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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Desain Komunikasi Dakwah Visual Animasi 2D untuk Anak (Studi 

Deskriptif Kualitatif di SDN Monggang Pendowoharjo Sewon Bantul) oleh 

Mahfud & Kertamukti (2016), dibuat dengan tujuan sebagai bahan ajar materi 

agama di SDN Monggang Pendowoharjo Sewon Bantul. Proses utama dalam 

pembuatan media pembelajaran tersebut dibagi menjadi 3, yaitu proses pra-

produksi, prodiksi, dan pasca-produksi. Pra-produksi terdiri dari pembuatan cerita 

(script), penentuan alur cerita (storyboard), karakter tokoh (character design), 

instrumentasi dan latar visual (background design), aplikasi sketsa (pre-

visualisasi), tahap produksi meliputi tahap pembuatan model karakter (character 

modelling), pembuatan model latar (background modelling), penintaan sketsa 

(outline), pewamaan (visual layers), dan tahap pasca-produksi meliputi tahap 

penyusunan kreatif (creative design), penyusunan tata letak / layout, dan tahap 

finishing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penciptaan model animasi 2D yang 

efektif untuk media pembelajaran untuk anak-anak adalah suatu proses kreatif, 

yang menghasilkan bentuk-bentuk bernilai diperlukan oleh anak-anak. 

Pembuatan Film Ande-Ande Lumut Menggunakan Animasi 2 Dimensi 

Pada Taman Kanak-Kanak (TK) Az-Zalfa Sidoharjo Pacitan oleh Santi & Purnama 

(2014), bertujuan untuk menghasilkan film tentang legenda Ande-ande Lumut 

menggunakan animasi 2D dengan teknik gaya gambar kartun, yang dapat 

digunakan sebagai sarana pengenalan cerita rakyat pada Taman Kanak-kanak (TK) 

Az-Zalfa Sidoharjo Pacitan, dan menarik perhatian kalangan umum terutama anak-
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anak hingga remaja untuk mengenal lebih jauh tentang cerita rakyat setempat. Hal 

yang patut diperhatikan dalam penelitian ini adalah proses pembuatan video, 

dimana perancangan storyboard dilakukan terlebih dahulu sebelum animasi dibuat. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa film animasi 2D dengan tema pendidikan  

sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi penonton dan mengenalkan 

penonton tentang potensi animasi 2D sebagai media informasi. 

Penerapan Video dan Animasi pada Materi Memvakum dan Mengisi 

Refrigeran terhadap Hasil Belajar Siswa oleh Johari, et al. (2014), dilaksanakan 

dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan media 

pembelajaran video dan animasi pada mata pelajaran sistem refrigerasi dengan 

materi memvakum dan mengisi refrigeran. Hasil dari penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa media video dan animasi perpengaruh baik terhadap hasil 

belajar siswa di aspek kognitif. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa mdia 

video dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek psikomotorik dan afektif. 

Penyusunan Media Pembelajaran Video Animasi Sistem Saraf untuk 

Meningkatkan Motifasi Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Kasihan Bantul oleh 

Utami (2017), selain menyusun sebuah media pembelajaran berwujud video 

animasi, juga mendalami kelayakan video animasi sebagai media pembelajaran, 

serta pendapat siswa dan pengaruh terhadap motivasi siswa dalam mempelajari 

materi yang disampaikan lewat media video animasi. Materi yang dimuat dalam 

video disesuaikan dengan Kompetensi Dasar yang berlaku sehingga memenuhi 

syarat kelayakan media pembelajaran. Data dari penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa media video animasi layak sebagai media pembelajaran, dan meningkatkam 

minat siswa dalam mempelajari materi yang disajikan menggunakan video animasi. 
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Animasi Sosialisasi Penghematan Listrik oleh Subario, et al. (2017), yang 

dilaksanakan dengan harapan melalui pembuatan video berbasis animasi 2D ini 

masyarakat luas sadar akan pentingnya penggunaan energi listrik yang hemat, dan 

cara penggunakan alat elektronik yang baik. Proses pembuatan video dibagi 

menjadi tiga tahap, yaitu pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Pra-produksi 

terdiri dari pembuatan desain dan storyboard, produksi terdiri dari pembuatan 

layout, key frame, dan dubbing dan pasca-produksi terdiri composing, editing, dan 

rendering.  Pembuatan dalam penelitian tersebut dilakukan menggunakan aplikasi 

Adobe Photoshop, Adobe After Effects, dan Adobe Premiere. Hasil dari penelitian 

tersebut menjadi sarana media sosialisasi tentang bagaimana cara menghemat 

listrik. 

Penulis membuat tabel tentang penelitian dalam tinjauan pustaka 

berdasarkan tinjauan pustaka diatas, sebagai pembanding penelitian terdahulu 

terhadap projek yang akan dikembangkan. 

Tabel 1: Tinjauan Pustaka 

Peneliti 
Tahun 

Penelitian 
Kesimpulan Penelitian 

Mahfud & Kertamukti 2016 Penciptaan model animasi 2D yang 

efektif untuk media pembelajaran 

bagi anak-anak adalah suatu proses 

kreatif, yang menghasilkan bentuk-

bentuk bernilai diperlukan oleh 

anak-anak. 

Santi & Purnama 2014 Film animasi 2D dengan tema 

pendidikan  sangat bermanfaat dan 

berdampak positif bagi penonton 

dan mengenalkan penonton tentang 

potensi animasi 2D sebagai media 

informasi. 

Johari, et al. 2014 Video berbasis animasi 2D 

berpengaruh positif dalam aspek 

kognitif, psikomotorik dan afektif. 
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Peneliti 
Tahun 

Penelitian 
Kesimpulan Penelitian 

Utami 2017 Video berbasis animasi 2D layak 

sebagai media pembelajaran dan 

dapat meningkatkan minat siswa 

kepada materi pelajaran yang 

disampaikan lewat media tersebut. 

Subario, et al. 2017 Video yang dihasilkan menjadi 

sarana media sosialisasi tentang 

bagaimana cara menghemat listrik. 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penulis akan membuat sebuah 

video berbasis animasi 2D sebagai media pembelajaran materi ikatan kimia yang 

dimana akan berguna bagi siswa dalam memahami materi, seperti dalam penelitian 

yang dilakukan oleh penelitian diatas. Penelitian Mahfud & Kertamukti (2016), 

Santi & Purnama (2014), Johari, et al. (2014), Utami (2017) dan Subario, et al. 

(2017) membuktikan bahwa media animasi 2D dapat menjadi media pembelajaran 

yang baik. Mahfud & Kertamukti (2016), Utami (2017) dan Subario, et al. (2017) 

membuktikan bahwa video animasi 2D dapat menjadi media penyampaian materi 

sekolah. Dalam pembuatan video company profile, penulis menggunakan metode 3 

tahapan pra-produksi, produksi dan pasca-produksi yang digunakan penelitian 

Mahfud & Kertamukti (2016) dan Subario, et al. (2017)  dengan melewati proses 

pembuatan storyboard yang baik yang dilakukan oleh Santi & Purnama (2014). 

Pada masa produksi penulis melakukan pengumpulan bahan disesuaikan dengan 

kurikulum seperti yang dilakukan oleh Utami (2017). Alat yang digunakan dalam 

pengeditan adalah Adobe After Effects, seperti yang dilakukan Subario, et al. 

(2017). 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sinematografi 

Menurut Purnawati & Suyanto (2016) sinematografi adalah bidang ilmu 

yang membahas teknik penangkapan dan penggabungan gambar sehingga menjadi 

rangkaian gambar yang dapat menyampaikan gagasan. 

Terdapat tiga tahap berbeda yang harus dilakukan sebelum karya 

sinematografi siap ditampilkan, yaitu pra-produksi, produksi dan pasca-produksi 

(Subario et al., 2017).  

1. Pra-produksi.  

Di tahap ini sinemator melakukan perencanaan yang harus dilakukan 

sebelum memulai kegiatan produksi. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah 

membuat naskah, mengolahnya menjadi storyboard dan membuat jadwal 

pembuatan. Setelah perencanaan selesai, tahap selanjutnya adalah menentukan alat-

alat yang diperlukan untuk tahap produksi (Subario et al, 2017). 

2. Produksi.  

Ini adalah tahap dimana proses rekaman dilaksanakan. Sinemator akan 

melakukan proses sesuai dengan rencana yang dibuat di pra-produksi. Perubahan 

rencana di tengah proses produksi bisa saja terjadi, dengan alasan yang beragam 

(Subario et al, 2017).  

3. Pasca-produksi.  

Ini adalah tahap dimana semua file-file mentah yang didapat pada saat fase 

produksi dikumpulkan, lalu masuk ke masa pengeditan. Tahap editing dilaksanakan 

menggunakan aplikasi khusus untuk mengedit media video. Hasil editan nantinya 
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akan melewati tahap rendering, dan menjadi sebuah video yang siap didistribusikan 

(Subario et al, 2017).  

2.2.2 Multimedia 

Multimedia adalah media penyampaian informasi yang terdiri dari 

berbagai bentuk perantara, diantaranya teks, grafik, suara, video dan animasi 

(Subario et al., 2017). Proses pembuatan produk multimedia menggabungkan 

elemen-elemen media menggunakan aplikasi dan teknologi komputer (Voughan, 

2014). 

Terdapat beberapa elemen multimedia yang digunakan di zaman sekarang, 

menurut Voughan (2014). Tipe media tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Teks  

Teks merupakan media penyampaian informasi berupa kumpulan 

simbol-simbol yang mempresentasikan suatu makna. Penggunaan media 

teks sudah dilakukan sejak jaman silam, dan masih menjadi media 

penyampaian informasi yang penting di zaman modern. Keterampilan 

membaca dan menulis teks sangat penting bagi kehidupan manusia untuk 

berkomunikasi (Voughan, 2014). 

2. Gambar 

Media gambar merupakan penyajian secara visual dengan 

menggunakan bentuk-bentuk berbasis dua dimensi untuk menggambarkan 

atau menerangkan suatu ide (Sumiatin, 2014). Ada dua jenis gambar yang 

dapat dihasilkan oleh komputer menurut Voughan (2014), yaitu: 

a. Bitmap adalah sebuah gambar yang dibentuk dari sebuah matriks 

yang terdiri dari titik-titik warna. Variasi warna di dalam gambar 
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bitmap ditentukan dengan bit yang ditampilkan, dimana n-bit 

gambar bitmap memiliki 2 macam model warna, aditif (RGB) dan 

subtraktif (CMYK). RGB adalah model warna berdasarkan 

konsep penambahan kuat cahaya primer yaitu Red, Green dan 

Blue. CMYK (adalah kependekan dari cyan, magenta, yellow-

kuning, dan black-hitam) adalah sebuah model warna yang 

didesain khusus dan dipergunakan untuk keperluan percetakan 

berwarna (Voughan, 2014). 

b. Vector adalah gambar yang dihasilkan dari perhitungan koordinat 

kartesian oleh komputer yang biasanya digunakan untuk 

menghasilkan bentuk garis, persegi, lingkaran, oval, dan polygon 

(Voughan, 2014). 

3. Suara 

Suara adalah sebentuk gelombang yang dapat ditangkap oleh 

indera pendengaran. Suara digital digunakan pada presentasi dalam bentuk 

rekaman narasi, musik, sound effect, back sound. Format suara di 

antaranya, WAV, WMA, MP3, MP4 dan lain-lain (Rukimin & Koderi, 

2015). 

Penggunaaan suara dalam projek multimedia dapat berpengaruh 

besar dalam membantu penyampaian informasi dan menarik perhatian 

(Voughan, 2014). Terdapat dua macam suara yang biasa digunakan dalam 

multimedia, yaitu : 

a. Digital audio, adalah hasil konversi dari gelombang suara yang 

direkam dalam format bits atau bytes, disebut juga sebagai proses 
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digitizing. Kualitas dari hasil digitizing ini bergantung pada 

sampling rate dan bitdepth (Voughan, 2014). 

b. MIDI, MIDI adalah singkatan dari Musical Instrument Digital 

Interface, merupakan bentuk konversi suara yang disimpan dalam 

bentuk numerik (Voughan, 2014). 

4. Video 

Penggunaan video dalam projek multimedia mampu 

menyampaikan pesan kepada pengguna dengan lebih efektif, dan 

pengguna akan lebih dapat mengingat apa yang telah mereka saksikan 

(Voughan, 2014). 

Digital container format adalah sebuah format file yang dapat 

memuat lebih dari satu tipe data, berfungsi seperti sebuah wadah yang 

didalamnya dapat ditaruh data yang telah dikompres dan pemutar yang 

dapat mengenali dan memainkan file-file tersebut. Ada berbagai macam 

container video digital yang umum digunakan seperti Ogg (.ogg), Flash 

Video (.flv), MPEG (.mp4), QuickTime (.mov), Windows Media Format 

(.wmv), WebM (.webm), dan RealMedia (.rm). Container dapat mengenali 

dan mengkompres dengan sebuah codec, dan aplikasi pemutar dapat 

mengenali dan memainkan lebih dari satu format container (Voughan, 

2014). 

5. Animasi  

Animasi merupakan manipulasi objek sehingga objek tersebut 

terlihat berpindah tempat, berubah bentuk, dan berubah warna (Johari et al, 

2017).  
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Ada tiga bentuk animasi yang dijelaskan oleh Voughan (2014), 

yaitu : 

a. Animasi 2D, adalah animasi yang paling mudah dibuat, dimana 

hanya menggunakan dua dimensi saja yaitu sumbu x dan sumbu 

y pada sumbu kartesian. 

b. Animasi 2½D, adalah animasi 2D yang diberikan tambahan 

sebuah ilusi sumbu z dengan cara menambahkan efek bayangan 

pada gambar, tetapi secara keseluruhan gambar itu sendiri tetap 

pada bilang datar dua dimensi. 

c. Animasi 3D, adalah bentuk ruang virtual yang memiliki 3 

dimensi dan pergerakan objeknya dapat melalui tiga sumbu yaitu 

sumbu x, y, dan z, sehingga seolah-olah objek tersebut bergerak 

dan menjauhi serta mendekati penontonnya. 

2.2.3 Animasi 2D 

Animasi 2D seperti bentuk animasi lainnya, berfokus pada pergerakan dan 

perubahan warna objek. Perbedaan antara animasi 2D dengan bentuk animasi yang 

lain adalah absennya kedalam (sumbu z) (Voughan, 2014).  

Animasi 2D sudah dibuat jauh sebelum komputer dengan kemampuan 

grafis diproduksi. Animasi 2D pertama kali dibuat dengan menggambar secara 

manual frame demi frame dengan perubahan posisi dan warna yang berkelanjutan 

di setiap frame. Semua  frame yang telah dibuat lalu dikumpulkan dan diperlihatkan 

satu-persatu dengan rasio waktu yang cepat, menciptakan kesan sebuah gambar 

yang bergerak dan berubah warna. Teknik animasi ini disebut Cel Animation 

(Voughan, 2014). 
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Setelah teknologi komputer memungkinkan untuk membuat dan 

memainkan media grafis, animator mulai membuat objek bergerak dan berubah 

warna menggunakan algoritma prosedural, sehingga animator hanya menentukan 

koordinat dimana objek akan bergerak pada urutan frame tertentu, dan aplikasi akan 

mengambil alih proses penggambaran sesuai dengan input yang dimasukkan. 

Teknik animasi ini disebut Computer Animation (Voughan, 2014). 

 

2.2.4 Ikatan Kimia 

Ikatan kimia merupakan materi yang dipelajari oleh siswa-siswi SMA dan 

Madrasah Aliyah pada semester ganjil. Pada tabel kompetensi dasar untuk kelas X 

dalam mata pelajaran kimia, disebutkan bahwa siswa diharapkan mampu 

membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan koordinasi, 

dan ikatan logam serta hubungannya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

Atom terdiri dari partikel-partikel yang lebih kecil disebut subatom. 

Subatom terdiri dari tiga jenis (Susilowati & Harjani, 2013), yaitu: 

1. Neutron, merupakan partikel atom yang memiliki setengah massa dari 

sebuah atom, namun tidak bermuatan. Neutron terletak di inti atom. 

2. Proton, merupakan partikel atom yang memiliki setengah massa dari 

sebuah atom dan memiliki muatan positif. Seperti neutron, proton juga 

partikel yang menyusun inti dari sebuah atom. 

3. Elektron, merupakan partikel atom yang tidak memiliki massa dan 

memiliki muatan negatif. Elektron terletak di bagian luar atom. 
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Atom memiliki kecendrungan untuk mencapai kestabilan, yaitu suatu 

kondisi dimana sebuah atom memiliki delapan elektron di kulit terluar atom, 

disebut juga dengan aturan oktet (hidrogen dan helium merupakan pengecualian 

karana unsur-unsur tersebut hanya membutuhkan 2 elekton untuk mencapai 

kestabilan). Hanya unsur-unsur yang tergolong dalam Gas Mulia (VIIIA dalam 

tabel periodik unsur) memiliki struktur atom yang stabil. Oleh karena itu, unsur-

unsur yang tidak stabil memiliki kecendrungan untuk menarik atau melepaskan 

elektron, dan membentuk ikatan dengan unsur lain (Susilowati & Harjani, 2013). 

Terdapat 4 jenis ikatan kimia: 

1. Ikatan ion, yaitu ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif. Ion 

negatif merupakan sebuah atom yang memiliki kecendrungan untuk 

melepaskan elektron, sedangkan ion negatif memiliki kecendrungan untuk 

menangkap elektron (Susilowati & Harjani, 2013).  

2. Ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan 

sejumlah pasangan elektron dari masing-masing unsur yang terlibat dalam 

ikatan tersebut secara bersama (Susilowati & Harjani, 2013). 

3. Ikatan koordinasi, adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama 

pasangan elektron, seperti ikatan kovalen. Hanya saja elektron yang 

digunakan hanya berasal dari salah satu unsur yang terlibat (Susilowati & 

Harjani, 2013). 

4. Ikatan logam, merupkan ikatan yang terjadi antara ion-ion logam positif. 

Elektron yang dilepas oleh ion-ion tersebut kemudian digunakan secara 

bersama (Susilowati & Harjani, 2013). 
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2.2.5 Adobe After Effects 

After Effects adalah sebuah software yang sangat profesional untuk 

kebutuhan Motion Graphic Design. Dengan perpaduan dari bermacam–macam 

Software Design yang telah ada. Standart Effects yang mencapai sekitar 50 macam 

lebih, yang sangat bisa untuk merubah dan menganimasikan obyek. Di samping itu, 

membuat animasi dengan After Effects, juga bisa dilakukan dengan hanya 

mengetikkan beberapa kode script yang biasa disebut Expression untuk 

menghasilkan pergerakan yang lebih dinamis. Pada After Effects, terdapat beberapa 

fasilitas yang dimiliki oleh beberapa software lain. Misalnya: Di After Effects 

terdapat tool untuk membuat Shape (seperti yang terdapat pada Adobe Photoshop). 

Pada After Effects terdapat keyframe seperti yang terdapat pada Flash (cara 

menganimasikannya juga hampir sama). Terdapat juga Expression yang hampir 

mirip dengan Action Script pada Flash, dan masih banyak lagi yang lain (Adhianti 

& Triyono, 2013). 
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