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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan pustaka 

  Bullying adalah fenomena umum yang sering terjadi di sekolah dasar dan 

menengah. Karena Bullying adalah jenis perilaku yang sangat tidak diinginkan, 

jenis tindakan yang paling jelas terhadap hal itu tampak terjadinya bullying karena 

kehilangan hak istimewa, penahanan, dan suspensi, atau seseorang mungkin fokus 

pada pemberdayaan atau dimediasikan antara pelaku bullying dan korban. Namun 

demikian wawasan bullying juga sangat penting telah mengilhami intervensi baru 

yang berfokus tidak hanya pada pelaku bullying dan korban tetapi juga oleh 

pengamat.  

Di luar lingkup pelaku bullying dan korban juga memiliki keuntungan 

seperti membangkitkan tanggung jawab atas kesejahteraan semua orang, 

mengajarkan guru dan siswa strategi yang aman untuk mendukung dan membantu 

korban dalam mengubah norma kelas sedemikian rupa untuk mengurangi bullying 

yang mungkin akan terjadi di dalam kelas. (Ansary, Elias, Greene, & Green, 2015) 

Bullying menunjukan pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku  

yang memiliki kekuasaan kepada orang lain yang dianggap lemah. Kekuasaan 

yang dilakukan bisa berbentuk kekerasan terhadap fisik, komunikasi, maupun 

psikologis dan dapat terjadi secara langsung seperti misalnya memukul, 

menendang, mencacimaki maupun secara tidak langsung seperti mengaliniasi dan 

menggosip (Hertinjung Wisnu Sri. Karyani usmi, 2015) 

Beberapa program antibullying disekolah sudah berkembang dan evaluasi 

didalam beberapa dekade terakhir ini. Meskipun hasil program sudah banyak 
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bervariasi, tpi dengan demikian beberapa dari itu telah terbukti efektif mengurangi 

bullying diantara murid didalam sekolah tersebut. Namun ada beberapa 

pertanyaan yang harus di jawab adalah bagaimana program-program tersebut 

berkerja. Sekolah tersebut menggunakan program antibullying KiVa, program 

antibullying KiVa dikembangkan sebagai upaya kolaborasi dari departemen 

psikologi dan pusat penelitian pembelajarn di unversitas Turku, yang telah 

terbukti efektid dalam menguragi bullying disekolah dasar finlandia. Sekolah 

tersebut mengambil tindakan terhadap bullying dengan melakukan intervensi 

dengan berskala besar yang secara khusus dilakukan terhadap bullying dan korban 

yang disebut sebagai peluncuran program KiVa (Saarento, Boulton, & Salmivalli, 

2015) 

 Bullying di tempat kerja juga merupakan kejadian yang sangan banyak 

mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan baik dari organisasi perlindungan, 

peneliti maupun pendidik. Dikarenakan hal kekerasan di tempat kerja ini bisa 

dapat menimbulkan beberapa akibat dalam berbagai bidang, mulai dari 

perorangan, kelompok, dan lingkungan social secara luas. Konsekuensi bagi 

individu yang dapat merusak kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Kalau bagi 

kelompok bullying  di tmpat kerja, kekerasan tersebut dapat menyebab kan 

efektivitas tim dan aturan kelompak yang telah terbangun. Sedangkan di 

lingkungan social, kekerasan tersebut dapat memunculkan masalah social yang 

berhubungan dengan hukum  (Silviandari & Helmi, 2018) 

 Bullying dapat diartikan dengan penghinaan, kekerasan fisik, mencuri, 

menggertak maupun menjelekan gambaran seseorang. Kekerasaan tersebut bisa 

mempengaruhi jangka panjang dan jangka pendek pada korban bullying. Dalam 
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jangka panjang korban bullying mereka merasa sangat tertekan dan merasa 

memiliki harga diri yang sangat rendah sedangkan, jangka pendek mereka  akan 

kehilngan minat dalam mengerjakan tigas sekolah atau pun tidak ingin masuk 

sekolah (Fithria & Aulia, 2016)  

Tabel 2.1 Tabel Tinjauan Pustaka 

Pengarang Tahun Judul Kesimpulan 

Ansary, Elias, 

Greene, & 

Green  

2015 

The Role of 

Teachers in 

Bullying: The 

Relation Between 

Antibullying 

Attitudes, Efficacy, 

and Efforts to 

Reduce Bullying 

Menyimpulkan bahwa guru 

menyebarkan norma-norma 

antibullying dan 

melakukan perdekatan 

kepada murid untuk 

mengurangi pelaku 

Bullying 

Hertinjung 

Wisnu Sri. 

Karyani usmi 

2015 

Profil Pelaku dan 

Korban bullying 

sekolah dasar 

Menyimpulkan bahwa 

penelitian yang bersifat 

kuantitatif dan deskrptif 

dapat mengurangi pelaku 

bullying di kalangan 

sekolah dasar 

Muhammadiya kecematan 

lawayan surakarta 

Saarento, 

Boulton, & 

Salmivalli 

2015 

Reducing Bullying 

and Victimization: 

Student- and 

Classroom-Level 

Mechanisms of 

Change 

Menyimpulkan bahwa 

program KiVa yang 

dilakukan di sekolah 

finlandia tersebut efektif 

mengurangi intimidasi 

(bullying) sekolah tersebut 

Silviandari & 

Helmi 
2016 

Bullying  di tempat 

kerja di Indonesia 

Menyimpulkan bahwa 

kekerasan di tempat kerja 

dapat memberikan 

konsekuensi dalam 

berbagai, mulai dari 

individu, kelompok, 

organisasi dan, lingkungan 

sosial secara luas. 

Fithria & Aulia 2016 

Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan 

perilaku bullying 

Menyimpulkan bahwa 

Perilaku bullying bisa 

mengakibatkan pengaruh 

jangka pendek dan jangka 
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panjang pada korbannya 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Multimedia 

Multimedia merupakan pemanfaatan computer yang bermanfaat untuk 

menggabungkan tulisan, gambar, suara, gambar bergerak, dan grafik dengan 

menggabungkan tool yang digunakan pemakai untuk berkarya, berinteraksi, 

maupun berkomunikasi. Multimedia digabungkan dari 2 kata yaitu multi dan 

media, kata multi yang mengartikan banyak sedangkan media memiliki arti yang 

berarti benda, ataupun juga sesuatu yang dapat digunakan untuk memberikan atau 

menyampaikan informasi  (Sidik & Annisa, 2017) 

a.   Teks 

Teks merupakan bagian multimedia yang paling dasar  dan membutuhkan 

tempat penyimpann yang kecil. Teks memegang sangat penting di dalam 

penyusunanan berkas karena semua aplikasi multimedia selalu menggunakan teks 

sebagai alat untuk memberikan informasi yang paling jelas, tepat dan sangan 

sederhana (Sidik & Annisa, 2017). 

 

 

b.   Gambar 

Gambar merupakan media penyampain informasi yang sangat efektif, 

terutama untuk informasi yang tidak dapat disampaikan jelas dengan kata-kata 

(teks) (Sidik & Annisa, 2017). 
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c.   Audio 

Audio merupkan paduan dari multimedia berfenomena fisik yang 

dihasilkan oleh getaran benda yang berupa signal analog, dan signal analog 

tersebut berhubungan erat dengan pendengeran (Sidik & Annisa, 2017). 

d.   Video 

Video adalah elemen yang paling lengkap di dalam multimedia, karena 

video merupakan gabungan dari tulisan, suara dan, gambar yang di gabungan di 

dalam panduan multimedia. Gambar yang bergerak dengan suara yang diambil 

melalui sebuah perangkat keras seperti kamera (Sidik & Annisa, 2017). 

e.   Animasi 

Animasi mempunyai arti yang berarti menggerakan objek gambar agar 

kelihatan lebih serasi. Animasi adalah bentuk sekumpulan gambar yang di susun 

secara beraturan dan menjalankan alur yang sudah ditentukan pada hitungan detik 

yang sudah ditentukan sehingga gambar tersebut terlihat seperti video ataupun 

gambar yang bergerak (Sidik & Annisa, 2017). 

2.2.2 Animasi 

Animasi berasal dari kata menghidupkan, makan animasi bisa ditarik 

kesimpulan kata dasarnya yaitu hidup, maka dari itu animasi mempunyai arti yang 

berarti menghidupkan atau menggerakan suatu objek gambar yang bergerak 

sesuai aturan frame per frame dan hitungan waktu yang telah di tentukan sehingga 

objek gambar tersebut terlihat seolah sedang bergerak (Rochman & Subiyantoro, 

2015).  

2.2.3 Jenis Animasi 
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 Animasi di bagi menjadi 3 kelompok , yaitu animasi 2D (dua 

dimensi), 3D (tiga dimensi) dan juga animasi stop-motion (gerak henti). 

a. Animasi 2D (dua dimensi) 

Animasi dua dimensi termasuk pembuatan yang tradisional maupun 

digital. Dikarenakan animasi dua dimensi merupakan pembuatan yang tradisional, 

animasi dua dimensi ini membutuhkan kemampuan gambar tangan diapplikasikan 

di sebuah media. Tentunya proses frame to frame, pewarnaan dan pembuatan latar 

belakang juga menggunakan proses secara manual yaitu gambaran dengan 

menggunakan tangan (Rochman & Subiyantoro, 2015). 

b. Animasi 3D (Tiga dimensi) 

Animasi tiga dimensi dikelompokan menjadi 2 jenis yaitu animasi gerak-

henti dan computer generated (CG). Teknik animasi tiga dimensi komputer 

digunakan untuk merancang dunia maya tempat dmn benda dan karakter 

berinteraksi di dalam nya (Rochman & Subiyantoro, 2015). 

c. Animasi Stop-Motion 

Animasi  stop-motion juga bisa disebut dengan stop-frame animation. 

Pembuatan animsi ini menggunkaan kamera dengan mengambil gambar di tiap 

pergerakan objek sedikit demi sedikit dan menggabungkan frame tersebut seolah 

gambar terlihat bergerak (Rochman & Subiyantoro, 2015). 

 2.2.4 Prinsip animasi 

 Memamahi sebuah animasi untuk mendapatkan aimasi yang maksimal dan 

menarik, dan tidak bosan merupakan sebuah prinsip animasi yang harus dikuasi 

semua animator. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip animasi yang haruas di 

miliki oleh animator (Risata & Maulana, 2018). 
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a. Solid Drawing 

Menggambar adalah dasar utama animasi yang memegang peran yang 

signifikan dalam menuntukan proses (Risata & Maulana, 2018). 

b. Timing and spacing 

Animator harus bisa menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus di 

tentukan dan harus menentukan perlambatan dan percepatan dari gerakan 

animation yang sudah di tentukan (Risata & Maulana, 2018). 

c. Squash and Stretch 

Upaya penambahan efek lentur pada figur supaya ojek terlihat seolah 

memuai dan menyusut dan efek tersebut dan kelihatan lebih hidup pada objek 

(Risata & Maulana, 2018). 

d. Anticipation 

Anticipation merupakan awalan gerak ataupun bisa disebut dengan 

persiapan gerakan memukul, sebelum kedua tangan kedepan wajib adanya gerkan 

mundur dan sejenisnya. 

 

 

 

e. Slow in and Slow out 

Slow in terjadi ketika sebuah gerakan obejk dimulai dengan kecepatan yang 

lambat kemudian menjadi cepat dan slow out relative sebaliknya (Risata & 

Maulana, 2018). 

f. Arcs 
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Arcs merupakan gerakan jalur pada object yang pada jalur yang sudah 

ditentukan oleh animator (Risata & Maulana, 2018). 

g. Secondary action 

Gerakan tambahan yang berfungsi untuk memperkuat gerakan animasi 

supaya animasi tersebut terlihat lebih realistik (Risata & Maulana, 2018). 

h. Follow through and overlapping action 

Follow through merupakan prinsip animasi yang berfungsi untuk gerakan 

objek tetap bergerak meskipun objek tersebut telah berhenti untuk bergerak. 

Sedangkan, overlapping action adalah prinsip animasi dimana objek bergerak 

secara silang-silang (Risata & Maulana, 2018). 

i. Straight ahead action and pose to pose 

Straight ahead action merupakan prinsip pembuatan animasi secara frame 

to frame dari awal sampai akhir. Sedangkan pose to pose prinsip pembuatan 

animasi dengan keyframe-kyeframe  tertentu saja  (Risata & Maulana, 2018). 

j. Staging 

Staging merupakan prisip pembuatan animasi terhadap background yang 

ingin disampaikan dalam bagian dan keseluruhan scene. 

 

k. appeal  

Appeal merupakan keseluruhan visual didalam animasi tersebut dimana 

objek didalam animas memiliki gaya gerak yang beragam (Risata & Maulana, 

2018). 

l. exaggeration 
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exaggeration merupakan objek yang mendramatisir didlam animasi yang 

bersifat heperbolis (Risata & Maulana, 2018). 

2.2.5 Storyboard 

Storyboard merupakan peran yang sangat penting didalam perencanaan 

pengembangan multimedia. Storyboard selalu digunakan sebagai tahapan awal 

untuk perancangan multimedia. Storyboard juga berupa pengorganisasian grafik 

seperti gambar yang ditampulkan untuk kebutuhan visualisa awal dari sebuah 

animasi, file, maupun media interaktif. Storyboard juga digunakan untuk 

pembuatan video, film, komik, berbisnis maupun media interaktif  (Mahardika & 

Destiana, 2014). 

2.2.6 Bullying 

Perilaku merugikan pihak lain yang sangat tidak diinginkan yang sering 

terjadi di lingkungan social terutama di likungan sekolah disebut dengan  Bullying. 

Bullying juga dapat disebut dangan perilaku agresif yang sering terjadi di 

kalangan anak sekolah. Bullying juga merupakan sebuah bentuk agresivitas yang 

dilakukan secara individu maupun kelompok dengan tujuan mengasingkan pihak 

dengan menggunakan kekerasan yang menyakiti pihak lain (Fithria & Aulia, 

2016). 

Peran dalam bullying maupun dipihak yang termasuk dalam tindakan 

bullying dapat dibagi mejadi 4 peran yaitu bullies (pelaku kekerasan), victim 

(korban), bully-victim, dan neutral. Bullies adalah peran yang secara emosional 

dan fisik melakukan tindakan kekerasan terhadap pihak kali secara berulang. 

Victim merupakan peran yang sering dijadikan sasaran atau target dari tindakan 

kekerasan tersebut. Bully-victim adalah peran dimana pihak tersebut adalah 

Kelvianto, Perancangan Video Animasi 2D Antibullying Dengan Menggunakan Aplikasi Adobe Flash, 2019 
UIB Repository©2019



14 

  Universitas Internasional Batam 

perilaku kekerasan dan juga terlibat menjadi korban kekerasan. Sedangkan neutral 

merupakan pihak yang sama sekali tidak pernah terlibat didalam perilaku 

kekerasan (Zakiyah & Humaedi, Sahadi Santoso, 2018). 

2.2.7 Sinematografi 

Teknik sinematografi merupakan metode perancangan yang berhubungan 

dengan seni. Sedangkan sinematografi adalah teknik dalam merancangkan film 

(Ridho, 2014). 

Didalam pembahasan sinematografi penulis akan mengkaitkan dengan 

fotografi. Fotografi dan sinematografi mempunyai persamaan didalam aspek dasar. 

Penulis akan menjelas fotografi dengan menggunakan kamera yang behubungan 

dengan sinematografi. Aspek yang terkait ialah sensor size, lens and focal length, 

iso and noise, broken and dept of field, dan exposure and aperture (Riyadi, 2017). 

a. Sensor size 

Ukuran sensor pada kamera memiliki efek langsung pada jenis lensa yang 

digunakan didalam kamera tersebut (Roth & Streit, 2017). 

 

 

b. Lens and focal length 

Jarak dari senso ke titik api lensa dinyatakan didalam satuan millimeter. 

Lensa juga akan makin panjang. Fokal lensa berhubungan denga angle of view 

dimana semakin pendek fokal maka semakin luas bidang obejek yang dapat di 

ambil (Heshmat, Tancik, Satat, & Raskar, 2018). 

c. Iso and noise 
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Noise merupakan sebuah titik yang berwarna biasanya merusak foto 

sehingga hasil pengambilan gambar tidak maksimal. Sedangkan iso pengaturan 

terang gelap pada kamera. Semakin besar angka iso yang digunakan semakin 

banyak juga noise yang akan dihasilkan (Srinivasarao & Pabboju, 2018). 

d. Broken and dept of field 

Bidang foto dimana di dalam ilmu fotografi yang memiliki ketajaman pada 

foto tersebut. Bidang tersebut bisa saya terdapat di depan foto, belakang foto 

maupun sejajar pada subjek disebuah foto (Xing, Zhang, Braithwaite, Pan, & 

Zhao, 2017). 

e. Exposure and aperture 

Exposure adalah banyaknya cahaya yang jatuh ke medium dan dapat 

mempengaruhi gelap terang nya gambar pada gambar yang dihasilkan oleh 

kamera (Khan, Feldman, & Gunturk, 2018). 

2.2.8 Adobe Flash 

Adobe flash merupakan sebuah software (perangkat lunak) yang berfungsi 

untuk membuat gambar yang berbasis vector yang merupakan produk unggulan 

dari adobe systems. Tipe data yang akan dihasilkan dari perangkat lunak ini 

bertipe .swf yang dapat diputar didalam web browser. Bahasa pemograman yang 

digunakan didalam prangkat lunak adobe flash merupakan action script (Hasan 

Rahmaibu Jurnal Kreatif, Hasan Rahmaibu, Ahmadi, & Dwi Prasetyaningsih, 

2016). 

2.2.9    Adobe Premiere Pro 

Adobe premier pro yakni program untuk mengelola video yang berbasis 

non-linier. Perangkat lunak ini sering digunakan oleh perusahaan pembuatan film 
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didunia dan perangkat ini mempunyai fitur yang sangan berguna. Efek yang 

dimiliki oleh perangkat ini terdapat keyframe yang sama di beberapa perangkat 

lunak terkenal (Kausar, Ahmad, Sutiawan, & Rosalina, 2015). 

2.2.10 Adobe Ilustrator 

Perangkat lunak ini berfungsi untuk mengelolah gambar yang berbasis 

vector, di mana perangkat ini juga dipasarkan oleh  adobe system. Perangkat lunak 

ini kebanyakan dimanfaatkan untuk mengelolah gambar. logo, maupun kartun 

(Novitasari, Djahir, & Fatimah, 2015). 
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