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Assalamu’alaikum, Wr.Wb. 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan 

inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Modul Mata Pelajaran SistemKomputer  

ini sebagai salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN I tingkat 

XI (sebelas) semester 3 dan 4 untuk Kompetensi Keahlian MM. 

E – Book / Jobsheet / Lembar Kerja ini di susun untuk pembelajaran siswa secara aktif, inovatif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian pengetahuan, 

ketrampilan maupun sikap, untuk persiapan pembelajaran yang mencakup materi mulai dari KD 3.1 

sampai 3.10 dan KD 4.1 Sampai KD 4.10 dalam bentuk buku kerja. Adapun keluasan dan kedalaman 

materi disesuaikan dengan alokasi waktu dan kemampuan siswa SMK Islam PB. Soedirman 1 pada 

umumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Modul ini akan memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) di sekolah, karena anak akan dituntut untuk lebih banyak aktif dengan berbagai stimulus dan 

menganalisa informasi apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru mata pelajaran. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak baik 

teman seperjuangan maupun sekolah. 

Wa’alaikumsalam, Wr.Wb. 

“ALHAMDULILLAH” 

MAN JADDA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AAMIIN. 

   

   Jakarta, 9 Juli 2020 

   Penyusun 

 

Lilik Dwi A,S.Kom 
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3.1. Memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2D (vector) 

4.1. Menyampaikan  prinsip dasar pembuatan animasi 2D (vector)  

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

Memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2D (vector) 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

Prinsip dasar pembuatan animasi 2D (vector) 

 

 

 

 

PENGERTIAN, PRINSIP-PRINSIP, DAN PERBEDAAN ANIMASI 

A. Pengertian Animasi 

 

Animasi berasal dari bahasa latin yaitu “anima” yang berarti jiwa, hidup, semangat. 

Sedangkan karakter adalah orang, hewan maupun objek nyata lainnya yang dituangkan dalam bentuk 

gambar 2D. shingga karakter animasi secara dapat diartikan sebagai gambar yang memuat objek yang 

seolah-olah hidup, disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah beraturan dan bergantian 

ditampilkan. Objek dalam gambar bisa berupa tulisan, bentuk benda, warna dan spesial efek. 

 
Pengertian Animasi Menurut Ibiz Fernandes dalam bukunya Macromedia Flash Animation & 

Cartooning: A creative Guide, animasi definisikan sebagai berikut : 

 

“Animation is the process of recording and playing back a sequence of stills to achieve the illusion of 

continues motion” ( Ibiz Fernandez McGraw- Hill/Osborn, California, 2002) 

 

“Animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk 

mendapatkan sebuah ilusi pergerakan.” Berdasarkan arti harfiah, Animasi adalah menghidupkan. 

Yaitu usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri. 

 

Animasi juga berasal dari kata ”Animation” yang dalam bahasa Inggris ”to animate” yang 

berarti menggerakan. 

 

Jadi animasi dapat diartikan sebagai menggerakan sesuatu (gambar atau obyek). 

 

Sejarah animasi dimulai dari jaman purba, dengan ditemukannya lukisan-lukisan pada dinding goa di 

Spanyol yang menggambarkan ”gerak” dari binatang-binatang. Pada 4000 tahun  yang lalu bangsa 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
 
 



                                             E-BOOK TEKNIK ANIMASI 2D                                      Kur Terintegrasi 

 

2 Rev : 02                                                                                                                       No. F.02.55 

 

Mesir juga mencoba menghidupkan suatu peristiwa dengan gambar-gambar yang dibuat berurutan 

pada dinding. 

 

Sejak menyadari bahwa gambar bisa dipakai sebagai alternatif media komunikasi, timbul keinginan 

menghidupkan lambang-lambang tersebut menjadi cermin ekspresi kebudayaan. Terbukti dengan 

diketemukannya berbagai artefak pada peradapan Mesir Kuno 2000 sebelum masehi. Salah satunya 

adalah beberapa panel yang menggambarkan aksi dua pegulat dalam berbagai pose. 

 
Animasi sendiri tidak akan pernah berkembang tanpa ditemukannya prinsip dasar dari karakter mata 

manusia yaitu: persistance of vision (pola penglihatan yang teratur). Paul Roget, Joseph Plateau dan 

Pierre Desvigenes, melalui peralatan optic yang mereka ciptakan, berhasil membuktikan bahwa mata 

manusia cenderung menangkap urutan gambar-gambar pada tenggang 
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waktu tertentu sebagai suatu pola. Dalam perkembangannya animasi secara umum bisa 

didefinisikan sebagai: 

 

Suatu sequence gambar yang diekspos pada tenggang waktu tertentu sehingga tercipta sebuah 

ilusi gambar bergerak 

 

Secara garis besar, animasi computer dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 

 

a. Computer Assisted Animation, animasi pada kategori ini biasanya menunjuk pada system 

animasi 2 dimensi, yaitu mengkomputerisasi proses animasi tradisional yang menggunakan 

gambaran tangan. Computer digunakan untuk pewarnaan, penerapan virtual kamera dan 

penataan data yang digunakan dalam sebuah animasi. 

 
Animasi merupakan salah satu bentuk visual bergerak yang dapat dimanfaatkan untuk 

menjelaskan materi pelajaran yang sulit disampaikan secara konvensional. Dengan 

diintergrasikan ke media lain seperti video, presentasi, atau sebagai bahan ajar tersendiri animasi 

cocok untuk menjelaskan materi-materi pelajaran yang secara langsung sulit dihadirkan di kelas 

atau disampaikan dalam bentuk buku. Sebagai misal proses bekerjanya mesin mobil atau proses 

terjadinya tsunami. 

 

 

 

B. Pengertian secara Multimedia 

 

Menurut Rosch definisi animasi adalah kombinasi dari computer dan video, menurut McCornick 

multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen, yaitu suara, gambar dan teks. 

Menurut Turban, dkk multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau 

output dari data, media ini berupa audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik, dan gambar. 

Menurut Robin dan Linda multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang 

dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. 

Definisi lain dari multimedia yaitu dengan menempatkan dalam konteks seperti yang dilakukan 

Hofstetter, multimedia adalah pemanfaatan computer untuk membuat dan menggabungkan teks, 

grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tools yang 

memungkinkan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. 
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C. Prinsip Dasar Animasi 

 

a. Jenis-Jenis Animasi 

 

Dilihat dari tehnik pembuatannya animasi yang ada saat ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu: 

 
1. Animasi Stop-motion (Stop Motion Animation) 

 

2. Animasi Tradisional (Traditional animation) 

 

3. Animasi Komputer (Computer Graphics Animation) 

 

 

1. Stop-motion animation 

 

Stop-motion animation sering pula disebut claymation karena dalam perkembangannya, jenis 

animasi ini sering menggunakan clay (tanah liat) sebagai objek yang digerakkan .Tehnik stop- 

motion animation merupakan animasi yang dihasilkan dari penggambilan gambar berupa obyek 

(boneka atau yang lainnya) yang digerakkan setahap demi setahap. Dalam pengerjaannya teknik 

ini memiliki tingkat kesulitan dan memerlukan kesabaran yang tinggi. 

 

Wallace and Gromit dan Chicken Run , karya Nick Parks, merupakan salah satu contoh karya 

stop motion animation. Contoh lainnya adalah Celebrity Deadmatch di MTV yang menyajikan 

adegan perkelahian antara berbagai selebriti dunia. 

 

2. Animasi Tradisional (Traditional animation) 

 

Tradisional animasi adalah tehnik animasi yang paling umum dikenal sampai saat ini. 

Dinamakan tradisional karena tehnik animasi inilah yang digunakan pada saat animasi pertama 

kali dikembangkan. Tradisional animasi juga sering disebut cel animation karena tehnik 

pengerjaannya dilakukan pada celluloid transparent yang sekilas mirip sekali dengan 

transparansi OHP yang sering kita gunakan. Pada pembuatan animasi tradisional, setiap tahap 
gerakan digambar satu persatu di atas cel. 

 

Dengan berkembangnya teknologi komputer, pembuatan animasi tradisional ini telah dikerjakan 

dengan menggunakan komputer. Dewasa ini teknik pembuatan animasi tradisional yang dibuat 

dengan menggunakan komputer lebih dikenal dengan istilah animasi 2 Dimensi. 

 

3. Animasi Komputer 

 

Sesuai dengan namanya, animasi ini secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan 

komputer. Dari pembuatan karakter, mengatur gerakkan “pemain” dan kamera, pemberian  

suara, serta special effeknya semuanya di kerjakan dengan komputer. 
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Dengan animasi komputer, hal-hal yang awalnya tidak mungkin digambarkan dengan animasi 

menjadi mungkin dan lebih mudah. Sebagai contoh perjalanan wahana ruang angkasa ke suatu 

planet dapat digambarkan secara jelas, atau proses terjadinya tsunami. 

 

Perkembangan teknologi komputer saat ini, memungkinkan orang dengan mudah membuat 
animasi. Animasi yang dihasilkan tergantung keahlian yang dimiliki dan software yang 

digunakan. 

 

b. Software Animasi 

 

Saat ini terdapat banyak jenis software animasi yang beredar di pasaran, dari software yang 

mempunyai kemampuan yang sederhana hingga yang komplek, dari yang gratis hingga puluhan 

juta rupiah. 

 
Dari sisi fungsi penggunaan software animasi dapat dikelompokkan menjadi Software Animasi 2  

 

1. Software Animasi 2 Dimensi. 

 

Software animasi 2D adalah software yang digunakan untuk membuat animasi tradisional (flat 

animation), umumnya mempunyai kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, mengatur 

waktu, beberapa dapat mengimpor suara. Dari sisi penggunaan umumnya tidak sulit. 

 
Contoh dari Software Animasi 2D ini antara lain: 

 
 ToonBoom Studio 

 Macromedia Flash 

 Adobe Flash 

 Adobe ImageReady 

 Corel RaVe 

 Swish Max 

 Adobe After Effect 

 

 

 

12 Prinsip Utama pada Animasi 

Kata “animasi” berasal dari kata “animate,” yang berarti untuk membuat obyek mati menjadi 
seperti hidup. Seorang Animator profesional sepertinya harus mengetahui dan memahami 

bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang 

menarik, dinamis dan tidak membosankan 
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Dibawah ini merupakan 12 Prinsip/Syarat Animasi agar animasi terlihat seperti nyata : 

 

1. Timing (Waktu) 

 

Ini menentukan apakah gerakan tersebut alami atau tidak. Misalkan gerakan orang berjalan 

terlalu lambat, sedangkan latar belakang terlalu cepat bergerak. Atau bola yang memantul ke 

tanah, tetapi sebelum memantul, efek suara pantulan sudah terdengar lebih dahulu. Jadi timing 

ini lebih kepada sinkronisasi antara elemen-elemen animasi. 

Grim Natwick, seorang animator Disney pernah berkata, “Animasi adalah tentang timing dan 

spacing”. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, 

sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam- 

macam jenis gerak. 

 

Contoh Timing: Menentukan pada detik keberapa sebuah obyek/karakter berjalan sampai ke 

tujuan atau berhenti. 

 

Contoh Spacing: Menentukan kepadatan gambar (yang pada animasi akan berpengaruh pada 

kecepatan gerak) 

 

2. Ease In dan Ease Out (Percepatan dan Perlambatan) 

 

Prinsip ini juga paling banyak digunakan dalam animasi. Ketika bola di lempar ke atas, gerakan 

tersebut harus semakin lambat. Dan bola jatuh akan semaking cepat. Atau ketika mobil berhenti, 

pemberhentian tersebut harus secara perlahan-lahan melambat, tidak bisa langsung berhenti. 

 
Slow In dan Slow Out menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan 

yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi 

cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Contoh Slow In. 
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3. Arcs (Lengkungan) 

 

Banyak hal tidak bergerak secara garis lurus. Bola saja dilempar tidak akan pernah lurus, pasti 

ada sedikit pergeseran. Jadi usahakan gerakan objek anda tidak sempurna, agak “dirusak” sedikit 

sehingga terlihat alami. 

 

Pada animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya 

bergerak mengikuti pola/jalur (maya) yang disebut Arcs. Hal ini memungkinkan mereka 

bergerak secara „smooth‟ dan lebih realistik, karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola 

yang   berbentuk   lengkung   (termasuk    lingkaran,    elips,    atau    parabola).    Sebagai 

contoh, Arcs ditunjukkan pada lintasan tangan saat melempar bola dan lintasan gerak bola di 

udara. 

 

4. Follow Through and Overlapping Action (Gerakan penutup sebelum benar-benar diam) 

 

Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang 

telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap bergerak sesaat setelah melompat. 

Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling-silang. Maksudnya, 

adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului (overlapping). 

 

Contoh : Kelinci yang melompat. Sesaat setelah melompat telinganya masih bergerak-gerak 

meskipun gerakan utama melompat telah dilakukan 

 

Prinsip ini ingin menggambarkan prilaku karakter sebelum menyelesaikan suatu tindakan. 
Misalkan saat seseorang melempar bola, gerakan setelah melempar bola (Follow Through) 

tersebut adalah menunjukkan mimik muka senang karena puas telah melempar bola. Kemudian 

yang disebut Overlapping action adalah gerakan baju atau rambut yang bergerak akibat gerakan 

tersebut. 

 

Jadi animasi bukan sekedar asal bergerak, tetapi membuatnya hidup dengan hal-hal detail seperti 
ini. Banyak yang sangat detail bisa menggambar karakter, tetapi banyak yang gagal dalam 

menganimasikan karena karakter yang digambar terlalu rumit untuk dianimasikan. 

 

5. Secondary Action (Gerakan Pelengkap) 

 

Ini bukanlah gerakan yang sebenarnya, misalkan saat di ruang tunggu dokter, ada tokoh utama 

yang sedang membaca, tetapi di latar belakang ada pemeran pendukung seperti orang merokok, 

sedang mengobrol atau apapun yang membuatnya terlihat alami. 

 
Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat 

gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action tidak 

dimaksudkan untuk menjadi „pusat perhatian‟ sehingga mengaburkan atau mengalihkan 
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perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memberikan emphasizeuntuk 

memperkuat gerakan utama. 

 

Contoh: Ketika seseorang sedang berjalan, gerakan utamanya tentu adalah melangkahkan kaki 

sebagaimana berjalan seharusnya. Namun sambil berjalan „seorang‟ figur atau karakter 

animasi dapat sambil mengayun-ayunkan tangannya. Gerakan mengayun-ayunkan tangan inilah 

yang disebut secondary action untuk gerakan berjalan 

 

6. Squash and Strecth (Kelenturan suatu objek) 

 

Bola yang ketika jatuh agak sedikit gepeng menunjukkan kelenturan bola tersebut. Atau ketika 

orang melompat dan jatuh, kakinya agak sedikit lentur. 

 

Squash and strecth adalah upaya penambahan efek lentur (plastis) pada objek atau figur sehingga 

seolah-olah „memuai‟ atau „menyusut‟ sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. 

Penerapan squash and stretch pada figur atau benda hidup (misal: manusia, binatang, creatures) 

akan memberikan „enhancement‟ sekaligus efek dinamis terhadap gerakan/action tertentu, 

sementara pada benda mati (misal : gelas, meja, botol) penerapan squash and stretch akan 

membuat mereka (benda-benda mati tersebut) tampak atau berlaku seperti benda hidup. 

 

Contoh ketika sebuah bola dilemparkan. Pada saat bola menyentuh tanah maka dibuat seolah- 

olah bola yang semula bentuknya bulat sempurna menjadi sedikit lonjong horizontal, meskipun 

kenyataannya keadaan bola tidak selalu demikian. Hal ini memberikan efek pergerakan yang 

lebih dinamis dan „hidup‟ 

 

7. Exaggeration (Melebih-lebihkan) 

 

Animasi bisa dilebih-lebihkan dengan musik, latar belakang atau gambar. Orang digambarkan 

dengan mata besar yang menunjukkan keterkejutan. Ini bisa kita lihat di film-film kartun jepang, 

bagaimana orang berlari tetapi ada gambar seekor elang besar sebagai latarnya untuk 

menunjukkan kecepatan lari orang tersebut. 

 
Exaggeration merupakan upaya mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang 

bersifat hiperbolis. Dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai bentuk ekstrimitas ekspresi 

tertentu dan biasanya digunakan untuk keperluan komedik. Seringkali ditemui pada film-film 

animasi anak-anak (segala usia) seperti Tom & Jery, Donald Duck, Mickey Mouse, Sinchan, dsb. 

 

Contoh : Tubuh Donald duck melayang mengikuti sumber asap saat hidung Donald cuck 

mencium aroma masakan/makanan lezat. 
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8. Straight Ahead and Pose to Pose 

 

Prinsip Straight-ahead mengacu kepada teknik pembuatannya, yaitu dengan teknik frame by 

frame, digambar satu per satu. Walt Disney yang mempunyai ratusan animator dari berbagai 

mancanegara menggunakan teknik ini sehingga animasi terlihat sangat halus dan detail. Bagi 

Anda yang mempunyai dana terbatas jangan coba-coba menggunakan teknik ini karena 

pengerjaannya akan lama dan butuh tenaga animator yang banyak. Ujung-ujungnya dana bisa 

habis sebelum film animasi selesai dikerjakan. 

 

Pose to pose menggunakan teknik keyframe, seperti tween motion di flash. Ini cocok untuk 

mereka yang dananya terbatas dan butuh pengerjaan cepat. Tetapi ingat, karakter yang dibuat 

jangan terlalu detail dan rumit karena akan menyulitkan pengerjaan animasi. Sederhana saja 

sehingga karakter tersebut mudah digerakkan. Animasi jepang paling banyak menggunakan 

teknik ini seperti Sinchan dan The Powerpuff Girls. 

 
Dari sisi resource dan pengerjaan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. 

Yang pertama adalah Straight Ahead Action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang 

animator menggambar satu per satu, frame by frame dari awal sampai selesai seorang diri. 

Teknik ini memiliki kelebihan: kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang 

saja. Tetapi memiliki kekurangan yaitu waktu pengerjaan yang lama 

 
Yang kedua adalah Pose to Pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara 

menggambar hanya pada keyframe-keyframe tertentu saja, selanjutnya in-between atau interval 

antar keyframe digambar/dilanjutkan oleh asisten/animator lain. Cara kedua ini memiliki waktu 

pengerjaan lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya sehingga lebih cocok 

diterapkan pada industri animasi 

 

9. Anticipation ( Gerakan Pendahulu ) 

 

Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan/awalan gerak atau ancang- 

ancang.Seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu 

sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan melompat, seseorang yang tadinya berdiri harus ada 

gerakan „membungkuk‟ terlebih dulu sebelum akhirnya melompat. 

 
Gerakan ini bertujuan untuk menjelaskan gerakan utama. Misalkan gerakan utama adalah orang 

terpeleset dan jatuh ke kolam renang. Sebelum itu, ada elemen-elemen yang ditunjukkan 

sebelum itu seperti ada kulit pisang di lantai, kemudian ada gerakan air di kolam renang, orang 

berjalan dengan mimik cuek. Gerakan-gerakan antisipasi bertujuan agar penonton memahami 

apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi tidak langsung membuat orang tersebut jatuh ke kolam 

renang tanpa penonton tahu apa penyebabnya. 

 

Ini yang kadang dilupakan oleh orang, jadi seakan-akan penonton mengerti jalan pikiran sang 

animator. Oleh karena itu, film animasi yang dibuat banyak keganjilan dan keanehan karena 

kurang pahamnya animator dengan prinsip ini. 
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10. Staging (Bidang Gambar) 

 

Staging dalam animasi meliputi bagaimana „lingkungan‟ dibuat untuk mendukung suasana atau 

„mood‟ yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Biasanya berkaitan dengan 

posisi kamera pengambilan gambar. Posisi kamera bawah membuat karakter terlihat besar dan 

menakutkan, kamera atas membuat karakter tampak kecil dan bingung sedangkan posisi kamera 

samping membuat karakter tampak lebih dinamis dan menarik 

 

Staging adalah sudut pengambilan gambar seperti memperbesar muka tokoh untuk 

memperlihatkan kesedihannya, mengambil dari jarak jauh untuk memperlihatkan kemewahan 

suatu rumah, mengambil dari atas untuk memberi kesan ada seseorang yang mengintip, dan 

sebagainya. 

 

11. Personality (Penjiwaan Karakter) 

 

Membuat sedetail mungkin kepribadian seorang tokoh misalkan tanggal lahir, hobi, sifat baik 

dan jahat. Penjiwaan karakter akan membuat penonton mengenali karakter tersebut. 

 

12. Appeal (Daya Tarik Karakter) 

 

Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan 

mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya sekilas. Kita juga 

bisa melihat style animasi buatan Disney atau Dreamworks cukup dengan melihatnya beberapa 

saat. Hal ini karena mereka memiliki appeal atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter 

animasi. 

 

Ada juga yang berpendapat bahwa appeal adalah tentang penokohan, berkorelasi dengan 
„kharisma‟ seorang tokoh atau karakter dalam animasi. Sehingga visualisasi animasi yang ada 

bisa mewakili karakter/sifat yang dimilkiki. 

 

Daya tarik karakter tersebut harus bisa mempengaruhi emosi penonton. Misalkan tampangnya 

yang bodoh sehingga membuat penonton tertawa atau tampang yang tak berdosa sehingga 

membuat penonton merasa kasihan. 

 

Jadi ada 12 prinsip animasi yang perlu diketahui oleh animator sehingga kita tidak membuat 

animasi asal jadi, asal bergerak. 

 
Ke-12 prinsip animasi diatas sering digunakan dalam teknik animasi stop motion dan dalam 

penerapannya tentu lebih tergantung pada sang animator. Semakin profesional seorang animator 

dalam menguasai, mengoptimalkan dan mengeksplorasi kemampuan dirinya dalam membuat 

animasi secara keseluruhan, tentunya ide cerita akan selalu menarik dan menghasilkan sebuah 

film animasi yang sangat dinamis dan tidak membosankan bahkan untuk kalangan yang bukan 

merupakan target utama pengguna. 

http://oprekzone.com/proses-pembuatan-animasi-stop-motion-3d-shaun-the-sheep
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Perbedaan antara Cell Animation dan Digital Animation 

1. Cell Animation 

 

Kata “cell” berasal dari kata “celluloid”, yang merupakan material yang digunakan untuk 

membuat film gambar bergerak. Sekarang, material film dibuat dari asetat (acetate), bukan 

celluloid. Celluloid yang sebenarnya terdiri dari selulosa nitrat dan kapur barus yang digunakan 

pertama kali pada pertengahan abad ke 20, tapi karena mudah terbakar dan dimensi yang tidak 

stabil lalu digantikan oleh selulosa asetat. Potongan animasi dibuat pada sebuah potongan asetat 

atau sel (cell). Disebut cell animation karena teknik pembuatannya dilakukan pada celluloid 

transparent. Sel animasi biasanya merupakan lembaran-lembaran yang membentuk sebuah frame 

animasi tunggal. 

 
Sel animasi merupakan sel yang terpisah dari lembaran latar belakang dan sebuah sel untuk 

masing-masing obyek yang bergerak secara mandiri di atas latar belakang. Lembaran-lembaran 

ini memungkinkan animator untuk memisahkan dan menggambar kembali bagian-bagian gambar 

yang berubah antara frame yang berurutan. 

 
Sebuah frame terdiri dari sel latar belakang dan sel di atasnya. Misalnya seorang animator ingin 

membuat karakter yang berjalan, pertama-tama dia menggambar lembaran latar belakang, 

kemudian membuat karakter akan berjalan pada lembaran berikutnya, selanjutnya membuat 

membuat karakter ketika kaki diangkat dan akhirnya membuat karakter kaki dilangkahkan. Di 

antara lembaran-lembaran (frame-frame) dapat disipi efek animasi agar karakter berjalan itu 

mulus. Frame-frame yang digunakan untuk menyisipi celah-celah tersebut disebut keyframe. 

Selain dengan keyframe proses animasi sel dengan layering dan tweening dapat dibuat dengan 

animasi computer. 

 

Disebut Cell Animation karena teknik pembuatannya dilakukan pada celluloid transparent. 

 

2. Digital animation 

 

Digital animation adalah animasi karakter imajinasi yang dibuat dari hasil proses kerja komputer. 

Sebelum menggunakan komputer, animasi diselesaikan dengan membuat film dari gambar 

tangan atau urutan-urutan gambar di atas plastik atau kertas (yang disebut dengan cels), satu 

frame untuk 1/60 detik. Komputer pertama kali digunakan untuk mengontrol pergerakan dari 

karakter. 

 
Digital animation dapat juga membuat special effects dan simulasi gambar yang hampir tidak 

mungkin dilakukan dengan tanpa animasi, seperti memberikan penjelasan mengenai suatu hal 

yang sulit, contoh animasi solar flare pada matahari. Digital animation juga dapat digunakan 

untuk merekonstruksi ulang suatu kejadian. 
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a. Prinsip dasar animasi adalah Prinsip-prinsip yang digunakan seorang 

animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat 

sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis dan tidak 

membosankan. Prinsip dasar ini animasi ini sebenarnya paling pas digunakan untuk 

animasi kartun. Thomas dan Ollie Johnston adalah tokoh animator yang memberikan 

12 prinsip animasi pada film animasi produksi Walt Disney. Dengan Prinsip dasar 

tersebut Animasi mampu menyampaikan suatu konsep yang kompleks menjadi menarik 

secara visual dan juga dinamik sehingga animasi terus berkembang hingga saat ini. 

Konsep utama yang Mendasari Teori Prinsip – prinsip Animasi adalah fenomena 

kelemahan mata manusia yang disebut : persistance of vision 
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b. Tugas.  

Membuat Ringkasan Materi Tentang Prinsip – prinsip Dasar Animasi 

Sebelum mengerjakan tugas, buatlah kelompok terdiri atas 2-3 orang. 

Dalam kegiatan ini peserta didik akan membuat analisa materi Prinsip – prinsip 

Dasar Animasi pada film finding nemo. Siswa mengamati dan memahami setiap 

prinsip animasi yang di terapkan. Masing-masing kelompok membuat 

ringkasannya. Kemudian secara bergantian masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasilnya didepan kelas. 

1.1. Tonton dan cermati film animasi Finding Nemo. 

1.2. Buatlah ringkasan materi untuk Prinsip animasi (Film Finding 

Nemo) menggunakan software pengolah presentasi. Topik yang di 

tulis meliputi 1) adegan mana yang menerapkan Prinsip Animasi, 

2) Berikan alasanmu 

1.3. Presentasikan hasil ringkasan di depan kelas. 
 

 

c. Test Formatif.  

Dalam test ini setiap peserta didik wajib membaca dengan cermat dan teliti 

setiap butir soal dibawah ini. Kemudian berdasarkan uraian materi diatas tulislah 

jawabannya pada lembar jawaban test formatif yang telah disediakan. 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Prinsip – prinsip Animasi 

2. Jelaskan Konsep Dasar Prinsip Animasi 

3. Siapakah dua tokoh pencetus Prinsip Animasi pertama kali 

4. Mengapa Prinsip Animasi sangat penting untuk dijadikan pedoman 

saat membuat karya Animasi 

5. Apa yang dimaksud dengan Persistence of Vision
 

d. Lembar Jawaban Test Formatif (LJ).  

01 . Pengertian Prinsip – prinsip Dasar Animasi 

................................................................................................................... 

 02 . Konsep Dasar Prinsip Animasi 
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03 . Tokoh Pencetus Prinsip Animasi 

................................................................................................................... 

 

   04 . Pentingnya Prinsip – prinsip dasar dalam Animasi 

 

………………..…………………………………………………………… 

    05 . Pengertian Persistance of Vision 

            ………..…………………………………………………………………….. 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, Literasi dan  

lain Sebagainya baik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung diluar KBM)  

 

N

o 
Hari/Tanggal 

Nama Peserta 

Didik 

Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

1.Siapakah yang merumuskan 12 prinsip dasar animasi? 

 

a.Frank Thomas 

b.Ollie Johnston 

c.Paul Roget 

d.Frank Thomas dan Ollie Johnston 

e.Frank Thomas dan Paul Roget 

 

2.Prinsip dasar animasi pertama kali diperkenalkan oleh animator kawakan dari Walt Disney 

Studios yang ditulis dalam bukunya berjudul ... 

 

a.The Illussion of Life 

b.The Illusion of animate 

c.The Animate of Life 

d.The Life of Illusion 

e.The life of Animate 

3.Sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras dan seberapa lentur 

permukaan sebuah benda adalah prinsip .... 

 

a.Squash and Stretch 

b.Anticipation 

c.Staging 

d.Slow In and Slow Out 

e.Solid Drawing 

 

4.Sebuah prinsip animasi dimana kita sebagai animator memberikan tanda gerakan ancang-

ancang pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter adalah prinsip ... 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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a.Squash and Stretch 

b.Anticipation 

c.Staging 

d.Slow In and Slow Out 

e.Solid Drawing 

 

5.Prinsip animasi yang menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan 

yang berbeda-beda adalah prinsip ... 

 

a.Squash and Stretch 

b.Anticipation 

c.Staging 

d.Slow In and Slow Out 

e.Solid Drawing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Ketrampilan Produk 

 Buatlah Makalah tentang Prinsip2 Animasi.  

 

 Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil 
Wakt

u 

Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor 

Maksimal 
75 15 10 100 

………….. 
Skor 

Perolehan 
……. ……. ……. ………… 

 

No Soal PG Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 10 100 :  Nilai Perolehan = Jumlah 

bobot Soal PG Terjawab 

dengan Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 

No Soal Essay Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 Nilai Perolehan = Jumlah 

bobot Soal Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 4 25  

5 25  
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3.2. Menerapkan  teknik pembuatan gambar obyek sederhana menggunakan aplikasi  

             animasi 2D. 

4.2. Membuat gambar obyek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D  

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

Teknik pembuatan gambar obyek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

Membuat gambar obyek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D 

 

 

A.Tujuan Pembelajaran.  

Setelah mengikuti kegiatan belajar 5 diharapkan siswa dapat: 

 Mengetahui Pengertian Storyboard 

 Memahami  Pengertian storyboard 

 Mengetahui Komponen - komponen Storyboard 

 Memahami  Komponen - komponen Storyboard 

 

 

B.Uraian materi.  

1) Pengertian Storyboard 

Pengertian Storyboard secara Harfiah berarti dasar cerita, dalam perkembanganya 

storyboard didefinisikan sebagai area berseri (berjajar) dari sebuah gambar sketsa yang 

digunakan sebagai alat perencanaan untuk menunjukkan secara visual bagaimana aksi dari 

sebuah cerita berlangsung, dan akan menjadi dasar dari kelangsungan keseluruhan dari 

cerita nantinya. 

Atau dalam pengertian yang lain storyboard adalah serangkaian sketsa dibuat berbentuk 

persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan (alur cerita) elemen-elemen yang 

diusulkan untuk aplikasi multimedia (animasi, film, game, dll). Storyboard 

menggabungkan alat bantu narasi (scenario) dan visual pada selembar kertas sehingga 

naskah (scenario) dan visual menjadi terkoordinasi. 

Dalam kata lain storyboard dapat diartikan sebagai alat perencanaan yang menggambarkan 

urutan kejadian berupa kumpulan gambar dalam sketsa sederhana. Mengapa Perlu 

Storyboard? Storyboard berperan  menjadi  gambaran dasar dari sebuah produk yang akan 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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kita bangun berikutnya, ini merupakan pedoman rancangan dari apa yang akan kita bangun 

(animasi, Film, Game, dll). Pada awalnya storyboard merupakan kumpulan dari kertas 

gambar yang berisi rangkaian-rangkaian kejadian dalam sebuah produksi film, termasuk 

film animasi. Hal ini akan menjadi kerangka dasar bagi sutradara atau pembuat scenario 

tentang bagaimana sebuah film seharusnya berjalan. Begitu  pula halnya dengan 

pembuatan aplikasi multimedia interaktif. Biasanya pembuatan Multimedia interaktif 

melibatkan beberapa orang dalam sebuah tim, setidaknya 

 melibatkan dua orang pakar, seorang pakar yang mengerti konten materi 

cerita dan seorang lagi seorang ahli gambar kemudian digabung menjadi materi 

cerita yang bergambar (semacam komik). Jadi diharapkan dengan sebuah format 

storyboard yang dibangun bisa dibaca dengan mudah baik oleh sang pembuat 

ataupun oleh orang-orang yang terlibat dalam pembuatan produk tersebut dan 

mengerti urutan kejadian yang dimaksudkan oleh storyboard tersebut. Secara lebih 

rinci storyboard dalam pembuatan produk multimedia bertujuan untuk: 

a. Sebagai panduan bagi orang-orang yang terlibat didalamnya, mulai dari 

sutradara, penulis cerita, lighting, dan kameramen 

b. Memungkinkanseorang pembuat film untuk memprevisualisasikan ide- 

idenya 

c. Sebagai Alat untuk mengkomunikasi ide kesuluruhan film 

d. Menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita 

Berperan dalam pewaktuan (timing) pada sequence, percobaan- percobaan dengan sudut 

 pandang kamera, perpindahan dan kesinambungan (countinuity) antara elemen – elemen  

dalam sebuah frame. 
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Gambar 5.1 Macam macam Storyboard 

Perencanaan adalah kunci Storyboards adalah penyelenggara grafik yang 

menunjukkan adegan dalam sebuah proyek multimedia dalam bentuk gambar 

kasar. Storyboard akan membantu memvisualisasikan bagaimana potongan konten 

berhubungan satu sama lain dan akan membantu membentuk arah proyek. Dengan 

storyboard, tim produksi dapat memetakan ide awal untuk komunikasi ke pemirsa. 

Storyboard adalah jalan lain untuk menjelajahi kemungkinan narasi atau 

untuk melatih sebuah penampilan pada pembuatan film dan animasi, sebuah skrip 

dikembangkan sebelum storyboard dibuat. 

Namun sebelum merancang storyboard film/animasi harus memiliki cerita 

dan cerita tersebut memiliki konsep yang kuat. Storyboard yang baik dapat 

membantu kita memahami sebuah cerita yang tidak biasa atau memfalisitasi 

perkembangan cerita aslinya. 

Story board adalah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan 

naskah, dengan storyboard kita dapat menyampaikan ide cerita kita kepada orang 

lain dengan lebih mudah, karena kita dapat menggiring khayalan seseorang 

mengikuti gambar-gambar yang tersaji, sehingga menghasilkan persepsi yang 

sama. 

2) Komponen – komponen Storyboard 

Pada umumnya penulisan storyboard dan storyline sering menjadi satu 

kesatuan yang saling mendukung terdiri dari beberapa adegan yang tersusun dan 

didalamnya terdapat : 

 Bentuk adegan/potongan-potongan gambar sketsa 
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 Bentuk (alur cerita) untuk memperjelas gambar sketsa 

 Bentuk dramatisasi (adegan yang berisi tentang adegan karakter tertentu) 

Dengan Storyboard tidak hanya akan mempercepat proses pembuatan film, 

tetapi juga untuk mewujudkan visi artistik produk Multimedia yang akan di buat. 

Sehingga dengan mengacu pada rencana shooting dalam storyboard para pemain 

dan kru dapat mengerjakan tugas mereka masing-masing dengan cepat atau tepat. 

Storyboard secara gamblang memberikan tata letak visual dari adegan seperti 

yang terlihat melalui lensa kamera. 

 

 

Gambar 5.2 Template Storyboard 
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Untuk itu terdapat kaidah yang harus ada dalam pembuatan storyboard. Format 

dan susunananya bisa disesuaikan oleh masing – masing storyboarder. Komponen 

– komponen penyusun storyboard yang harus ada pada template adalah berikut: 

 

 Bagian Judul: Berisi tentang Judul, Episode, Scene, dan Halaman 

 Bagian Sub Judul: Berisi tentang Penjelasan Take shot, Panel, Squence, 

Lokasi, dan Setting Waktu 

 Bagian Visual: Berisi tentang Gambaran adegan dengan menyisipkan 

visual atau foto, grafis, dll. Anda juga dapat mencakup teks yang akan 

ditampilkan di layar, atau Anda dapat membuat bagian lain untuk teks. 

 Bagian Audio: berisi tentang uraian audio yang akan melengkapi berupa 

nama dari file musik atau rekaman, dan atau efek suara (SFX) yang akan 

bermain di layar masing-masing. 

 Bagian Dialog/Action: berisi detil action dan pergerakan kamera 

(framing, angle) serta dialog adegan (jika ada) 

 Bagian Properties: berisi tentang penjelasan artistic, property, wardrobe, 

dan Timing/ durasi. 

Ingat, semakin rapi, detil dan terbaca maka semakin bagus storyboard 

tersebut. Dan Bagian bagian tersebut penempatan dalam template bisa di 

sesuaikan dengan kebutuhan masing masing studio. 

 

b. Rangkuman  

Storyboard adalah serangkaian sketsa dibuat berbentuk persegi panjang 

yang menggambarkan suatu urutan (alur cerita) elemen-elemen yang diusulkan 

untuk aplikasi multimedia (animasi, film, game, dll). Pada awalnya storyboard 

merupakan kumpulan dari kertas gambar yang berisi rangkaian-rangkaian 

kejadian dalam sebuah produksi film, termasuk film animasi. Hal ini akan menjadi 

kerangka dasar bagi sutradara atau pembuat scenario tentang bagaimana sebuah 

film seharusnya berjalan. Begitu pula halnya dengan pembuatan aplikasi 

multimedia interaktif. 

Secara lebih rinci storyboard dalam pembuatan produk multimedia 

bertujuan untuk: 
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a. Sebagai panduan bagi orang-orang yang terlibat didalamnya, mulai dari 

sutradara, penulis cerita, lighting, dan kameramen 

b. Memungkinkanseorang pembuat film untuk memprevisualisasikan ide- 

idenya 

c. Sebagai Alat untuk mengkomunikasi ide kesuluruhan film 

d. Menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita 

e. Berperan dalam pewaktuan (timing) pada sequence, percobaan- percobaan 

dengan sudut pandang kamera, perpindahan dan kesinambungan 

(countinuity) antara elemen – elemen dalam sebuah frame 

Pembuatan storyboard dan storyline sering menjadi satu kesatuan yang saling 

mendukung terdiri dari beberapa adegan yang tersusun dan didalamnya terdapat: 

 
 Bagian Judul: Berisi tentang Judul, Episode, Scene, dan Halaman 

 Bagian Sub Judul: Berisi tentang Penjelasan Take shot, Panel, Squence, 

Lokasi, dan Setting Waktu 

 Bagian Visual: Berisi tentang Gambaran adegan dengan menyisipkan 

visual atau foto, grafis, dll. Anda juga dapat mencakup teks yang akan 

ditampilkan di layar, atau Anda dapat membuat bagian lain untuk teks. 

 Bagian Audio: berisi tentang uraian audio yang akan melengkapi berupa 

nama dari file musik atau rekaman, dan atau efek suara (SFX) yang akan 

bermain di layar masing-masing. 

 Bagian Dialog/Action: berisi detil action dan pergerakan kamera 

(framing, angle) serta dialog adegan (jika ada) 

 Bagian Properties: berisi tentang penjelasan artistic, property, wardrobe, 

dan Timing/ durasi. 

Bagian bagian tersebut penempatan dalam template bisa di sesuaikan   

dengan kebutuhan masing masing studi
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e. Test Formatif. 

 

 

 
Membuat Ringkasan Materi Pengertian Storyboard dan komponen - 

komponenya 

Sebelum mengerjakan tugas, buatlah kelompok terdiri atas 2-3 orang. Dalam 

kegiatan ini peserta didik akan membuat ringkasan Pengertian Storyboard dan 

komponen – komponenya. Siswa mengamati dan memahami uraian tentang 

storyboard tersebut. Masing-masing kelompok membuat ringkasannya. Kemudian 

secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya didepan 

kelas. 

1.1. Membaca uraian materi di atas dan mengamati contohnya. 

1.2. Buatlah ringkasan materi untuk Pengertian Storyboard dan bagian 

bagianya menggunakan software pengolah presentasi. Topik yang di tulis meliputi 

1) apa yang dimaksud dengan Storyboard;  

2) Sebutkan bagian gagian dari storyboard 

1.3. Presentasikan hasil ringkasan di depan kelas. 
 

 
Dalam test ini setiap peserta didik wajib membaca dengan cermat dan teliti setiap 

butir soal dibawah ini. Kemudian berdasarkan uraian materi diatas tulislah 

jawabannya pada lembar jawaban test formatif yang telah disediakan. 

1. Pengertian storyboard secara harfiah 

2. Pengertian storyboard 

3. Jelaskan tujuan dibuat storyboard 

4. Jelaskan dan sebutkan bagian utama storyboard 

5. Jelaskan dan sebutkan komponen pembentuk storyboard 

 

 

 

 

 

d. Tugas. 
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f. Lembar Jawaban Test Formatif (LJ). 

 
 

01  Pengertian harfiah storyboard 

 

 ...................................................................................................................

 

 

02  Pengertian Storyboard 

 

................................................................................................................... 

 

03  Tujuan pembuatan Storyboard 

 

................................................................................................................... 

04  Bagian – bagian utama storyboard 

 

………………..…………………………………………………………… 

05 : Komponen – komponen Storyboard 

 …………………………………………………………………………… 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,  

Literasi dan lain Sebagainya baik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

 diluar KBM)  

 

N

o 

H

ari/Tanggal 

Nama 

Peserta Didik 

Nama 

Kejadian/Perilaku 

Tin

dak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

1.Menempatkan karakter animasi pada posisi yang tepat dan memastikan bahwa setiap gerakan, 

ekspresi dan mood dari si karakter harus terlihat jelas dan tidak disalahartikan adalah .... 

 

a.Squash and Stretch 

b.Anticipation 

c.Staging 

d.Slow In and Slow Out 

e.Solid Drawing 

 

2.Membuat gerakan animasi menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. 

Semua gerakan tangan, kaki, memutar kepala, dan gerakan bola mata semuanya dilakukan dengan 

mengikuti sebuah kurva adalah prinsip ... 
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a.Archs 

b.Secondary Action 

c.Timing 

d.Appeal 

e.Exaggeration 

 

3.Prinsip animasi yang menentukan durasi waktu dan berapa jumlah gambar yang harus dibuat 

dalam sebuah gerakan animasi adalah prinsip ... 

 

a.Archs 

b.Secondary Action 

c.Timing 

d.Appeal 

e.Exaggeration 

 

4.Prinsip animasi yang digunakan untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa 

gambar yang bersifat hiperbolis adalah prinsip ... 

 

a.Archs 

b.Solid Drawing 

c.Timing 

d.Appeal 

e.Exaggeration 

 

5.Kemampuan untuk menggambar karakter tetap konsisten letak dan bentuknya dalam berbagai 

angle sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi 

adalah prinsip ... 

 

a.Archs 

b.Solid Drawing 

c.Timing 

d.Appeal 

e.Exaggeration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

No Soal PG Bobot Persoal 

PG 

Skor Penilaian 
Nilai 

1-20 5 100 :  Nilai Perolehan = Jumlah 

bobot Soal PG Terjawab 

dengan Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 



                                             E-BOOK TEKNIK ANIMASI 2D                                      Kur Terintegrasi 

 

26 Rev : 02                                                                                                                       No. F.02.55 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Penilaian Ketrampilan Produk 

 

 

Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal Essay Bobot Persoal 

Essay 

Skor Penilaian 
Nilai 

1 15 100 Nilai Perolehan = Jumlah 

bobot Soal Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  
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3.3. Menerapkan  teknik animasi tweening 2D. 

4.3. Membuat animasi 2Dmenggunakan teknik tweening  

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

Teknik animasi tweening 2D 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

Membuat animasi 2Dmenggunakan teknik tweening 

 

 

A.Tujuan Pembelajaran. 

Setelah mengikuti kegiatan belajar 7 diharapkan siswa dapat: 

 Memahami Pengertian dan jenis animasi tradisional 

 Membedakan berbagai jenis animasi tradisional 

 Mengetahui cara kerja animasi tradisional 

 Mengidentifikasi tahapan kerja animasi tradisional 

 

 

B.Uraian materi.  

 

Pengertian Animasi Tradisional 

Menurut Ibiz Fernandes animasi definisikan sebagai berikut: “Animation is the 

process of recording and playing back a sequence of stills to achieve the illusion of continues 

motion.” Artinya kurang lebih adalah: “Animasi adalah sebuah proses merekam dan 

memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan.” 

Berdasarkan arti harfiah, animasi adalah menghidupkan. Yaitu usaha untuk menggerakkan 

sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri 

Tradisional animasi adalah tehnik animasi yang paling umum dikenal sampai 

saat ini. Dinamakan tradisional karena tehnik animasi inilah  yang digunakan pada saat 

aniamsi pertama kali dikembangkan.Untuk menciptakan ilusi gerakan, setiap gambar 

harus sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Caranya dengan menjiplak gambar yang 

dibuat animator di kertas transparan yang disebut cels. Kemudian gambarnya diisi 

dengan cat dalam warna yang berbeda dan juga warna shading yang beda. Nanti 

gambar karakter yang sudah di gambar di cel, di foto satu persatu dalam  filem yang 

latar belakangnya sudah  di  cat. Tradisional animasi juga sering disebut cel 

animation karena tehnik pengerjaannya dilakukan pada celluloid transparent yang 

MATERI PEMBELAJARAN  
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sekilas mirip sekali dengan transparansi OHP yang sering kita gunakan.  Pada 

pembuatan animasi tradisional, setiap tahap gerakan digambar satu persatu di atas cel. 

 

Disebut cell animation karena teknik pembuatannya dilakukan pada celluloid 

transparent. Teknik Celluloid ini merupakan teknik mendasar dalam pembuatan film animasi 

klasik. Setelah gambar mejadi sebuah rangkaian gerakan maka gambar tersebut akan ditransfer 

keatas lembaran transparan (plastik) yang tembus pandang/ sel (cell) dan diwarnai oleh Ink and 

Paint Departement. Setelah selesai film tersebut akan direkam dengan kamera khusus, yaitu 

multiplane camera didalam ruangan yang serba hitam. 

Objek utama yang mengeksploitir gerak dibuat terpisah dengan latar belakang dan 

depan yang statis. Dengan demikian, latar belakang (background) dan latar depan (foreground) 

dibuat hanya sekali saja. Cara ini dapat menyiasati pembuatan gambar yang terlalu banyak. 

Teknik animasi ini memanfaatkan serangkaian gambar yang dibuat di atas lembaran 

plastic tembus pandang, disebut sel.Figur animasi digambar sendiri-sendiri di atas sel untuk 

tiap perubahan gambar yang bergerak, selain itu ada bagian yang diam, yaitu latar belakang 

(background), dibuat untuk tiap adegan, digambar memanjang lebih besar daripada lembaran 

sel.Lembaran sel dan latar diberi lobang pada salah satu sisinya, untuk dudukan standar page 

pada meja animator sewaktu di gambar, dan meja dudukan sewaktu dipotret. 

Sekarang, material film dibuat dari asetat (acetate), bukan celluloid. Potongan 

animasi dibuat pada sebuah potongan asetat atau sel (cell). Sel animasi biasanya merupakan 

lembaran-lembaran yang membentuk sebuah frame animasi tunggal. Sel animasi merupakan sel 

yang terpisah dari lembaran latar belakang dan sebuah sel untuk masing-masing obyek yang 

bergerak secara mandiri di atas latar belakang. Lembaran-lembaran ini memungkinkan 

animator untuk memisahkan dan menggambar kembali bagian-bagian gambar yang berubah 

antara frame yang berurutan. Sebuah frame terdiri dari sel latar belakang dan sel di atasnya. 

 
Gambar 1.1: Contoh gambar proses gerakan berjalan pada animasi tradisional. 

Mengapa animasi ini dinamakan animasi tradisional? Dinamakan tradisional karena 

tehnik animasi inilah yang digunakan pada saat animasi pertama kali dikembangkan. 
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Contoh film animasi tradisional antara lain : Pinocchio, Animal Farm, Akira. 

Sedangkan film animasi tradisional yang dihasilkan dengan bantuan teknologi 

komputer antara lain : The Lion King, Beauty and The Beast, Snow White & Seven 

Dwarf, Cinderella, Aladdin, Bambi, The Flinstone, Tom & Jerry, Sen to Chihiro no 

Kamikakushi/Spirited Away, Les Triplettes de Belleville. 

a. Ringkasan Materi Jenis jenis Animasi Tradisional. 

Sebelum mengerjakan tugas, buatlah kelompok terdiri atas 2-3 orang. 

Dalam kegiatan ini peserta didik akan membuat ringkasan materi 

berbagai jenis animasi tradisional kemudian mengamati dan 

mengidentifikasi perbedaannya. Masing- masing kelompok mebuat 

ringkasan untuk dua jenis sistem operasi. Kemudian secara bergantian 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya  didepan kelas. 

1.1. Bacalah uraian materi diatas denganteliti dan cermat. 

1.2. Buatlah ringkasan materi untuk jenis animasi (sesuai 

dengan yang ditentukan) menggunakan software pengolah 

presentasi. Topik yang di tulis meliputi 1) definisi dan 

kapan diluncurkan, 2) cara kerjanya 3) kelemahan dan 

kelebihannya 

1.3. Presentasikan hasil ringkasan di depan kelas. 
 

 

b. Test Formatif.   

Dalam test ini setiap peserta didik wajib membaca dengan cermat dan 

teliti setiap butir soal dibawah ini. Kemudian berdasarkan uraian materi 

diatas tulislah jawabannya pada lembar jawaban test formatif yang telah 

disediakan. 

1.Jelaskan definisi istilah animasi menurut Ibiz Fernandes dan uraikan alasanya 

kenapa disebut animasi 

2.Jelaskan pengertian dari animasi tradisional dan sebutkan ciri cirinya 

3.Sebutkan dua tipe animasi tradisional yang kalian ketahui dan jelaskan dan 

berikan contoh filmnya 
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4.Sebutkan dan jelaskan jenis jenis animasi tradisional sesuai urutan 

perkembanganya 

5.Jelaskan cara kerja cel animasi dan  Jelaskan tahapan-tahapan secara umum
 dalam proses pembuatan animasi tardisional 
 Jelaskan istilah istilah animasi berikut ini : 

 Keyframe 

 Inbetween 

 Clean up 

 Scanning 

 

c. Lembar Test Formatif   

01 Definisi animasi menurut Ibis Fernandes 

a.Animasi adalah……………………………………………………….. 

................................................................................................................... 

b.Alasan disebut animasi ............................... 

................................................................................................................... 

 

 

02  Pengertian Animasi Tradisional 

 

Animasi Tradisional : 

................................................................................................................... 
 

 

Ciri ciri animasi tradisional: 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 03  Tipe Animasi Tradisional 

Animasi Cel : 

................................................................................................................... 

 

Animasi Stop motion: 

……………………………………………………………….. 

 04  Jenis jenis Animasi Tradisional menurut perkembanganya 

……………………………………………………………………………………

……………… 

 05. Membuat animasi 2Dmenggunakan teknik tweening 

……………………………………………………………………………………

……………… 

A. Penilaian Sikap  
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Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja 

(5R, PPK,4C, Literasi dan lain Sebagainya baik terintegrasi dalam KBM 

maupun observasi tidak langsung diluar KBM)  

 

 

 

 

N

No 
Hari/Tanggal 

Nama 

Peserta 

Didik 

Nama 

Kejadian/Perilaku 

Tindak 

Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Penilaian Ketrampilan Produk 

 

Tugas kelompok membuat project Storyboard animasi.  

Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor 

Maksimal 
75 15 10 100 ………….. 

 

 

 

 

 

No Soal PG Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 5 100 :  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal PG 

Terjawab dengan 

Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 

No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan 

Benar   
2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 4 25  

5 25  
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3.4. Menerapkan  teknik pembuatan karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D 

4.4. Membuat karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi2D 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

Teknik animasi tweening 2D 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

Membuat animasi 2Dmenggunakan teknik tweening 

 

 

A.Tujuan Pembelajaran.  

Setelah mengikuti kegiatan belajar 8 diharapkan siswa dapat: 

 Memahami definisi animasi stop motion 

 Mengetahui sejarah perkembangan animasi stop motion 

 Mengetahui jenis-jenis animasi stop motion 

 Memahami cara kerja animasi stop motion 

 

 

B.Uraian materi.  

1) Definisi Animasi Stop Motion 

Animasi Stop Motion adalah teknik aimasi menggunakan fotografi yang pengambilan 

gambarnay frame by frame untuk membuat objek statis menjadi tampak bergerak. Tehnik 

stop-motion animation merupakan  animasi yang dihasilkan dari penggambilan gambar 

berupa obyek (boneka atau yang lainnya) yang digerakkan setahap demi setahap. Dalam 

pengerjaannya teknik ini memiliki tingkat kesulitan dan memerlukan kesabaran yang tinggi. 

Istilah "stop motion", yang berkaitan dengan teknik animasi, sering dieja dengan tanda 

hubung, "stop-motion". Kedua varian ortografis, dengan dan tanpa tanda hubung, sudah 

benar, tapi yang ditulis dgn tanda penghubung memiliki makna kedua, tidak berhubungan 

dengan animasi atau bioskop, yaitu: "perangkat untuk secara otomatis menghentikan mesin 

atau mesin ketika sesuatu yang tidak beres. (The New Shorter Oxford English Dictionary, 

edisi 1993) 

 

 

2) Sejarah Animasi Stop Motion 

Animasi Stop motion mempunyai sejarah panjang dalam perfilman. Seringkali digunakan 

untuk menunjukkan objek statis bergerak seperti menggunakan sihr. Contoh teknik stop 

MATERI PEMBELAJARAN  
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motion pertama dapat kita berikan penghargaan kepada Albert E. Smith dan J. Stuart 

Blackton untuk karya mereka pada tahun 1897 berjudul Vitagraph's The Humpty Dumpty 

Circus, yang menunjukkan sirkus acrobat dari mainan dan binatang yang Nampak 

hidup. Pada tahun 1902, sebuah film berjudul Fun in a Bakery Shop menggunakan trik stop-

motion dalam adegan memahat petir. Seorang maestro trik film bernama Georges Méliès 

menggunakan stop motion untuk menghasilkn efek huruf-huruf judul yang bergerak dalam 

salah satu film pendeknya, namun tidak pernah mengeksploitasi lebih lanjut teknik tersebut 

dalam film-filmnya yang lain. [dubious – discuss]. The Haunted Hotel (1907) merupakan 

salah satu film stop-motion lain yang dibuat oleh J. Stuart Blackton, dan merupakan sukses 

besar ketika dirilis. Segundo de Chomón (1871–1929), dari Spanyol merilis El Hotel Eléctrico 

sesaat berikutnya pada tahun yang sama dan menggunakan teknik yang sama seperti film  

Blackton. Pada tahun 1908, A Sculptor's Welsh Rarebit Nightmare dirilis , demikian juga The 

Sculptor's Nightmare, sebuah film oleh Billy Bitzer. Seorang animator Itaia bernama Roméo 

Bossetti memukau penontonnya dengan animasi objeknya berjudul tour-de-force, The 

Automatic Moving Company pada tahun 1912. Seorang pionir stop-motion eropa bernama 

Wladyslaw Starewicz (1892–1965), menganimasikan animasi stop motion berjudul The 

Beautiful Lukanida (1910), The Battle of the Stag Beetles (1910), The Ant and the 

Grasshopper (1911) 

Membuat Ringkasan Materi Stop Motion. 

Sebelum mengerjakan tugas, buatlah kelompok terdiri atas 2-3 orang. Dalam kegiatan ini 

peserta didik akan membuat sebuah animasi stop motion sederhana dengan benda-benda 

yang ada di sekeliling, kemudian secara bergantian masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasilnya didepan kelas. 

   1.1.Buatlah sebuah animasi stop motion sederhana dengan benda- 

Benda yang ada disekeliling Bisa berupa pensil, penghapus, ballpoint da 

lain sebagainya. 

Tulislah cerita sederhana untuk animasi stop motion anda. 
Buatlah benda-benda tersebut seolah-olah bergerak dengan stop motion menggunakan 

peralatan yang sudah anda siapkan 

 

 

 

 

Tes Formatif 

1. Terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Disebut….. 

a.       Slow in 
b.      Slow out 

c.       Archs 
d.      Secondary action 

e.      Timing 
2.   Terjadi jika sebuah gerakan yang relative cepat kemudian melambat. Disebut…. 
a.       Slow in 

b.      Slow out 
c.       Archs 
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d.      Secondary action 
e.      Timing 

3.   Membuat gerakan animasi kita menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan 
disebut….. 

a.       Archs 
b.      Timing 
c.       Secondary action 

d.      Appeal 
e.      exageration 
4.   prinsip dimana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Adalah….. 

a.       Archs 
b.      Timing 

c.       Secondary action 
d.      Appeal 
e.      exageration 

 
5.   menentukan berapa gambar yang harus kita buat diantara 2 pose atau yang biasa kita sebut dengan 

istilah in-between adalah…. 

a.       Archs 

b.      Timing 
c.       Secondary action 

d.      Appeal 
   e.      exageration 

Soal Essay 

1. Pengertian animasi Stop Motion? 

2. Jenis- jenis animasi stop motion? 

3. Sebutktan dan jelaskan macam-macam pengambilan gambar? 

4. Menurut pemahamanmu apakan yang dimaksud dengan animasi? 

5. Sebutkan langkah-langkah proses dalam pembuatan film animasi Stop Motion? 

 

 

 

 

 

 

 

A.Penilaian pengetahuan pilihan ganda 

 

 

 

 

 

 

No Soal PG Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 10 100 :  Nilai Perolehan = Jumlah bobot 

Soal PG Terjawab dengan Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 
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B.Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.Penilaian Ketrampilan Produk 

 Buatlah Makalah tentang Prinsip2 Animasi.  

 

 Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil          Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Peroleha

n 

Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal Essay Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan Benar   
2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 4 25  

5 25  
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3.5. Menganalisis  elemen gambar digital puppeter dalam animasi 2D 

4.5. Membuat elemen gambar digital puppeter dalam animasi 2D 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

Gambar digital puppeter dalam animasi 2D 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

Membuat elemen gambar digital puppeter dalam animasi 2D 

 

 

Membuat Ringkasan Materi Stop Motion. 

Sebelum mengerjakan tugas, buatlah kelompok terdiri atas 2-3 orang. 

Dalam kegiatan ini peserta didik akan membuat sebuah animasi stop 

motion sederhana dengan benda-benda yang ada di sekeliling, kemudian 

secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya 

didepan kelas. 

   1.1.Buatlah sebuah animasi stop motion sederhana dengan benda- 

Benda yang ada di sekeliling anda. Bisa berupa pensil, penghapus, 

ballpoint dan lain sebagainya. 

Tulislah cerita sederhana untuk animasi stop motion anda. 
Buatlah benda-benda tersebut seolah-olah bergerak dengan stop motion menggunakan 

peralatan yang sudah anda siapkan 

Dalam test ini setiap peserta didik wajib membaca dengan cermat 

dan teliti setiap butir soal dibawah ini. Kemudian berdasarkan uraian 

materi diatas tulislah jawabannya pada lembar jawaban test formatif yang 

telah disediakan. 

Tes Formatif 

1. Berikut ini merupakan kaidah-kaidah dalam pembuatan film animasi, kecuali….. 
a.       Kaidah Penciptaan Gerak 

b.      Kaidah Pengaturan Waktu(timing) 
c.       Kaidah Sebab-akibat 
d.      Kaidah Gerakan Newton 

e.       Kaidah Relativitas Einsten 
2.      Teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi secara fisik agar terlihat bergerak sendiri , 
dan biasanya dibuat dari gabungan dari foto-foto, dengan mayoritas tokoh animasinya dibuat 

menggunakan  lilin/tanah liat adalah animasi…. 
a.       Animasi komputer 

b.      Animasi stopmotion 
c.       Animasi komputer 
d.      Animasi 3 Dimensi 

e.       Animasi Model 
3.      Nama lain dari animasi stopmotion  adalah…. 

a.       Clay motion 

MATERI PEMBELAJARAN  
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b.      Kartun 
c.       Manga 

d.      Rare motion 
e.       Photo motion 

 

4.      Berikut ini yang merupakan contoh serial film yang dibuat dengan teknik animasi stopmotion 
adalah…. 

a.       Spongebob squarepants 

b.      Shaun the sheep 
c.       Avatar the legend of Ang 

d.      Donald Duck 
e.       Transformer 

5.      Yang bukan merupakan kekurangan dari animasi stopmotion adalah….. 

a.       Proses pengerjaaan relative lama 
b.      Harus memiliki konsep yang matang 

c.       Harus memiliki ketelitian dan ketelatena 
d.      Keterbatasan gerak objek 

e.       Dapat dibuat dengan hanya menggunakan still kamera 

 

Penilaian pengetahuan Essay 

1. Jelaskan apa yang dimaksud engan animasi stop motion? 

2. Sebutkan dan jeaskan macam-macam animasi stop motion? 

3.  Pengertian animasi Stop Motion? 

4. Tulislah cerita sederhana untuk animasi stop motion anda? 

5. Jenis- jenis animasi stop motion? 

 

A.Penilaian pengetahuan pilihan ganda 

 

 

B.Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

 

 

 

No Soal PG Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 10 100 :  Nilai Perolehan = Jumlah bobot 

Soal PG Terjawab dengan Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 

No Soal Essay Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan Benar   
2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 4 25  

5 25  



 

40  
 

 

 

C.Penilaian Ketrampilan Produk 

 Buatlah Makalah tentang Prinsip2 Animasi.  

 

 Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot    Proses    Hasil               Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
    Paraf Guru 

Skor  

Maksimal 
75 15 10 100 ………….. 
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3.6. Menerapkan gerak digital pupetter pada animasi 2D 

4.6. Membuat gerak digital puppeter pada animasi 2D 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

Teknik animasi tweening 2D 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

Membuat animasi 2Dmenggunakan teknik tweening 

 

 

A.Konsep gerakan animasi puppeteer 2D : 

A. Pose dan gerakan antara (Pose-To-Pose and Inbetween) 

B. Pengaturan waktu (Timing) 

C. Gerakan sekunder (Secondary Action) 

D. Akselerasi (Ease In and Out) 

E. Antisipasi (Anticipation) 

F. Gerakan lanjutan dan perbedaan waktu gerak (Follow Through and Overlapping Action)  

G. Elastisitas (Squash and Stretch) 

H. Penempatan di bidang gambar (Staging) 

I. Daya tarik karakter (Appeal) 

J. Penjiwaan Karakter 

K. Dramatisasi gerakan (Exaggeration) : 

Dramatisasi gerakan adalah tindakan mempertegas apa yang sedang dilakukan. Sering kita 

melihat seorang aktor theater mendramatisasi atau melebih-lebihkan aksi mereka agar terlihat 

jelas oleh penonton. Saat marah sang aktor akan berkacak pinggang dan menuding-nuding 

lawannya. 

Demikian pula saat tertawa, ia berkacak pinggang, menarik bagian atas tubuhnya ke belakang, 

mengangkat kepalanya ke atas, membuka mulut selebar-lebarnya dan akhirnya mengeluarkan 

suara tawa sedemikian kerasnya. 

L. Gerakan melengkung (Arc) : 

Pada saat kita menggelengkan kepala, gerakan yang dihasilkan adalah gerakan yang sedikit 

melengkung ke arah atas atau bawah yang membentuk lingkaran. Gerakan inilah yang disebut gerakan 

melengkung (arc) yang merupakan prinsip yang diterapkan pada animasi. 

Tes Formatif 

1.Berikut ini yang merupakan contoh serial film yang dibuat dengan teknik Animasi stop 

motion adalah…. 

a.Spongebob Squarepants 

MATERI PEMBELAJARAN  
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b.Shaun The Sheep 

c.Avatar The legend of Ang 

d.Donald Duck 

e.Transformer 

 

2.Animasi tradisional juga sering disebut … karena tehnik pengerjaannya dilakukan pada 

celluloid transparent yang sekilas mirip sekali dengan transparansi OHP yang sering kita 

gunakan. 

a.Animasi 3 Dimensi 

b.Cel Animation 

c.Stop Motion 

d.Story Board 

e.Scene 

 

3.File yang terbentuk ketika kita merekam tugas FLASH berekstensi ... 

a..exe 

b..fla 

c..swf 

d..gif 

e..html 

 

4.Free Transform tool digunakan untuk .... 

a.Memasukkan Text 

b.Membuat obyek berbentuk persegi 

c.Mengubah bentuk obyek 

d.Memberi warna 

e.Membuat Garis 

 

5.Pada Micromedia Flash 8, kondisi default ukuran stage adalah ... 

a.800 X 600 pixels 

b.600 X 800 pixels 

c.550 X 400 pixels 

d.400 X 550 pixels 

e.1280 X 800 pixels 

Essay  

1. Efek Morphing adalah efek khusus dalam animasi yang berguna untuk mengubah (morph) satu gambar 

menjadi gambar lain dengan perubahan yang halus. 
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2. Onion skinning adalah teknik yang digunakan untuk membuat animasi kartun dan pengeditan video 
untuk melihat beberapa frame pada satu waktu. 

 
3. Aspek Irama dalam pembuatan film animasi adalah Sebagai unsur penggerak emosi yang digunakan 
untuk menghanyutkan perasaan emosi penonton kepada suasana tegang, riang, bingung atau sakit. 

 
4. Aspek Visual dalam pembuatan film animasi adalah Keberhasilan pembuatan film animasi sangat 

ditentukan oleh pemilihan gambar, karakter/tokoh, suasana, ilustrasi musik, narasi, efek suara, trik dan 
teknik perfilman yang digunakan. 
 

5. Kaida-kaidah pembuatan film animasi adalah Kaidah Penciptaan Gerak, Kaidah Pengaturan Waktu 
(timing), Kaidah Sebab Akibat, Kaidah Gerakan Newton, Kaidah Gaya Gravitasi 

 

A.Penilaian pengetahuan pilihan ganda 

 

 

B.Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

 

 

 

C.Penilaian Ketrampilan Produk 

 Tugas kelompok project gerakan animasi puppeteer 2D.  

 

 Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot    Proses    Hasil               Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
    Paraf Guru 

Skor  

Maksimal 
75 15 10 100 ………….. 

 

 

  

No Soal PG Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 10 100 :  Nilai Perolehan = Jumlah bobot 

Soal PG Terjawab dengan Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 

No Soal Essay Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan Benar   
2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 4 25  

5 25  
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3.7. Memahami prinsip dasar menggambar latar 

4.7. Membuat gambar latar 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

Prinsip dasar menggambar latar 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

Membuat gambar latar 

 

 

 

Prinsip dasar menggambar latar 

A.Jenis Animasi Stop Motion 

Stop Motion dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan teknik pembuatannya, 

yaitu: 

1.      Animasi Clay (Clay Animation) 

Animasi clay atau claymation adalah salah satu dari banyak bentuk animasi stop motion. 

Setiap bagian animasi, baik karakter atau latar belakang, adalah "bisa diubah bentuknya"-

biasanya terbuat dari bahan lunak, biasanya Plasticine clay. 

 

   

 

2.   Animasi Cutout (Cutout Animation) 

MATERI PEMBELAJARAN  
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https://4.bp.blogspot.com/-Ka4YNifU0vI/WY0doOHIo1I/AAAAAAAAALQ/z7CMhL0bIggT1SyHXIUj6YFk3z436FOoQCLcBGAs/s1600/37.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Ka4YNifU0vI/WY0doOHIo1I/AAAAAAAAALQ/z7CMhL0bIggT1SyHXIUj6YFk3z436FOoQCLcBGAs/s1600/37.jpg
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merupakan sebuah teknik yang unik dalam membuat animasi menggunakan objek dan 

karakter datar dari bahan atau material seperti kertas, kartu, kain keras atau bahkan hasil 

cetakan foto. 

 

3. Animasi Pasir (Sand Animation) 

Merupakan teknik animasi stop motion yang menggunakan pasir dan permukaan datar untuk 

membuat gambar untuk dianimasikan. 

 

 

4.  Animasi Gambar (Hand drawn Animation) 

Merupakan teknik animasi stop motion menggunakan gambar manual setahap demi setahap. 

 

 

B.Cara Kerja Stopmotion 

https://2.bp.blogspot.com/-uvhhY7hHqJQ/WZ9q_1kaeXI/AAAAAAAAAMg/1OPBvJHnK-cWVPW9y-S_mhX44v0xEf0pwCLcBGAs/s1600/46.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-uvhhY7hHqJQ/WZ9q_1kaeXI/AAAAAAAAAMg/1OPBvJHnK-cWVPW9y-S_mhX44v0xEf0pwCLcBGAs/s1600/46.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-IeV5y8tRA8M/WZ9rAJ19lgI/AAAAAAAAAMk/sLnnC6aPy0Iw6A6R_sL0IubYw26tBmdhwCEwYBhgL/s1600/47.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-IeV5y8tRA8M/WZ9rAJ19lgI/AAAAAAAAAMk/sLnnC6aPy0Iw6A6R_sL0IubYw26tBmdhwCEwYBhgL/s1600/47.jpg
https://4.bp.blogspot.com/--KQm41uoIjk/WZ9rAmFJNAI/AAAAAAAAANE/kynI9KSwZ6cJ_IqeCVVuFWUDLEGXhYcLwCEwYBhgL/s1600/48.jpg
https://4.bp.blogspot.com/--KQm41uoIjk/WZ9rAmFJNAI/AAAAAAAAANE/kynI9KSwZ6cJ_IqeCVVuFWUDLEGXhYcLwCEwYBhgL/s1600/48.jpg
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Cara kerja stopmotion yaitu mengharuskan animator mengubah scene secara fisik, memfoto 

satu per satu frame, mengubah   scene lagi dan memfoto satu frame    lagi, dan 

seterusnya. Kita bisa memproses sequence atau rangkaian urutan gambar menggunakan 

software computer untuk membuatnya menjadi movie. 

 

C.Langkah Membuat Stopmotion 

Konseptualisasi 

Merupakan proses pencetusan ide utama dan panduan untuk membuat animasi . 

 Scripting 

Menulis konsep yang sudah dipikirkan dalam bentuk naratif, deskriptif atau sinopsis. Juga 

bisa dianggap sebagai storyboard yang berbentuk tulisan/ text. 

Storyboard 

Merupakan komponen penting dalam animasi. Storyboard merupakan visualisasi rencana dari 

seluruh proyek yang akan dikerjakan yang berisi Shots dan Angle yang diperlukan untuk 

mempermudah seluruh proses pengerjaan. 

 

 

 

Set-up 

Menyiapkan elemen dan material yang diperlukan mulai dari Background, Objek, Kamera, 

Tripod, Pencahayaan. 

- Background, bisa menggunakan apapun sesuai dengan tema dan teknik yang akan 

dikerjakan. Apakah kita menggunakan teknik clay animation atau cut out animation. 

https://3.bp.blogspot.com/-7Cs1dVy1PCI/WZ9rBNsYYBI/AAAAAAAAANE/a3Cljajcc3E-3PbNusvD6HQLBqY_KwfIwCEwYBhgL/s1600/49.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-7Cs1dVy1PCI/WZ9rBNsYYBI/AAAAAAAAANE/a3Cljajcc3E-3PbNusvD6HQLBqY_KwfIwCEwYBhgL/s1600/49.jpg
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  Objek, menyiapkan objek atau karakter yang akan dipergunakan. Bisa berupa plastisin 

 untuk animasi clay, pasir untuk sand    animation,  kertas-kertas untuk cut out animation dan 

lain sebagainya sesuai dengan  teknik dan tema. 

 

  Kamera, tripod dan pencahayaan, merupakan peralatan standard dalam membuat animasi 

stop motion. Kamera sebaiknya menggunakan kamera digital baik DSLR maupun tipe pocket 

atau bahkan webcam. Sementara tripod berfungsi sebagai stabilisator kamera sehingga 

hasilnya konstan dan tidak goyang dalam mengambil gambar per frame. Sedangkan 

Pencahayaan atau lighting berfungsi untuk memberikan cahaya yang konstan pula pada setiap 

frame pengambilan gambar.  

Penilaian pengetahuan (pilihan ganda) 

1. Gambar bergerak yang terbentuk dari sekumpulan gambar yang disusun secara beraturan 

mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan adalah ... 

a. animasi 

b. animatic 

c. puppeters 

d. animootion 

e. stop motion 

 

Jawaban: a. animasi 

 

 

2. Animasi yang dibuat menggunakan komputer dengan cara menggambar dan membuat 

animasi vektor secara langsung pada komputer disebut ... 
a. animasi 2D 

b. animasi 3D 

c. animasi tradisional 

https://2.bp.blogspot.com/-VMMUSuHRKk4/WZ9q-pDT2aI/AAAAAAAAANE/tSOGDRkZ9fEuMYd_lOwKaMV1QfdPPklbgCEwYBhgL/s1600/42.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-VMMUSuHRKk4/WZ9q-pDT2aI/AAAAAAAAANE/tSOGDRkZ9fEuMYd_lOwKaMV1QfdPPklbgCEwYBhgL/s1600/42.jpg
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d. animasi motion graphic 

e. animasi berbasis vektor 

 

Jawaban: e. animasi berbasis vektor 

 

 

3. Animasi yang dibuat dengan cara gambar manual oleh tangan, animator membuat gambar 

untuk setiap frame yang kemudian akan menjadi rangkain gambar animasi adalah pengertian 

dari ... 

a. animasi 2D 

b. animasi 3D 

c. animasi tradisional 

d. animasi motion graphic 

e. animasi berbasis vektor 

 

 

Jawaban: c. animasi tradisional 

 

4. Animasi gerakan elemen grafis atau teks dengan tujuan untuk iklan atau promosi disebut ... 

a. animasi 2D 

b. animasi 3D 

c. animasi tradisional 

d. animasi motion graphic 

e. animasi berbasis vektor 

 

 

Jawaban: d. animasi motion graphic 

 

5. Animasi dengan cara membuat model 3D lalu diberikan rigging animasi di dalam ruang 

tiga dimensi dengan menggunakan komputer disebut ... 

a. animasi 2D 

b. animasi 3D atau CGI 

c. animasi tradisional 

d. animasi motion graphic 

e. animasi berbasis vektor 

 

 

 

A.Penilaian pengetahuan pilihan ganda 

 

 

 

 

 

No Soal PG Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 10 100 :  Nilai Perolehan = Jumlah bobot 

Soal PG Terjawab dengan Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 
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B.Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

 

 

C.Penilaian Ketrampilan Produk 

 Buatlah Makalah tentang Prinsip2 Animasi.  

 

 Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot    Proses    Hasil               Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
    Paraf Guru 

Skor  

Maksimal 
75 15 10 100 ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal Essay Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan Benar   
2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 4 25  

5 25  
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3.8. Memahami prinsip - prinsip dasar animasi 

4.8. Mengaplikasikan prinsip-prinsip animasi dalam produksi animasi 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

Prinsip dasar animasi 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

Prinsip animasi dalam produksi animasi 

 

 

A.Perkembangan Animasi 

 

Kelahiran animasi sudah dimulai sejak jaman batu yaitu lebih dari 15.000 tahun yang lalu. 

Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya lukisan dan cerita bergambar pada dinding gua 

jaman paleolitikum. 

 

Berabad-abad kemudian perkembangan cerita bergambar sampai pada bangsa Mesir kuno 

yaitu pada tahun 2.000 SM yang sering sekali menggambar subjek yang diceritakan dalam 

bentuk pergerakan. Salah satu gambar yang ditemukan adalah beberapa gambar posisi gulat 

pada jaman Mesir. 

 

Kebiasaan menggambar ini juga diikuti oleh bangsa Yunani dan Romawi. Perkembangan 

cerita bergambar pada jaman kuno inilah yang merupakan cikal bakal teknik animasi jaman 

sekarang. 

 

Pelopor dunia animasi adalah Walt Disney dan Roy Disney. Pada tahun 1923 mereka 

membuat animasi fantasi disertai iringan musik dengan tokoh kartun seekor tikus bernama 

Mortimer, sebuah tokoh cikal bakal Mickey Mouse. 

 

Setelah sukses dalam menghidupkan Mickey Mouse mereka membuat animasi "White snow 

and seven dwarfs" dan berbagai animasi lainnya yang sukses sampai sekarang dinaungi oleh 

Pixar Animation. 

 

 

B.Prinsip Kerja Animasi 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Secara sederhana prinsip kerja animasi adalah dengan Menumpuk beberapa gambar secara 

bergantian dan berurutan. 

 

Contoh: 

 

Beberapa gambar ditumpuk secara berurutan dalam tempo yang cepat. Gambar akan 

ditampilkan mulai dari urutan pertama sampai terakhir sehingga seolah olah gambar yang ada 

menjadi bergerak, misalnya gambar bola bergerak dari bawah keatas. 

 

Kecepatan gerak bola tergantung pada delay antar gambar. Semakin kecil delay maka akan 

semakin cepat pula gerakan bola itu. Langkah ini juga merupakan cara pembuatan kartun-

kartun klasik. 

 

Animasi adalah proses menghidupkan gambar atau usaha untuk menggerakkan sesuatu yang 

tidak bisa bergerak sendiri. Menurut Ibiz Fernandes animasi adalah sebuah proses merekam 

dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi 

pergerakan. 

 

Para animator menggunakan prinsip – prinsip dasar Animasi sebagai pakem atau pedoman 

utama gambar bergerak menjadi lebih hidup. 

Secara umum prinsip dasar animasi adalah Prinsip-prinsip yang digunakan seorang animator 

untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa 

sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis dan tidak membosankan. Prinsip 

dasar animasi ini sebenarnya paling pas digunakan untuk animasi kartun. 

 

Dua orang animator profesional Frank Thomas dan Ollie Johnston memberikan 12 prinsip 

animasi yang di adopsi dari animasi produksi Walt Disney. Merekalah yang merumuskan 

kedua belas prinsip animasi tersebut. 12 prinsip dasar animasi ini diciptakan pada tahun 1930, 

dan dikenalkan pertama kali pada tahun 1981 lewat buku mereka The Illusion of Life: Disney 

Animation. 

 

Munculnya 12 prinsip animasi karena dapat menciptakan hasil animasi yang menarik, dinamis 

dan tidak membosankan. Prinsip animasi tersebut diciptakan atas dasar sebagai teori dasar 

yang bersifat wajib dimiliki dan dikuasai oleh para animator untuk menghidupkan karakter 

animasinya. Selain itu juga untuk menunjukkan suatu ekspresi dan kepribadian suatu karakter 

 

Konsep Utama Dasar Teori Prinsip Dasar Animasi  
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Konsep utama yang mendasari teori prinsip – prinsip Animasi adalah fenomena kelemahan 

mata manusia yang disebut : persistance of vision (pola penglihatan yang teratur). 

 

Paul Roget, Joseph Plateau dan Pierre Desvigenes, melalui peralatan optik yang mereka 

ciptakan, berhasil membuktikan bahwa mata manusia cenderung menangkap urutan gambar-

gambar pada tenggang waktu tertentu sebagai sebuah pola. 

 

Fungsi  Prinsip – Prinsip Dasar Animasi 

 

Fungsi utama dari prinsip – prinsip dasar animasi adalah agar setiap animasi yang dibuat 

kelihatan menarik, dramatis, dengan gerakan yang alami. 

 

Dua tokoh animasi yaitu Frank Thomas dan Ollie Johnston yang menciptakan prinsip – 

prinsip tersebut dengan maksud agar sebuah Karakter mampu melakukan gerakan nyata baik 

itu benda, hewan maupun manusia dengan semirip mungkin. 

 

Pada dasarnya prinsip animasi adalah teori dasar fisika yang di aplikasikan pada animasi 

karakter. Namun secara spesifik bisa di artikan sebagai teori dasar yang wajib dimiliki oleh 

animator dalam menghidupkan karakter animasinya. 

 

Fungsi dari penerapan prinsip dasar animasi   

1)    Sebagai media hiburan bagi penonton.  

Dengan prinsip animasi seorang animator dapat menyisipkan ekspresi karakter dan menarik 

perhatian para audien. Sehingga penonton bisa terhibur dengan adegan lucu, sedih, 

menggemaskan, jengkel, atau empati lain yang dihadirkan karakter melalui penerapan prinsip 

animasi. 

2)    Sebagai media presentasi materi tertentu.  

Fungsi prinsip ini digunakan untuk membawa suasana presentasi materi menjadi tidak kaku 

dan menarik audiens, dan diharapkan dapat tercapainya penyampaian Informasi secara efektif 

dan efisien. 

Dengan adanya animasi, presentasi menjadi menarik dan tidak membosankan, memperindah 

tampilan presentasi, memudahkan saat menyajikan presentasi, mempermudah penggambaran 

dari sebuah materi yang hendak di sampaikan. 

3)    Sebagai media periklanan  

Penerapan prinsip ini mampu menjadi daya tarik bagi sebuah produk. Sehingga konsumen 

menjadi tertarik untuk membeli atau memiliki. Karena dalam bidang ini prinsip animasi bisa 

menjadi fungsi hias yang mempercantik tampilan iklan. 
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A.Penilaian pengetahuan pilihan ganda 

 

 

B.Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

 

 

 

C. Penilaian Ketrampilan Produk 

 Membuat Project kelompok tentang yang mencangkup Prinsip2 Animasi gerak.  

 

 Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot    Proses    Hasil               Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
    Paraf Guru 

Skor  

Maksimal 
75 15 10 100 ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal PG Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 10 100 :  Nilai Perolehan = Jumlah bobot 

Soal PG Terjawab dengan Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 

No Soal Essay Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan Benar   
2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 4 25  

5 25  
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3.9. Menerapkan teknik produksi animasi 2D 

4.9. Membuat produk animasi 2D 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

Teknik produksi animasi 2D 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

Membuat produk animasi 2D 

 

 

Animasi 2 dimensi bisa juga disebut sebagai animasi dwi matra. Ada juga yang 

menyebut jenis animasi ini dengan nama flat animation. Dalam proses pembuatannya, ada 

beberapa teknik yang digunakan. 

A. Tiga teknik pembuatan animasi 2D, antara lain: 

1. Cell Technique (Teknik Sel) 

Cell Technique bisa juga disebut sebagai teknik animasi manual. Dari segi usia, ini 

merupakan teknik pembuatan film animasi yang paling tua (klasik). 

Pembuatan animasi dengan teknik ini yaitu rangkaian gambar dibuat di atas lembaran 

transparan (celluloid) yang berlapis-lapis. Objek utama yang mengeksploitasi gerak dibuat 

terpisah dengan latar belakang dan latar depan yang statis. 

Dengan begitu, animator hanya membuat latar belakang (backgorund) dan latar 

depan (foreground) hanya sekali saja. Hal ini berfungsi untuk menyiasati pembuatan gambar 

yang terlalu banyak. 

2. Teknik Computing 2D 

Semakin berkembangnya teknologi, film animasi pun juga ikut berkembang. Apalagi untuk 

teknik pembuatannya, pastilah seiring berjalannya waktu semakin mudah. 

Pada era tahun 1980-an, animasi 2D ikut merasakan imbas dari perkembangan teknologi 

tersebut. Para animator merasakan perkembangan yang sangat signifikan, terutama pada 

proses pembuatan animasi. 

Untuk pembuatan animasi sederhana dapat dilakukan dengan mempergunakan satu personal 

komputer. Mulai dari perancangan model hingga pengisian suara atau dubbing. 

Teknik computing 2D mempunyai beberapa kelebihan, yaitu: 

MATERI PEMBELAJARAN  

 
 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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 Apabila ada kesalahan dapat dikoreksi dengan cepat dan bisa juga diadakan perubahan 

dengan cepat pula 

 Dapat menggandakan objek animasi 

 Hasil animasi terlihat lebih bagus 

 Mempermudah kerja animator 

 Semua bisa belajar membuat animasi dengan mudah 

Sedangkan jika menggunakan teknik manual, setiap detail kesalahan terkadang harus diulang 

kembali dari awal. 

Animator tidak perlu membuat objek berulang-ulang. Untuk menggandakan objek hanya 

perlu copy dan paste. Dengan begitu objek yang sama dapat digandakan dan diolah kembali, 

misalnya mau diperkecil, diperbesar, ditambah, ataupun dikurangi setiap elemennya. 

Pembuatan animasi menggunakan teknik computing 2D ini didudukung dengan fasilitas dari 

teknologi yang memudahkan pembutannya. Sehingga semua orang bisa belajar membuat 

animasi, baik film animasi maupun animasi sederhana. 

3. Teknik Computing 3D 

Teknik computing 3D adalah teknik yang digunakan untuk memberi kesan pada objek agar 

terlihat memiliki ruang dan kedalaman. 

Pada animasi 2D yang hanya memiliki ukuran (dimensi) panjang dan lebar ini, kesan 

kedalaman belum muncul. Ketika kedalaman (dimensi ke tiga) berperan, maka ilusi itu baru 

bisa terlihat nyata. 

Di sini peran logika matematis terlihat ketika mewujudkan kesan ruang suatu benda. Setelah 

itu, tinggal mengatur bagaimana menyulap mata sehingga kesan yang semula 2 dimensi 

menjadi 3 dimensi. 

Dengan menggunakan teknik animasi computing 3D ini bisa mengubah gambar yang biasa 

ditampilkan secara flat diubah dan direkayasa menjadi gambar yang dapat dibidik 

pandangannya dari segala arah. 

4. Teknik Bayangan 

Pada teknik animasi ini figur setiap adegan dibuat dengan menggunakan lempengan karton 

atau kulit. Kemudian media itu digunting sesuai dengan karakter figurnya. 

Biasanya tokoh ditampilkan dengan karakter yang tampak dari samping agar terlihat lebih 

jelas. Sorotan lampu dari belakang layar ke objek figur yang memberikan efek siluet 

menjadikan kesan tersendiri ketika ditonton. 

Media figur itu akan terlihat membesar jika dijauhkan dari layar. Sedangkan saat ditempelkan 

dengan layar, media figur itu akan memperlihatkan ukuran media yang sebenarnya. Contoh 

yang menggunakan teknik ini adalah wayang (bayang) kulit. 

B.Proses Pembuatan Animasi 2D 
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www.microsoft.com 

Proses pembuatan animasi 2D terbagi menjadi 3 tahap, yaitu Pre-Produktion, Production, dan 

Post-Production. Dalam setiap tahap itu ada beberapa proses yang haris dilalui, berikut 

penjelasannya. 

1. Pre-Production (Tahap Pra Produksi) 

Akar dari keseluruhan proses pembuatan animasi 2D adalah pada tahap pra-produksi ini. 

Proses pra-produksi menjadi penentu hasil akhir dari animasi yang dibuat. Dalam proses ini 

ada beberapa hal yang harus dikerjakan, yaitu: 

 

a. Ide 

Sebelum melakukan apapun, ide merupakan akar yang paling dasar yang harus dipersiapkan. 

Animator harus membuat ide yang dapat membuat penonton berpikir bahwa animasi yang ia 

buat berbeda dengan animasi yang lain. 

Kepuasan penonton ditentukan oleh ide yang unik dan visinoner. Harus ada juga alsan 

mengapa membuat animasi tersebut. 

b. Cerita 

Setelah mendapatkan ide, langkah selanjutnya adalah membuat cerita yang menarik. 

Pengalaman menulis cerita, novel, dan yang berhubungan dengan pembangunan cerita sangat 

dibutuhkan dalam tahap ini. 
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Dengan begitu animator dapat menentukan apa yang paling penting dalam suatu kejadian dan 

membuatnya bergelombang. Dalam ceritajuga harus ada emosi dan tujuan yang tepat. 

Sehingga penonton dapat seakan-akan masuk ke dalam cerita tersebut. 

c. Storyboard 

Storyboard adalah yang mewakili setiap scene yang tersedia pada keseluruhan film animasi 

dan menggambarkan suasana atau situasi dasar seperti posisi kamera, pose karakter, suara, 

dan dialog. 

d. Desain 

Proses terakhir pada tahap pra-produksi adalah membuat desain dengan cara merancang 

sketsa untuk kebutuhan produksi, seperti desain karakter dan objek lainnya. Desain harus 

dibuat lebih rinci dari storyboard. 

2. Production (Tahap Produksi) 

Jika tahap pra-produksi adalah akar dari seluruh proses pembuatan animasi, kalau tahap 

produksi adalah inti dari seluruh tahap pada proses pembuatan animasi. Proses ini sangat 

mempengaruhi visual dan kualitas gambar pada hasil akhir. 

Ada beberapa proses yang harus dilalui pada tahap ini, antara lain: 

a. Layout 

Pada layout terkandung informasi visual yang berupa sketsa atau gambaran yang lebih detail 

tentang scene pada setiap animasi yang akan dibuat. Layout digambar secara hitam putih, dan 

kebanyakan menggambarkan rancangan secara detail agar mempercepat proses animasi. 

b. R&D 

R&D atau Research and Development berguna untuk menguji efektivitas produksi 

animasi yang bersifat analisis supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Sehingga animasi 

yang diproduksi dapat dinikmati dan dimengerti oleh penonton. Namun, jika sudah 

menerapkan alasan mengapa membuat animasi tersebut proses ini tidak wajib dikerjakan. 

c. Texturing 

Penambahan tekstur pada setiap desain sangat dianjurkan aga hasilnya lebih maksimal. Pada 

dasarnya, setiap desain sudah terdapat warna, namun adanya tekstur akan menjadi 

pelengkapnya. 

e. Rigging 

Rigging sangat penting untuk pembuatan animasi berbasis komputer. Rigging berfungsi untuk 

menambahkan tulang dan sendi pada setiap karakter agar bisa digerakkan secara terpisah dan 

lebih praktis. 
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f. Animation 

Proses selanjutnya adalah melakukan animasi dengan bergantung pada storyboard, karena 

setiap gerakan sudah dicatat dengan jelas. Impor karakter, background, juga komponen atau 

objek lainnya yang dibutuhkan. 

g. VFX 

VFX atau Visual Effect ditambahkan untuk menghiasi animasi yang mengandung elemen 

seperti cahaya, api, air, asap, dan lain-lain. VFX diaplikasikan untuk kebutuhan yang tidak 

bisa dibuat dengan gambar atau animasi. 

h. Lighting 

Gambar yang flat dapat menjadi lebih hidup dengan adanya lighting atau pencahayaan. 

Lighting bisa diatur dengan menambahkan bayangan atau cahaya manual, bisa juga dengan 

tool pencahayaan khusus pada aplikasi tertentu. 

i. Rendering 

Proses terakhir dlaam tahap produksi adalah rendering. Rendering adalah proses mengubah 

project animasi pada software untuk mendapatkan hasil video dalam format file tertentu. 

Seorang animator dapat menentukan konversi, resolusi, format, bit rate, dan opsi lainnya. 

3. Post Production (Tahap Pasca Produksi) 

Proses finishing pada proses produksi terdapat pada tahap pasca produksi. Pada tahap ini 

animator dapat menambahkan modifikasi akhir yang dapat membuat animasi terlihat lebih 

bagus. 

Terdapat beberap proses yang harus dilalui pada tahap ini, antara lain: 

a. Composting 

Composting merupakan proses penggabungan hasil render dari tahap produksi sebelumnya. 

Keterampilan dalam video editing sangat dibutuhkan dalam proses ini. Biasanya terdapat 

penambahan transisi video. 

b. Color Correcting 

Dalam setiap desain, warna adalah unsur terpenting yang dapat menghidupkan serta 

menghasilkan aura tertentu. Pada proses color correcting, animator bisa mengubah panorama 

film sesuai mood. 

Animator dapat menggunakan beberapa efek warna untuk diaplikasikan ke film animasi yang 

sedang dibuat, misalnya Hue/Saturation, Color Channel, Color Corrector, RGB Settings, dan 

lainnya. 
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c. Dubbing / Sound Effect / Music 

Proses penambahan suara pada sebuah film animasi bisa dilakukan dengan beberapa cara. 

Setiap animator berbeda-beda dalam melakukan proses ini. Ada yang merekam atau 

menambahkan audio ketika tahap pra-produksi, produksi, dan ada juga ketika tahap pasca 

produksi. 

d. Final Output 

Proses akhir dalam dari pembuatan animasi adalah final output. Final output dilakukan 

dengan proses exporting atau bisa juga dengan rendering. Pada proses ini, seorang animator 

harus mengatur opsi akhir secara detail untuk format film sesuai dengan kebutuhan. 

Itulah pembahasan mengenai pengertian animasi 2D lengkap dengan teknik animasi beserta 

proses pembuatan animasi 2D. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi yang 

membutuhkan. 

1 Berikut ini adalah software penunjang efek khusus.... 

Kunci Jawaban : B 

A. SWIS Max C.  Corel draw E. Flash 

MX 

B. After Efect D. Photoshop 

2 Untuk mengambil gambar pada program aplikasi After Efect yaitu dengan perintah.... 

Kunci Jawaban : B 

A. Open>video C.  EXIT E. INSERT 

B. File > Import file D. CLOSE 

3 Horor Animasi (2D) atau yang bisa disebut dengan... 
 

  

Kunci Jawaban : D   

A. Teater 

B. Sinetron 

C. Horor 

D. Kartun 

E. Komedi 

4 Suatu bagian dari layer yang digunakan untuk mengatur 

pembuatan animasi adalah… Kunci Jawaban : A 

A. Frame C.  Movie Clip E. Layer 

B. Action Script D. Scane 

5 Frame rate menunjukan banyaknya deretan gambar diam dalam video yang dapat 
ditampilkan dalam satu detik, frame rate diukur dalam satuan... 

Kunci Jawaban : D 

A. SPS C.  DPI E. MSI 

B. BYTE D. FPS 

6 Tokoh animator yang memberikan 12 prinsip animasi pada film animasi produksi 
Walt Disney adalah 

Kunci Jawaban : B 

A. Thomas and Jonson C.  Frank and Thomas E. Thomas 

and friends 
B. Franks Thomas dan Ollie 

Johnston 

 

D. 
Ollie and Johnston 
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7. Berikut ini merupakan kaidah-kaidah dalam pembuatan film animasi, Kecuali…. 
 

 
Kunci Jawaban : E 

A. Kaidah Penciptaan Gerak C.  Kaidah Sebab Akibat E. Kaedah 
gerakan back 

fron 
B. Kaidah Pengaturan Waktu 

(timing) 
D. Kaidah Gerakan Newton 

8 Pada prinsipnya animasi merupakan simulasi dari tahapan tertentu 

yang ditentukan oleh... Kunci Jawaban : D 

A. Cerita C.   Timeline E. 
Storyboard 
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B. Waktu D. Perubahan 

9 Teknik animasi 2D secara digital adalah teknik animasi 

yang dibuat secara... Kunci Jawaban : A 

A. Script C.  Media E. 

Automatic 

B. Angka D. Manual 

10 Ketika dibutuhkan gambar dengan resolusi yang sangat tinggi yang dibutuhkan adalah 

gambar format.... 

 
Kunci Jawaban : A  

A. Bitmap 

B. Raster 

C. png 

D. Vector 

E. Tiff 

 

 

 

A.Penilaian pengetahuan pilihan ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal PG Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 10 100 :  Nilai Perolehan = Jumlah bobot 

Soal PG Terjawab dengan Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 

No Soal Essay Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan Benar   
2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 4 25  

5 25  
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C.Penilaian Ketrampilan Produk 

 Buatlah Makalah tentang Prinsip2 Animasi.  

 

 Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot    Proses    Hasil               Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
    Paraf Guru 

Skor  

Maksimal 
75 15 10 100 ………….. 
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3.10. Melakukan evaluasi terhadap produk animasi 2D 

4.10. Penilaian   Produk animasi 2D 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

Evaluasi terhadap produk animasi 2D 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

Penilaian   Produk animasi 2D 

 

Di dalam Animasi 2 Dimensi ada beberapa faktor yang ada di dalam pembuatan animasi, 

evaluasi tentyanag menjelaskan faktor yang ada di dalam film animasi antara lain : 

 

1. Faktor Durasi  
    Film animasi yang saya lihat tersebut mempunyai durasi selama kurang lebih 5 menit, film 

ini  tergolong dalam short animation yaitu portofolio yang mempunyai durasi 1-10 menit. 

 

2. Faktor Ekonomi 
    Ada 2 faktor ekonomi yaitu Commercial animation dan Non Commercial Animation, Dan 

animsi diatas termasuk dalam kategori Non Commercial Animation karena film diatas 

merupakan tayangan atau film yang dibuat dengan tujuan idealisme. 

 

3. Faktor Media dan Teknik 
   Terdapat 3 faktor Media dan Teknik yaitu Stop Motion Animation, Digital Animation, dan 

Hybrid Animation. Menurut saya animasi daiatas menggunakan teknik Hybrid Animation yang 

menggabungkan cara tradisional dan digital dalam pembuatan animasi tersebut. 

 

4. Drawing Modeling Style Factor 
  ada 4 Drawing Modeling Style Factor yaitu Cartoon style, Semi cartoon/semi realism style, 

Realism Style atau Fine art. Dan di dalam film ini menggunakan Ralism Style karena karakter 

yang ada dalam film animasi ini adalah manusia. 

 

5. Illusion Level Factor 
   disini terdapat Stereos Copy, Augment Reality,dan Hologram,Tapi dalam animasi diatas 

tidak menggunakan faktor ke lima ini. 

 

6. Elements Of Design Factor 
  Ada 7 elemen dalam factor ini yaitu image, movie, text, audio, space, time, storyline. di dalam 

film diatas terdapat ke 7 elemen tersebut, mulai adanya gambar karakter yang digunakan , 

waktu yang jelas, timing yang tepat ,dan storyline yang jelas. 

 

7. Principles Of Design Factor 
   didalam Factor ini terdapat hal-hal yang harus diperhatikan yaitu emphasis, composition, 

camera view, readability and clarity, craftmanship style , dan consistency.  

MATERI PEMBELAJARAN  

 
 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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film  ini menggunakan medium shot dan angle eye level dalam camera view, menggunakan 

beberapa  teknik dalam movement yang terdiri dari pan, tilt,dan dolly,film ini juga mempunyai 

kejelasan pesan atau makna . 

 

8. Production Sequence Factor 
 

9. Story Factor 
 

10. Energy and Motion Factor 
   film animasi ini menggunakan realism motion  . 

 

11. Lipsync Factor 
   lipsync adalah proses merekam suara dialog/monolog dahulu, lalu image dipetakan perhuruf 

yang diucapkan dengan bantuan lipsync timing sheet.  

 

12. Internal Factor 
     ada beberapa internal factor yaitu  Drawing skill, HIgh spirit, Good personality, Global 

Thinking, Idea, dan Story Making, di dalam film animasi diatas saya rasa sudah memiliki 

interna factor yang saya sebutkan. 

 

13.Extrenal Factor 
external factor juga dibutuhkan untuk menunjang pembuatan animasi, contohnya, networking, 

branding,timing and publicity, dan external luck 

 

A.Penilaian pengetahuan pilihan ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal PG Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 10 100 :  Nilai Perolehan = Jumlah bobot 

Soal PG Terjawab dengan Benar   
   

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 

No Soal Essay Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan Benar   
2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 4 25  

5 25  
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C.Penilaian Ketrampilan Produk 

 Buatlah Makalah tentang Prinsip2 Animasi.  

 

 Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot    Proses    Hasil               Waktu 
     Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
    Paraf Guru 

Skor  

Maksimal 
75 15 10 100 ………….. 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh akan Berhasil 
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VERIFIKASI BUKU PENDAMPING SISWA 

 

Mata Pelajaran  : Sistem Komputer 

Kompetensi  Keahlian : MM 

Kelas   : X ( Sepuluh ) 

Nama Penyusun  : Lilik Dwi A,S.Kom 

 

KOMPONEN 
KESESUAIAN (√) 

SARAN PERBAIKAN 

S TS 

Kelas     

Kata Pengantar    

Daftar Isi    

Isi/Materi    

Daftar Pustaka    

 

*) SS  : Sangat Setuju 

       S  : Setuju 

     TS  : Tidak Setuju 

 

Mengetahui,       Jakarta ,   Juli 2020  

Waka Bid. Kurikulum     Penyusun 

 

NOVI DWI INDARINI, S.Si, M.Pd    LILIK DWI A,S.Kom 

NRP. 04.0805       NRP. 121082 
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