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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Definisi Hutan 

Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan merupakan 

persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan 

oleh pemerintah sebagai hutan. Seperti apa yang juga pernah dikemukan Odum 

(1997: 18) bahwa hutan sebagai suatu ekosistem, bukan hanya terdiri dari 

komunitas tumbuhan dan hewan saja, akan tetapi meliputi juga keseluruhan in-

teraksinya dengan faktor tempat tumbuh dan lingkungannya. Berdasarkan pem-

ilikannya hutan dibagi menjadi dua yaitu Hutan Negara dan Hutan Milik. Hutan 

Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak 

dibebani hak milik, sedangkan Hutan Milik adalah hutan yang tumbuh di atas 

tanah yang dibebani hak milik. Menurut fungsinya hutan milik negara dibagi men-

jadi: 

1. Hutan Lindung 

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya di-

peruntukkan guna pengaturan tat air, pencegahan bencana banjir, erosi dan 

pemeliharaan kesuburan tanah. 

2. Hutan Produksi 

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi 

hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khu-

susnya untuk pembangunan, industri dan ekspor. 
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3. Hutan Suaka Alam 

Hutan Suaka Alam adalah kawasan hutan yang karena sifatnya yang khas di-

peruntukkan secara khusus untuk perlindungan hayati dan atau mafaat 

lainnya. 

4. Hutan Wisata 

Hutan Wisata adalah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk 

dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata atau wisata buru. 

Selanjutnya apabila dilihat dari proses terjadinya, hutan dibagi menjadi Hu-

tan Alam dan Hutan Buatan. Hutan Alam adalah hutan yang vegetasinya telah 

tumbuh mencapai klimaks, tanpa atau sedikit campur tangan manusia sedangkan 

Hutan Buatan adalah hutan yang vegetasinya banyak campur tangan manusia. 

Masih banyak jenis–jenis hutan yang lain antara lain hutan biasa, hutan cadangan, 

hutan keruh dan hutan konifer. Hutan itu sendiri dipandang dengan sudut pandang 

yang berbeda. Baik oleh masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat. Hutan yang lebat, pepohonan hijau yang terhambar sepanjang 

kepuluan di Indonesia khususnya pulau Kalimantan, membawa suatu berkah dan 

nilai kekayaan alam yang tidak terhingga pada bangsa ini. Semua kekayaan atas 

sumber daya hutan yang berlimpah telah mengubah manusia menjadi serakah dan 

tidak terkendali dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan berbagai 

cara. Yang marak dan menjadi masalah nasional adalah banyaknya kasus Illegal 

Logging di daerah yang masih menyimpang hutan, tidak terkecuali di Indonesia. 

Sebagian kalangan menempatkan praktik Illegal Logging sebagai kejahatan 
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terorisme lingkungan global karena melihat intensitas dan skala dampak ancaman 

dari perspektif lingkungan yang akan mengancam kehidupan umat manusia.  

 

2.2  Penebangan Liar 

Pembalakan liar atau istilah dalam bahasa Inggris Illegal Logging adalah 

kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak 

memiliki izin dari otoritas setempat (Hartoyo, 2011: 2). Illegal Logging menurut 

UU No 41/1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan melanggar hukum yang dil-

akukan oleh setiap orang/kelompok orang atau badan hukum dalam bidang kehu-

tanan dan perdagangan hasil hutan berupa; menebang atau memungut hasil hutan 

kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, menerima atau membeli HHK yang 

diduga dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki HHK yang tid-

ak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya. 

 

2.2.1 Kerugian 

Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan 

secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak 

ternilai harganya. Adapun dampak-dampak Illegal Logging sebagai berikut: 

1. Longsor dan Banjir di berbagai wilayah  

Banjir dan tanah longsor di Indonesia telah memakan korban harta dan jiwa 

yang sangat besar. Kerusakan lingkungan yang paling terlihat yaitu di daerah 

Sumatera yang baru saja dilanda banjir badang dan tanah longsor sangat par-

ah. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang kehilangan harta benda, rumah, dan 
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sanak saudara mereka akibat banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah long-

sor ini terjadi akibat dari Illegal Logging di Indonesia. Hutan yang tersisa su-

dah tidak mampu lagi menyerap air hujan yang turun dalam curah yang besar, 

dan pada akhirnya banjir menyerang pemukiman penduduk. Para pembalak 

liar hidup di tempat yang mewah, sedangkan masyarakat yang hidup di dae-

rah dekat hutan dan tidak melakukan Illegal Logging hidup miskin dan men-

jadi korban atas perbuatan biadap para pembalak liar. Hal ini merupakan 

ketidakadilan sosial yang sangat menyakitkan masyarakat. 

2. Berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. 

Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menye-

diakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang 

habis dilalap para pembalak liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah 

sekitar hutan kekurangan air bersih dan air untuk irigasi 

3. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. 

Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. 

Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Jadi secara tidak langsung Il-

legal Logging juga menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur di dae-

rah pegunungan dan daerah sekitar hutan.  

4. Musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi. 

Konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pen-

caharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, 

kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh 

pihak terkait. Semakin langkanya orang utan juga merupakan dampak dari 
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adanya Illegal Logging yang semakin marak di Indonesia. Krisis ekonomi 

tergabung dengan bencana-bencana alam dan Illegal Logging oleh manusia 

membawa orang utan semakin terancam punah. Menurut taksiran para ahli, 

orang utan liar bisa menjadi punah dalam jangka waktu sepuluh tahun lagi. 

Untuk kesekian kalinya masyarakat dan flora fauna yang tidak bersalah men-

jadi korban Illegal Logging. Ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi 

pemerintah dan masyarakat agar ikut aktif dalam mengatasi masalah Illegal 

Logging di Indonesia. 

5. Global warming. 

Yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan 

yang mendalam. Bahkan di Indonesia juga telah megalami dampak global 

warming yang dimulai dengan adanya tsunami pada tahun 2004 di Aceh yang 

menewaskan ratusan ribu orang di Indonesia dan negara-negara tetangga.  

6. Sulitnya lapangan kerja. 

Mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran, menjadikan hutan se-

bagai lahan atau tempat tumpuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat 

dengan cara memanfaatkan hutan dengan sebanyak-banyaknya, meskipun 

dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma 

yang berlaku. 

 

2.3  Ekosistem 

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal 

balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Campbell, 
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2006: 754). Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan 

menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. 

Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan 

interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran ener-

gi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi an-

tara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi yang 

ada. 

 

2.4  Anak-Anak Sekolah Dasar 

Anak SD merupakan anak dengan kategori banyak mengalami perubahan 

yang sangat drastis baik mental maupun fisik. Usia anak SD yang berkisar antara 

6–12 tahun menurut Seifert dan Haffung (2007: 76) memiliki tiga jenis perkem-

bangan: 

1.  Perkembangan Fisik 

Mencakup pertumbuhan biologis misalnya pertumbuhan otak, otot dan tu-

lang. Pada usia 10 tahun baik laki-laki maupun perempuan tinggi dan berat 

badannya akan bertambah kurang lebih 3,5 kg. Namun setelah usia remaja 

yaitu 12-13 tahun anak perempuan berkembang lebih cepat dibandingkan 

laki-laki. 

2.    Perkembangan Kognitif 

Hal tersebut mencakup perubahan-perubahan dalam perkembangan pola 

pikir. 
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3.    Perkembangan Psikososial 

Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan dan perubahan emosi individu. 

Havighurst (1972: 48) mengemukakan bahwa setiap perkembangan individu 

harus sejalan dengan perkembangan aspek lain seperti diantaranya adalah 

aspek psikis, moral dan sosial. Menjelang masuk SD, anak telah Mengem-

bangkan keterampilan berpikir bertindak dan pengaruh sosial yang lebih 

kompleks. Sampai dengan masa ini, anak pada dasarnya egosentris (berpusat 

pada diri sendiri) dan dunia mereka adalah rumah keluarga, dan taman ka-

nak‐kanaknya. Selama duduk di kelas kecil SD, anak mulai percaya diri tetapi 

juga sering rendah diri. Pada tahap ini mereka mulai mencoba membuktikan 

bahwa mereka "dewasa". Mereka merasa "saya dapat mengerjakan sendiri tu-

gas itu”, karenanya tahap ini disebut tahap "I can do it my self". Mereka su-

dah mampu untuk diberikan suatu tugas. Daya konsentrasi anak tumbuh pada 

kelas kelas besar SD. Mereka dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk 

tugas tugas pilihan mereka, dan seringkalimereka dengan senang hati me-

nyelesaikannya. Tahap ini juga termasuk tumbuhnya tindakan mandiri, ker-

jasama dengan kelompok dan bertindak menurut cara-cara yang dapat 

diterima lingkungan mereka. Mereka juga mulai peduli pada permainan yang 

jujur. 
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2.5  Animasi 

Dalam buku Animation Writing and Development (Wright, 2005: 156) 

dijelaskan bahwa kata animasi berasal dari bahasa Latin, yakni „anima’ yang 

berarti menghidupkan atau memberi nafas. Dalam bahasa Inggris, animasi diambil 

dari kata ‘animate’ yang artinya (menjiwai atau menghidupkan) dan „animation’ 

(semangat atau gelora). 

Secara umum animasi dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu Traditional 

animation, Stop motion animation, Computer graphic animation (Simon, 2003: 

171). 

1. Traditional Animation, animasi tradisional adalah kategori animasi yang 

sudah berumur sangat tua. Disebut tradisional karena teknik atau model 

animasi inilah yang digunakan untuk pengembangan awal animasi di media 

layar kaca dan layar lebar. Animasi tradisional sering disebut dengan cell 

animation karena teknik pengerjaannya dilakukan pada media kertas celluloid 

transparent yang secara sekilas terlihat sama dengan kertas transparan untuk 

OHP. Celluloid transparent adalah kertas yang tembus pandang sehingga 

animator dapat dengan mudah membuat gambar yang saling berurutan satu 

sama lain dan dapat menciptakan animasi yang tampak halus dan mulus 

pergerakannya. 

2. Stop Motion Animation, adalah animasi yang menggunakan media perekam, 

misalnya kamera untuk menangkap pergerakan objek yang digerakkan sedikit 

demi sedikit. Dalam jenis animasi ini, objek akan diatur untuk 

memperlihatkan pose tertentu dan kamera akan merekam pose objek tersebut. 
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Proses gerak objek dan rekam pose akan terjadi berulang kali. Hasilnya, 

ketika kamera memutar pose-pose objek secara cepat, terciptalah ilusi 

pergerakan animasi. Animasi ini sering disebut juga dengan claymation, 

karena dalam perkambangannya, jenis animasi ini umumnya menggunakan 

media atau bahan berupa tanah liat atau clay sebagai objek animasinya. Clay 

tersebut digunakan untuk membuat objek animasi berupa boneka, patung dan 

sebagainya. Clay dipilih karena bahan ini bersifat elastis, mudah dibentuk dan 

mudah untuk digerakkan. Namun animasi jenis ini tidak hanya terbatas pada 

objek berbahan tanah liat saja, kertas, kayu, dan bahan-bahan lain pun dapat 

digunakan dalam jenis animasi ini. 

3. Computer Graphic Animation, adalah jenis animasi yang keseluruhan 

prosesnya dikerjakan dengan media komputer. Animasi ini dapat berupa 

animasi 2D maupun animasi 3D. Namun dalam perkembangannya. Computer 

graphic animation ini telah berevolusi dengan sangat cepat melalui 

pendekatan 3D yang sangat revolusioner dan bahkan mampu mendekati 

bentuk objek nyata (hyperreality) sehingga pada akhirnya, animasi jenis ini 

menjadi identik dengan animasi 3D.Dengan bantuan komputer, maka seluruh 

pengerjaan animasi mulai dari tahap modelling hingga rendering, tidak lagi 

dikerjakan dengan sketsa tangan manual sehingga keseluruhan proses 

pembuatan animasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Computer graphic 

animation saat ini juga dikenal dengan istilah Computer Generated Imagery 

(CGI). 
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2.6 Animasi 2,5D 

Pada dasarnya, animasi 2,5D adalah aset atau objek 2D yang ditempatkan 

pada ruang 3D (Weidong, 2011: 278). Dalam animasi 2D sumbu yang digunakan 

adalah sumbu X dan sumbu Y, frame animasi 2,5D diputar dengan sumbu 90 de-

rajat maka sumbu Z yang memberikan efek kedalaman pada objek dan back-

ground akan flat dan tidak terlihat. Dengan demikian sumbu Z pada animasi 2,5D 

ini adalah sumbu Z yang semu dan hanya bisa dirasakan dari perspektif depan dari 

frame-nya. 

 

2.7 Genre 

Genre merupakan aktifitas yang terarah, terpola, bertahap, dan berorientasi 

tujuan genre lewat kajian ini mencakup teks-teks berbentuk agenda, laporan 

penelitian, jurnal, percakapan keseharian, deskripsi, prosedur, dan eksposisi dan 

masih banyak lagi (Martin 1997). Genre juga dapat membantu kita dalam memilih 

film-film tersebut sesuai dengan spesifikasinya. Industri film sendiri sering 

menggunakan genre sebagai strategi marketing. Genre apa yang saat ini menjadi 

tren, menjadi tolak ukur film yang akan diproduksi. Selain untuk klasifikasi, genre 

juga dapat berfungsi sebagai antisipasi penonton terhadap film yang akan di-

tonton. Dengan kata lain, film-film mampu mengeksploitasi pengharapan-

pengharapan yang membawa kita pada suasana hati yang kita harapkan dengan 

cepat. Klasifikasi-klasifikasi genre membantu kita mengetahui apa yang dapat kita 

harapkan dari film. 
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2.7.1 Genre Drama 

Genre drama adalah suatu genre yang menekankan aspek perkembangan 

mendalam karakter dalam berinteraksi dan merupakan genre yang penuh dengan 

pembawaan perasaan (Lewis, 1999: 70). Pada saat penonton dapat merasakan apa 

yang dialami oleh pemeran yang ada di dalam film dan dapat mengalir dengan 

suasana pada film, itulah yang disebut dengan drama yang baik. Film drama mem-

iliki tokoh yang realistis, dengan konflik baik pribadi, antar orang, antarbudaya, 

maupun dengan alam (Alfian, 2014: 40). Genre drama sangat luas karena men-

cakup banyak hal, dari romansa hingga epik. Temanya dapat mencakup isu aktual, 

penyimpangan sosial, ketidakadilan, dan sebagainya. 

  Ada beberapa jenis drama tergantung dasar yang digunakannya. Dalam 

pembagian jenis drama, biasanya digunakan tiga dasar, yakni: berdasarkan pen-

yajian lakon drama, berdasarkan sarana, dan berdasarkan keberadaan naskah dra-

ma. Berdasarkan penyajian lakon, drama dapat dibedakan menjadi delapan jenis, 

yaitu: 

1. Tragedi: Drama yang penuh dengan kesedihan. 

2. Komedi: Drama penggeli hati yang penuh dengan kelucuan. 

3. Tragekomedi: Perpaduan antara drama tragedi dan komedi. 

4. Opera: Drama yang dialognya dinyanyikan dengan diiringi musik. 

5. Melodrama: drama yang dialognya diucapkan dengan diiringi melodi/musik. 

6. Farce: Drama yang menyerupai dagelan, tetapi tidak sepenuhnya dagelan. 

7. Tablo: Jenis drama yang mengutamakan gerak, para pemainnya tidak men-

gucapkan dialog, tetapi hanya melakukan gerakan-gerakan. 
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8. Sendratari: Gabungan antara seni drama dan seni tari. 

Menurut jenisnya drama dibagi menjadi: 

1. Drama Panggung: drama yang dimainkan oleh para aktor dipanggung. 

2. Drama Radio: drama radio tidak bisa dilihat dan diraba, tetapi hanya bisa 

didengarkan oleh penikmat. 

3. Drama Televisi: hampir sama dengan drama panggung, hanya bedanya drama 

televisi tak dapat diraba. 

4. Drama Film: drama film menggunakan layar lebar dan biasanya dipertunjuk-

kan di bioskop. 

5. Drama Wayang: drama yang diiringi pegelaran wayang. 

6. Drama Boneka: para tokoh drama digambarkan dengan boneka yang dimain-

kan oleh beberapa orang. 

Selain itu, drama dapat berupa cerita fiksi atau cerita yang tidak nyata, buah 

hasil pemikir dari si pengarang cerita atau sutradara. Untuk menciptakan suatu 

pertunjukkan yang apik, ada unsur- unsur penting yang harus diperhatikan dalam 

drama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu cerita yang apik, yang mampu 

membawa penonton larut dalam setiap scene yang dimainkan oleh aktor-

aktrisnya.  
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2.7.2 Unsur-Unsur Drama 

Menurut (Nurgiyantoro 2009: 23) terdapat dua unsur dalam drama yaitu un-

sur instrinsik dan unsur ekstrinsik, berikut merupakan penjabaran dari kedua un-

sur tersebut. 

A. Unsur Instrinsik 

Unsur instrinsik ialah unsur yang membangun suatu drama. Dapat 

dikatakan, unsur ini ialah komponen yang terdapat di dalam suatu drama. Bagan- 

bagian yang membangun suatu drama.  

Unsur Intrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari 

dalam karya itu sendiri. Pada novel unsur intrinsik itu berupa, tema, plot, penoko-

han, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Berikut ulasan unsur-unsur 

intrinsik novel. 

1. Tema 

Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel (Nurgi-

yantoro, 2009: 70). Tema dapat juga disebut ide utama atau tujuan utama. 

Berdasarkan dasar cerita atau ide utama, pengarang akan mengembangkan 

cerita. Oleh karena itu, dalam suatu novel akan terdapat satu tema pokok dan 

sub-subtema. Pembaca harus mampu menentukan tema pokok dari suatu nov-

el. Tema pokok adalah tema yang dapat memenuhi atau mencakup isi dari 

keseluruhan cerita. Tema pokok yang merupakan makna keseluruhan cerita 

tidak tersembunyi, namun terhalangi dengan cerita-cerita yang mendukung 

tema tersebut. Maka pembaca harus dapat mengidentifikasi dari setiap cerita 
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dan mampu memisahkan antara tema pokok dan sub-subtema atau tema tam-

bahan. 

2. Plot 

Plot merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak 

hanya jalinan peristiwa secara kronologis (Nurgiyantoro, 2009: 112). cerita 

yang berisi urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab aki-

bat. Suatu peristiwa disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang 

lain. Plot juga dapat berupa cerminan atau perjalanan tingkah laku para tokoh 

dalam bertindak, berpikir, berasa, dan mengambil sikap terhadap masalah 

yang dihadapi. Beberapa jenis plot, seperti dibawah ini: 

a. Konflik 

Sesuatu yang dramatik dan mengarah pada pertarungan antara dua 

kekuatan serta menyiratkan aksi-aksi balasan. Konflik merupakan peri-

stiwa, peristiwa-peristiwa berikut dapat konflik eksternal dan konflik in-

ternal. Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi pada seorang tokoh 

dengan sesuatu yang berada di luar dirinya. Konflik eksternal dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu konflik fisik dan konflik sosial. Konflik fisik 

adalah konflik yang ditandai dengan adanya permasalahan seorang tokoh 

dengan lingkungan alam. Sedangkan konflik sosial adalah konflik yang 

muncul karena adanya permasalahan dengan tokoh lain atau permasala-

han yang berkenaan dengan hubungan antar manusia. 
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b. Klimaks 

Unsur penentu plot yang terakhir adalah klimaks. Klimaks merupakan 

bagian dari konflik. Pertemuan konflik yang terjadi dalam cerita, apapun 

jenisnya ketika sampai pada titik puncak akan menyebabkan klimaks 

(Nurgiyantoro, 2009: 126). 

Unsur yang terakhir dalam kaidah pemplotan adalah unity. Unity atau kesatu-

paduan kaidah pemplotan adalah aspek keterjalinan yang padu antara unsur-

unsur yang disajikan, seperti peristiwa-peristiwa, konflik-konflik, dan seluruh 

pengalaman kehidupan yang harus memiliki keterkaitan satu sama lain. 

c. Kriteria Plot 

Plot atau alur dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria seperti urutan 

waktu, jumlah, dan kepadatan. Kriteria-kriteria tersebut tidak terlepas 

dari unsur-unsur pembentuk plot sebelumnya melainkan ada didalam 

kriteria-kriteria tersebut. Kriteria plot berdasarkan urutan waktu merupa-

kan teknik yang digunakan pengarang untuk menyajikan urutan peristiwa 

dalam cerita berdasarkan urutan waktu kejadian. Dalam kriteria plot yang 

terkait dengan urutan waktu ini, plot dibagi menjadi dua jenis, kronologis 

dan tak kronologis. Kronologis dapat disebut pula plot progresif, lurus, 

atau maju. Plot tak kronologis dapat disebut pula plot regresif, sorot ba-

lik, mundur, dan campuran. 

Plot progresif atau kronologis merupakan plot yang mengisahkan peri-

stiwa-peristiwa dengan ditandai adanya sebab dan akibat atau diceritakan 

secara runtut dimulai dari tahap awal (penyituasian, pengenalan, 
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pemunculan, dan konflik), tengah (konflik meningkat, klimaks), dan 

akhir (penyelesaian). Karya fiksi yang menggunakan jenis plot ini 

cenderung mudah diikuti jalan ceritanya karena sifatnya yang sederhana 

dan tidak berbelit-belit (Nurgiyantoro, 2009: 154). 

Kriteria Plot Berdasarkan Jumlah 

 Kriteria plot berdasarkan jumlah adalah banyaknya plot yang ter-

dapat pada sebuah karya fiksi. Dalam karya fiksi bisa terdapat satu plot 

atau mengandung beberapa plot. Berdasarkan kriteria jumlah, plot 

dibedakan menjadi dua, yaitu plot tunggal dan sub-subplot. 

Kriteria Plot Berdasarkan Tingkat Kepadatan 

 Plot ini merupakan plot yang menjelaskan sebuah karya fiksi ten-

tang bagaimana tingkat kepadatan atau keterjalinan cerita dalam sebuah 

karya fiksi. Pada kriteria plot berdasarkan kepadatannya, plot dibagi 

menjadi dua, tingkat kepadatan/kerapatan dan longgar/renggang. Berikut 

ulasan tentang plot berdasarkan tingkat kepadatannya. 

a.  Penokohan 

Penokohan adalah teknik bagaimana pengarang menampilkan tokoh-

tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para 

tokoh. Unsur penokohan mencakup pada tokoh, perwatakan, dan 

bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam cerita (Nurgiyantoro, 

2009: 166). Berikut ulasan tentang unsur-unsur penokohan. 
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b. Latar 

Latar dibedakan menjadi dua, latar netral dan latar tipikal. Latar netral 

merupakan latar yang tidak mendeskripsikan secara khas dan tidak mem-

iliki sifat fungsional. Latar netral tidak menjelaskan secara pasti cerita 

terjadi dimana, kapan, dan dalam lingkungan sosial yang seperti apa. 

Contoh latar netral seperti di desa, kota, hutan, suatu waktu, dan lain se-

bagainya. Lain halnya dengan latar tipikal, latar tipikal menjelaskan 

secara konkret sifat khas latar tertentu. Kejelasan latar tipikal memu-

dahkan pembaca dalam pengimajinasian, karena pada latar tipikal ada 

keterkaitan yang rapat dengan realitas pada kehidupan nyata. Nurgiyanto-

ro (2009: 220) 

c. Sudut Pandang 

Nurgiyantoro (2009: 246) berpendapat bahwa sudut pandang adalah cara 

penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya 

fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang persona ketiga: dia 

dan sudut pandang persona pertama: aku.  

d.  Gaya Bahasa 

Jenis bahasa yang dipakai pengarang, sebagai contoh misalnya gaya pop 

untuk remaja, gaya komunikatif, atau jenis bahasa yang kaku (seperti pa-

da cerita terjemahan). (Nurgiyantoro 2009: 272) juga berpendapat bahwa 

bahasa merupakan sarana pengungkapan yang komunikatif dalam sastra. 
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e.  Amanat 

Amanat atau nilai moral merupakan unsur isi dalam karya fiksi yang 

mengacu pada nilai-nilai, sikap, tingkah laku, dan sopan santun per-

gaulan yang dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalamnya 

(Nurgiyantoro, 2009: 321). 

 

B. Unsur Ekstrinsik 

 Unsur Ekstrinsik menurut (Nurgiyantoro 2009: 23) adalah unsur yang be-

rada di luar karya fiksi yang mempengaruhi lahirnya karya namun tidak menjadi 

bagian di dalam karya fiksi itu sendiri. Keadaan subjektivitas pengarang yang ten-

tang sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang melatarbelakangi lahirnya suatu 

karya fiksi, dapat dikatakan unsur biografi pengarang menentukan ciri karya yang 

akan dihasilkan. 

  

2.8 Warna 

Warna merupakan pembeda suatu bentuk dari lingkungan disekitarnya. 

(Wong 1980: 7) menjelaskan bahwa warna merupakan kualitas dari rupa yang 

membedakan sebuah bentuk dengan jelas dari lingkungannya, dan dapat berupa 

warna buatan. Adapun warna yang ada di alam bukanlah karya seni, sebab bukan 

buatan manusia. Warna alam contohnya seperti tumbuhan, bebatuan dan awan. 

Sedangkan warna buatan adalah pewarna yang berasal dari zat-zat sintetis. 

Warna ialah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua objek atau bentuk 

yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya. Warna berkaitan langsung 
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dengan perasan dan emosi, karena itu warna menjadi unsur penting dalam ungka-

pan seni rupa dan desain. Melalui bentuk kita dapat mengenali warna, sebaliknya 

kita mengenali bentuk dengan warna (Sunaryo, 2002: 12). 

Warna yang kita cerap, sangat ditentukan oleh adanya pancaran cahaya. 

Warna benda-benda yang kita lihat sesungguhnya adalah pantulan dari cahaya 

yang menimpanya, karena warna merupakan unsur cahaya. Warna yang ber-

sumber dari cahaya disebut warna aditif. Contohnya adalah warna-warna yang 

dipancarkan televisi dan sign lamp. Sedangkan warna-warna pada benda, de-

daunan, tekstil, lukisan atau cat termasuk warna pigmen, yakni butir-butir halus 

bahan warna. Warna pigmen tersebut disebut dengan warna subtraktif. Warna 

subtraktif ada yang bersifat bening (transparent) dan buram atau kedap (opaque), 

atau semu bening (semi transparent) (Sunaryo, 2002: 12). 

 

2.9 Psikologi Warna 

 Warna dapat digunakan sesuai dengan psikologinya dan efek dari psikologi 

warna tersebut dapat mendukung pemrosesan informasi manusia dan dengan 

demikian akan meningkatkan kemampuan penggunaannya dari perangkat lunak. 

Warna dapat membimbing perhatian utama para end-user dan pada saat yang sa-

ma menciptakan suasana yang mempengaruhi emosi. Sebagaimana warna mem-

iliki makna simbolis dan efek emosional mereka mempengaruhi kegunaan dan 

pengguna pengalaman. Sebagai antarmuka harus terdiri dari setidaknya dua warna 

yang berbeda hal itu sangat menarik untuk mengoptimalkan kombinasi warna 

(Sulianta, 2009: 49). 
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 Dalam pembuatan animasi 2,5D ini tampilan yang lebih dominan akan 

digunakan dua warna yaitu ungu dan coklat, warna tersebut memiliki arti: 

1.  Warna Ungu 

Warna yang memberikan kesan spiritual, megah dan kebijaksanaan. Seperti 

warna jubah yang digunakan magician sejenisnya di jaman medieval, ke-

banyakan di dominasi warna ungu. Ungu juga warna yang unik karena sangat 

jarang kita lihat. 

Dengan menggunakan warna ungu dapat memberikan kesan menarik dan 

unik pada desain, baik menggunakan secara overal atau hanya sebagai 

pemanis saja. Kelemahan warna ini adalah sulitnya di padukan dengan warna 

lain, kita dituntut kerja ekstra memikirkan warna apa yang cocok bersanding 

dengan warna unik ini. 

Purple: mysterious, spiritual, artistic, creative, eccentric, majestic. 

2. Warna Coklat 

Coklat adalah warna bumi, memberikan kesan hangat, nyaman dan aman. 

Selain itu, coklat juga memberikan kesan „mutakhir‟ karena dekat dengan 

warna emas. Bisa di bayangkan kesan „mahal‟ desain dengan kombinasi 

warna hitam dan coklat muda pastinya akan menghasilkan sebuah kolaborasi 

yang “wah”. Dan tidak lupa, coklat juga bisa memberikan nuansa yang “dapat 

di andalkan” dan “kuat”. 

Brown: Safe, awake, superb, authoritative, and sweet. 
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2.10 Tipografi 

Tipografi dalam hal ini huruf yang tersusun dalam sebuah alfabet merupa-

kan media penting komunikasi visual (Rustam, 2001:15). Media yang membawa 

manusia mengalami perkembangan dalam cara berkomunikasi. Komunikasi yang 

berakar dari simbol-simbol yang menggambarkan sebuah objek (pictograph), 

berkembang menjadisimbol-simbol yang merepresentasikan gagasan yang lebih 

kompleks serta konsep abstrak yang lain (ideograph). Kemudian berkembang 

menjadi bahasa tulis yang dapat dibunyikan dan memiliki arti (phonograph-setiap 

tanda atau huruf menandakan bunyi). 

Bentuk/rupa huruf tidak hanya mengidentifikasi sebuah bunyi dari suatu ob-

jek. Bentuk/rupa huruf tanpa disadari menangkap realitas dalam bunyi. Lebih dari 

sekedar lambang bunyi, bentuk/rupa huruf dalam suatu kumpulan huruf (font) 

dapat memberi kesan tersendiri yang dapat mempermudah khalayak menerima 

pesan atau gagasan yang terdapat pada sebuah kata atau kalimat (Rustam, 

2001:16). Bisa dibayangkan bila huruf tidak pernah ada, dalam penyampaian se-

buah pesan atau gagasan pasti akan membutuhkan waktu yang lama, dan bisa 

dibayangkan bila bentuk/rupa huruf seragam/sama. Jangankan dapat memberi se-

buah kesan dan menyampaikan sebuah pesan, terbaca pun tidak. Huruf menjadi 

sesuatu yang memiliki makna ganda, huruf dapat menjadi sesuatu yang dapat 

dilihat (bentuk/rupa huruf) dan dapat menjadi sesuatu yang dapat dibaca (ka-

ta/kalimat). Selain itu huruf memiliki makna yang tersurat (pesan/gagasan) dan 

makna yang tersirat (kesan).  
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Teks merupakan bagian penting dari desain grafis. Tak melulu seputar gam-

bar, desain grafis pun juga mencakup ruang lingkup teks serta komposisinya. Ti-

pografi dimaknai sebagai “Segala disiplin yang berkenaan dengan huruf”. Tipo-

grafi didefinisikan sebagai suatu proses seni untuk menyusun bahan publikasi 

menggunakan huruf (Rustam, 2001:16). Oleh karena itu, “menyusun” meliputi 

merancang bentuk huruf hungga merangkainya dalam sebuah komposisi yang te-

pat untuk memperoleh suatu efek tampilan yang dikehendaki (Adi Kusrianto, 

2007:190). Dalam sebuah rancangan tipografi, penggunaan jumlah jenis huruf 

yang diterapkan harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan desain ada dua 

hal yang akan menentukan kesuksesan desain terkait dengan penggunaan tipo-

grafi, yaitu: 

1. Legalibility 

Legalibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter atau 

huruf tanpa harus bersusah payah. 

2. Readibility 

Readibility adalah penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungannya 

dengan huruf yang lain, sehinga terlihat jelas. 

Dari kedua prinsip pokok desain tipografi tersebut mempunyai tujuan uta-

ma, yaitu untuk memastikan agar informasi yang ingin disampaikan melalui suatu 

karya desain dapat tersampaikan dengan tepat kepada audience. 


