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BAB III

GAMBARAN UMUM SERIAL ANIMASI TAYO THE LITTLE BUS

A. Identitas Serial Animasi Tayo the Little Bus

Gambar I
(Serial animasi Tayo the Little Bus)

Judul : Tayo the Little Bus

Genre : Anak-anak, Komedi.

Penulis : Choi, Jong-Il

Sutradara : Kim, Min-Sung

Pengisi suara : Robyn Slade - Tayo

Nolan Balzer - Rogi

Kami Desilents - Lani

Kerri Salki - Gani

Pengisi suara (Indonesia) : Lis Kurniasih - Tayo

Kartika Indah Jaya - Rogi
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Sani Oktania - Lani

Sani Oktania - Gani

Negara : Korea

Bahasa : Korea

Inggris (Dubbed)

Indonesia (Dubbed)

Jumlah Musim : 3

Jumlah Episode : 78

Durasi : 15 menit per episode71

B. Tokoh Serial Animasi Tayo the Little Bus

1. Tokoh Utama

a. Tayo (bus 120, biru) adalah menyenangkan dan kadang-kadang nakal.

Dia adalah ketiga tertua dari empat.

b. Rogi (bus 1000, hijau) adalah sahabatnya, meskipun dua sering masuk

ke perkelahian dengan satu sama lain. Lucu dan nakal sendiri, Rogi juga

memiliki minat dalam pekerjaan detektif, seperti dapat dilihat di “Rogi

Detektif!” dan “Prank Call Madness”. Kedua teman menyerupai

Hyundai super Aero city.

71 https://id.wikipedia.org/wiki/Tayo (diakses tanggal 28 Mei 2018, pukul 20:46).
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c. Lani (bus 02, kuning) adalah bungsu dari empat. Dia ceria dan baik.

Memiliki sedikit toleransi untuk argument, ia sering bertindak sebagai

mediator antara Tayo dan Rogi.

d. Gani (bus 1339, merah), yang pekerja keras, ramah tamah, dan pemalu.

Dia adalah yang tertua dari empat.72

2. Tokoh Pendukung

a. Hana adalah seorang mekanik baik, yang mengurus bus kecil dan

bekerja di bengkel depot bus.

b. CITU (bernama asli Cito) merah double decker bus, sebagai ayah angkat

untuk Tayo, Rogi, Lani, dan Gani. Dia sering menegur Tayo dan Rogi

untuk mendapatkan terlalu kasar. Namun dalam “Cito Secret” ia

mengungkapkan bahwa ia memiliki riuh masa lalu dirinya. Mentor

lamanya Bubba, muncul di episode ini.

c. Nuri adalah tenang dan professional taksi perempuan yang pertama kali

bertemu Tayo dalam episode “Hari dalam kehidupan Tayo”. Dia sangat

bagus Tayo dan teman-temannya, sering mengunjungi mereka di depot

bus.

d. Rookie adalah seorang polisi yang terkadang goofs dengan

pekerjaannya karena ia baru untuk itu.

e. Pat adalah mobil polisi berpengalaman yang serius ketika bekerja.

Rookie adalah perwira polisi Pat.

72 Ibid.
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f. Wondie merupakan bus biru tua yang dibatalkan setahun sebelum

musim pertama.

g. Kinder bus sekolah lain.73

C. Deskripsi Cerita Serial Animasi Tayo the Little Bus

Tayo the Little Bus memiliki 3 musim dengan 26 episode permusimnya.,

masing-masing memiliki durasi yang berbeda. Berikut adalah deskripsi 5

episode Tayo the Little Bus musim pertama:

1. Teman Baru Kita, Gani (Our New Friend, Gani)

Sebuah bis merah baru bernama Gani bergabung dengan para bis di

garasi. Gani dibuat dengan chip memori dari Wondie, seorang bis veteran

teman dekat Hana. Tayo senang mempunyai teman baru dan

memperlihatkan Gani sekeliling garasi. Meskipun Tayo ingin mengajari

pendatang baru semua yang dia tahu, Gani ternyata lebih baik dalam

segalanya dari pada Tayo. Dia bahkan mengajari tayo rute pusat kota tanpa

sadar. Setelah mereka kembali ke garasi, Tayo memberitahu Hana bahwa

ada yang aneh tentang Gani. Hana hanya mentertawakannya dan berkata

bahwa Gani tidak ada bedanya dengan bis kecil lainnya.74

Tokoh: Tayo, Lani, Rogi, Gani, Hana, Wondie, Rokkie, dan Pat

Durasi: 11 menit

73 Ibid.

74 https://www.youtube.com/user/Tayo (diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 05.00).



50

2. Hana dan Gani (Hana and Gani)

Hana merasa kenangan dari teman lamanya Wondie ada di Gani, bis

baru. Penasaran kalau Gani mempunyai ingatan Wondie, Hana suka rela

untuk membantu Gani dalam praktik berkendara. Sayangnya Gani malah

canggung dalam segala hal. Bertanya-tanya apakah dia sudah menyerah,

hana mengajak gani ke pusat kota. Bagaimanapun, Gani berbuat seperti

Wondie seperti dia menolong orang yang membutuhkan dan berbuat seperti

dia mengingatkan kenangan Hana dan Wondie ketika bersama. Hana

akhirnya mengerti rahasia Gani. Dia memang bis baru, tapi dia juga

memiliki ingatan lama Wondie.75

Tokoh: Tayo, Lani, Rogi, Gani, Hana, Wondie dan Cito

Durasi: 11 menit

3. Hari Libur Lani (Lani’s Day Off)

Lani pergi pagi-pagi sekali untuk piknik di hari liburnya. Ketika di

jalan dia bertemu sebuah bis pra sekolah yang mogok dan menawarkan

tumpangan untuk anak-anak untuk menggantikan bis. Sementara itu, Tayo

dan Rogi membicarakan tentang bayangan mereka ketika Lani sedang

menikmati piknik, ketika dia sebenarnya sedang memiliki waktu yang sulit

karena anak-anak nakal. Lani akhirnya sampai di sekolah, kelelahan dari

hari kerjanya. Tapi dia merasa itu semua tidak sia-sia ketika anak-anak

75 Ibid.
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berterima kasih kepadanya dan dia kembali ke garasi dengan perasaan

senang.76

Tokoh: Tayo, Lani, Rogi, Gani dan Hana

Durasi: 11 menit

4. Pekerjaanku yang Paling Berat (My Job’s the Hardest)

Tayo, Rogi, dan Lani bertengkar tentang rute siapa yang paling sulit.

Mereka mengikuti saran Gani untuk bertukar rute dan mereka bertiga

melakukan yang terbaik di rute masing-masing. Sayangnya mereka semua

akhirnya membuat penumpang tidak senang. Ketika di jalan kembali ke

rumah mereka bertemu Gani, yang sedang mogok di jalan. Penumpang Gani

meminta ke mereka untuk menyelesaikan rutenya untuk mereka dan mereka

bertiga merekomendasikan satu sama lain sebagai bis yang terbaik sesuai

pekerjaannya. Sekarang mereka mengerti bahwa mereka semua memiliki

kelebihan yang berbeda, para bis kecil berjanji tidak akan bertengkar lagi.77

Tokoh: Tayo, Lani, Rogi dan Gani.

Durasi: 11 menit

5. Tayo yang Paling Hebat (Tayo is the Best)

Tayo memutuskan untuk ikut serta dalam acara bakat di perayaan

hari raya bis. Dia menghabiskan banyak waktu dan usaha berlatih untuk itu.

Tayo menolong anak yang hilang dan seorang ibu hamil dalam perjalanan

pulang dari bekerja dan menjadi terlambat. Dia kembali ke garasi dalam

76 Ibid.

77 Ibid.
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keadaan kosong, terlambat untuk acara bakat dan hari raya. Tiba-tiba lampu

panggung menyala dan tayo disambut oleh teman-temannya. Tayo terpilih

sebagai bis tahun ini. Teman-temannya mengucapkan selamat kepadanya,

Tayo janji untuk selalu menolong orang lain dan melakukan yang terbaik

dalam segala hal.78

Tokoh: Tayo, Lani, Rogi, Gani, Hana, Pat, Rokkie, Cito dan Nuri.

Durasi: 11 menit

78 Ibid.


