata 

dengan posisi mulut netral dan model tetap terlihat sedang sedih. 

Ekman menyatakan bahwa ketika seseorang sedih sudut bagian dalam 

alis akan naik dan ada kemungkinan saling mendekat atau menyatu. 
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Perubahan pada kelopak mata terdapat pada sudut bagian dalam 

kelopak bagian atas yang lebih naik. Kenaikan posisi pada kelopak 

bagian bawah akan menampilkan perbedaan intensitas kesedihan yang 

berbeda. Semakin kelopak bagian bawah terangkat, seseorang akan 

semakin terlihat sedih.  

 

Gambar 2.59. Alis dan Kelopak Mata Sedih 

(Paul Ekman, 1975) 

Perubahan lain terdapat pada bibir. Ada dua macam perubahan 

yang terjadi pada mulut. Pertama, sudut bibir turun. Kedua, bibir 

terlihat bergetar yang timbul karena orang tersebut hampir menangis 

atau sedang berusaha menahan tangis. Berbeda dengan wajah senang, 

rasa sedih tidak bisa hanya mengandalkan mulut. Tanpa alis atau 

kelopak mata, ekspresi yang timbul akan terlihat ambigu. 
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Gambar 2.60. Sudut Bibir Turun (Kiri) dan Mulut Bergetar (Kanan) 

(Paul Ekman, 1975) 

Kombinasi ekspresi sedih bertemu marah dapat memiliki dua 

variasi. Variasi tersebut ditunjukkan dalam gambar 2.61. Pada gambar 

kiri, kombinasi rasa sedih ditunjukkan dengan mulut. Gambar kanan 

menggunakan alis dan kelopak mata untuk menyampaikan rasa sedih. 

 

Gambar 2.61. Kombinasi Sedih-Marah 

(Paul Ekman, 1975) 

Variasi dari emosi yang berkombinasi juga terdapat pada 

perpaduan antara ekspresi sedih dan senang. Terdapat gabungan dari 

dua variasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.62. Gambar kiri 

menggunakan bagian atas wajah sedih dengan mulut dari ekspresi 
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senang. Gambar kanan lebih terlihat senang karena menggunakan 

mulut dan kelopak mata bawah dari ekspresi senang. Kedua ekspresi 

tersebut timbul ketika seseorang berusaha menyembunyikan rasa sedih 

yang ia rasakan dengan menunjukkan wajah senang. 

 

Gambar 2.62. Kombinasi Sedih-Senang 

(Paul Ekman, 1975) 

 

Gambar 2.63. Kombinasi Sedih Takut (Kiri) dan Sedih-Jijik (Kanan) 

(Paul Ekman, 1975) 

2.6. Memahami Tokoh 

Tokoh yang baik adalah tokoh yang dimengerti oleh orang-orang yang terlibat 

dalam proses produksi (Sullivan, 2008). Scriptwriter dapat mengetahui reaksi 

seperti apa yang muncul ketika tokoh menghadapi konflik. Mengenal tokoh juga 
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perlu dilakukan animator agar dapat memberikan respon dan reaksi yang sesuai 

dengan kepribadian yang dimiliki tokoh. 

  Cantor (2004) mengungkapkan bahwa upaya mengenal tokoh dapat 

dirangkum dalam satu pertanyaan, yaitu “What is their dominant character 

trait?”. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan utama yang berpengaruh dalam 

proses pembentukan karakter tokoh. Berdasarkan pertanyaan tersebut muncul tiga 

aspek kunci yang dipakai untuk menggambarkan sifat dominan tokoh, yaitu nama 

tokoh, teks, narasi, atau percakapan, dan desain tokoh tersebut. 

 Upaya mengenal tokoh dapat dilakukan dengan mengetahui nama lengkap 

maupun nama panggilan tokoh. Beberapa tokoh seperti “Snow White” atau 

Spiderman sudah memberi gambaran kepada tokoh tentang ciri atau kemampuan 

yang dimiliki tokoh. Film animasi “The Book of Life” menggunakan nama 

Manolo, Joaquin, dan Maria yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa latar 

tempat yang digunakan dalam cerita tersebut adalah Meksiko. Nama tokoh dapat 

mengandung beberapa informasi yang mendeskripsikan tokoh tersebut secara 

keseluruhan. 

 Cara lain yang dikemukakan oleh Cantor adalah berdasarkan teks, narasi, 

atau percakapan antar tokoh. Pengenalan dengan cara ini dapat dilakukan di awal 

maupun di tengah-tengah selama cerita berlangsung. Penonton dapat mengikuti 

suatu cerita dan baru memahami latar belakang sang tokoh di tengah-tengah 

cerita, tetapi seorang animator harus memahami sifat dan latar belakang tokoh 

secara keseluruhan terlebih dahulu sebelum memberi gerakan pada tokoh.   
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  Sifat dan latar belakang dapat mempengaruhi penampilan tokoh. Karena 

itulah Cantor menyatakan bahwa mengamati desain atau penampilan fisik dapat 

memberikan informasi dalam upaya mengenal dan memahami tokoh. Penampilan 

tokoh tidak dapat dijadikan patokan utama. Kadang  titik lemah suatu penampilan 

dimanfaatkan untuk menghasilkan twist dalam cerita. Contohnya, Rafiki dalam 

cerita “The Lion King” yang terlihat kurus dan lemah ternyata jago berkelahi dan 

dapat menghadapi banyak musuh sendirian. 

 Sullivan (2008) menyatakan bahwa ada perbedaan perlakuan dalam proses 

membangun tokoh untuk featured film dengan short movie. Tokoh dalam film 

membutuhkan back story atau cerita yang melatar belakangi keberadaannya saat 

ini. Tokoh dalam cerita pendek tidak memerlukan biografi lengkap. Hal utama 

yang perlu dipahami hanya siapa tokoh tersebut dan apa yang ia inginkan.  

 Sullivan menambahkan bahwa animator perlu mengetahui profil tokoh dan 

perkembangan yang ia alami selama cerita berlangsung. Hal-hal tersebut membuat 

animator paham hubungan dan interaksi tokoh dengan diri sendiri dan orang lain 

serta lingkungan di sekitarnya. Animator dapat mengenal tokoh dengan 

memahami hal-hal berikut: 

1. Ethical Perspective, yaitu sudut pandang tokoh ketika ia membuat 

keputusan. Sullivan mengungkapkan enam etika dasar menurut Paul 

Lester, yaitu: 

 Caterogical Imperative 

Tokoh ini memiliki keadilan yang kuat. Prinsipnya adalah right is 

right, wrong is wrong. 
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 Utilitirianism 

Tokoh ini tidak segan mengambil keputusan dengan konsekuensi. 

Ia percaya bahwa tidak masalah merisikokan satu hal untuk hal lain 

yang lebih penting atau bermanfaat. Prinsipnya greatest good for 

the greatest number of people.  

 Hedonism 

Tokoh dengan prinsip ini memiliki ciri egois dan ingin bersenang-

senang. Ia akan memilih hal yang memberi kesenangan dan 

kepuasan untuk dirinya sendiri. 

 Golden Mean 

Tokoh yang selalu berusaha untuk kompromi atau negosiasi. 

Tujuannya mencapai jalan tengah agar terhindar dari konflik atau 

mencapai kesepakatan melalui cara damai. 

 Golden Rule 

Tokoh ini memiliki perasaan iba dan empati. Ia akan 

memperlakukan sesuatu sesuai dengan perlakuan yang ingin ia 

terima dari pihak tersebut. 

 Veil of Ignorance 

Tokoh ini memiliki prinsip everything is good, everything is equal. 

Ia tidak peka dan tidak peduli dengan keadaan dan peristiwa yang 

terjadi di sekitarnya.  

2. Tokoh didominasi oleh emosi atau logika. 

3. Kekuatan atau kelebihan utama tokoh. 
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4. Kekurangan yang dimiliki tokoh dan apakah kekurangan tersebut akan 

membuatnya bangkit dan maju atau sebaliknya, membuatnya hancur dan 

mundur. 

5. Tokoh di mata dirinya sendiri. 

6. Tokoh di mata tokoh-tokoh yang lain. 

7. Rahasia terbesar tokoh. 

8. Hal yang diinginkan tokoh. 

9. Sejauh apa ia akan berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan. 

10. Hal yang perlu dipelajari tokoh. 

Dalam cerita yang melibatkan lebih dari satu tokoh utama, ada beberapa 

hal yang perlu ditambahkan dalam profil tokoh. Tujuannya agar animator paham 

apa yang akan terjadi pada masing-masing tokoh serta bagaimana reaksi yang 

ditimbulkan masing-masing tokoh tersebut selama cerita berlangsung. Hal-hal 

tersebut antara lain: 

1. Hubungan yang dimiliki tokoh. 

Animator perlu paham apakah mereka saling mengenal atau orang asing 

yang baru bertemu serta perasaan apa yang dimiliki satu dengan yang lain. 

Hal-hal tersebut selanjutnya diterapkan melalui interaksi mereka dalam 

cerita, apakah berpengaruh besar dalam interaksi mereka atau tidak.  

2. Status masing-masing tokoh. 

Status akan mempengaruhi cara tokoh dalam berinteraksi dan 

memanipulasi tokoh yang lain. Animator perlu memahami tokoh mana 

yang lebih berkuasa dan bagaimana ia meresponi tokoh yang lain.  
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3. Hal yang diinginkan tokoh dari tokoh lain. 

Dalam cerita yang melibatkan lebih dari satu tokoh, animator perlu 

memahami lebih dari sekadar “hal yang diinginkan tokoh”. Keterlibatan 

tokoh-tokoh lain akan mempengaruhi konflik utama dalam cerita. 

4. Pusat cerita tersebut. 

Satu cerita dapat melibatkan lebih dari satu tokoh utama, namun tetap 

dibutuhkan tokoh yang menjadi pusat cerita. Perbedaannya terletak pada 

transformasi atau perubahan yang dialami dalam cerita, atau dikenal 

sebagai character arcs. Tokoh  pusat adalah tokoh yang mengalami 

perubahan atau transformasi terbanyak selama cerita berlangsung. 
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