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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Latar Belakang 

 Proyek dari yang akan dirancang mendasari hasil peninjauan yang 

terdahulu, yaitu teknologi multimedia berupa animasi 2D pada simulasi gerak 

panda berjalan dengan teknik Frame By Frame. Dalam penelitian yang dirancang 

simulasi pada media pembelajaran hewan panda yang sedang berjalan. Manfaat 

dengan menvisualisasikan dengan memakai teknologi animasi 2D, proses 

visualisasi dapat tersimulasikan pada bentuk 2D, maka pergerakan hewan panda 

berjalan dapat dilihat secara realistis. Hasil dari penelitian tersebut diterapkan 

pada simulasi panda berjalan ini menghasilkan gerakan yang memiliki kualitas 

pergerakkan pada animasi ini terlihat realis menggunakan perangkat lunak 

Adobe Flash CS6 (Purwanto, Qodarsih, Majid, & Syamrahmarini, 2019). 

 Penelitian yang berjudul Interactive Multimedia Development of Aircraft 

Safety System Based on Adobe Flash (Wibowo, Infantono, & Kurniawan, 2018). 

Pembuatan menggunakan adobe flash dan menggunakan animasi untuk proses 

pengembangan aplikasi Aircraft Safety berbasis Flash sehingga menghasilkan 

produk aplikasi media pembelajaran yang interaktif dapat dilakukan dengan baik. 

Hasil Aircraft Safety dilakukan dengan melaksanakan uji coba secara langsung 

dan pegisian kuisioner terhadap 30 siswa Sekolah Penerbang TNI AU dengan 3 

sisi penilaian yaitu efektifitas, efisiensi dan kepuasan. User menyatakan sangat 

setuju dan memberikan nilai rata-rata aspek efektifitas 4,63, aspek efisiensi 4,53 

dan aspek kepuasan 4,52 dari masing-masing aspek menggunakan skala 1-5. 

 Penelitian selanjutnya yang berjudul Interactive Videos in IPTV using 

Hypervideo Links yang dilakukan oleh (Jimenez, Lloret, Taha, & Sendra, 2017). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Internet Protovol Television (IPTV) 

Hypervideo Links yang bertujuan Penggunaan konten interaktif dan khususnya 

penggunaan tautan hypermedia dapat mengembangkan cara mentransmisikan 

informasi melalui iklan online, kursus e-learning atau aplikasi bisnis. Tampilan 

pada tombol interaktifnya didesign dengan Adobe Animate sebagai animasi 2D 

berupa tombol interaktif pada pembuatan video interaktifnya. Hasil interaktif.
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pada aspek-aspek tersebut membuat sangat menarik karena video bekerja dengan 

benar berkat standar kompresi ketat yang digunakan untuk menawarkan kualitas 

gambar dan video yang baik dengan tombol interaktifnya. 

 Penelitian selanjutnya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi 

Pengenalan Satwa Langka di Indonesia Menggunakan Augmented Reality yang 

dilakukan oleh (Karundeng, Mamahit, & Sugiarso, 2018). Adanya penelitian 

tersebut, penggunakan Animasi 3D Augment Reality berdasarkan tujuan 

Pengenalan Satwa Langka Indonesia. Pembuatan ini untuk meberikan informasi 

mengenai pembelajar mengenai Satwa Langka di Indonesia. Dalam perancangan 

Animasi 3D Augment Reality pembuatan dengan MDLC (Multimedia 

Development Life Cycle). Hasil Aplikasi tersebut, satwa langka Indonesia ini 

bisa menjadi sarana penyampaian informasi dan teknologi yang menarik untuk 

memperkenalkan satwa langka di Indonesia. 

 Penelitian selanjutnya yang berjudul Perancangan Explainer Video Jasa 

pada PT. Adinda Azzahra sebagai Media Promosi dilakukan oleh (Saputro & 

Logiana, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti membuat animasi 2D sebagai 

media promosi tentang pengenalan jasa travel kepada calon penumpang yang 

ingin menggunakan jasa travel pada PT. Adinda Azzahra. Penelitian ini bertujuan 

untuk menggunakan konsep animasi 2D sebagai media promosi untuk menarik 

calon penumpang travel, dan untuk membantu perusahaan PT. Adinda Azzahra 

dengan meningkatkan cara mempromosikan dirinya di bidang Tur, Perjalanan, 

dan pariwisata Muslim. Hasil video dan akan di animasikan sesungguhnya, ini 

termasuk desain dan pengembangan karakter, tipografi dan latar belakang. Untuk 

memperjelas suatu pesan yang akan disajikan dengan ekspresi visual sehingga 

pesan dapat disampaikan secara efektif 

 Penelitian selanjutnya yang berjudul Pengembangan Iklan Layanan 

Masyarakat Berbasis Animasi 2D Pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh 

(Hanafri, Gustomi, & Susanti, 2018). Adanya penelitian tersebut, melakukan 

pemanfaatan mengenai penggunaan Animasi 2D sebagai bentuk dari media 

penyampaian informasi mengenai iklan layanan masyarakat pada BPJS 

Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengundang seluruh 

pekerja pada kepeduliannya terhadap jaminan keselamatan BPJS 
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Ketenagakerjaan yang dikasih oleh pemerintahan kedalam video animasi 2D dan 

menggunakan narasi, lagu, sound effect & backsound sebagai audio dalam 

pembuatan animasi 2D yang menghasilkan iklan berupa bentuk layanan kepada 

masyarakat yang mudah dipahami dan diterima dengan mudah. 

 Berdasarkan yang telah dijelaskan, maka dibuatnya sebuah tabel sebagai 

bahan banding pembuatan sebelumnya dikembangkan di penelitiannya (Lihat 

pada Tabel 2.1). 

Tabel 2.1. Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Kesimpulan Penelitian 

Purwanto, 

Qodarsih, 

Majid, & 

Syamrahmarini 

2019 Perancangan simulasi berupa Animasi 2D dengan 

memakai Teknik Frame by Frame pada gerak 

panda yang sedang berjalan bertujuan untuk 

mensimulasikan pergerakan panda secara realistis. 

Wibowo, 

Infantono, & 

Kurniawan 

2018 Perancangan pembelajaran keselamatan tentang 

dikembangkan suatu aplikasi Aircraft Safety 

melalui media interaktif dan menarik yang mampu 

membantu para Pilot maupun Ground Crew dalam 

memahami 
materi safety tersebut. 

Jimenez, 

Lloret, Taha, 

& Sendra 

2017 Perancangan video interaktif pada IPTV  berupa 

tautan hypermedia yang menggunakan Adobe 

Animate sebagai pembuatan tombol interaktif 

didalam video tersebut. 

Karundeng, 

Mamahit, & 

Sugiarso 

2018 Perancangan Animasi 3D Augment Reality 

pengenalan Satwa Langka di Indonesia, metode 

pembuatan mengunakan MDLC (Multimedia 

Development Life Cycle). 

J. Saputro & 

Logiana 

2018 Perancangan Animasi 2D menjadi promosi 

pengenalan menggunakan media untuk jasa travel 

kepada calon penumpang dan menggunakannya 

untuk menarik calon penumpang travel PT. Adinda 

Azzahra di bidang Tur, Perjalanan, dan pariwisata 

Muslim. 

Hanafri, 

Gustomi, & 

Susanti 

2018 Perancangan Animasi 2D kedalam video animasi 

dan menambahkan penggunakan narasi, lagu, 

sound effect & backsound sebagai audio dalam 

pembuatan animasi 2D pada media sarana 

penyampaian informasi mengenai iklan layanan 

masyarakat pada BPJS Ketenagakerjaan. 
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 Dari hasil yang sudah diteliti sebelumnya, maka peneliti membuat suatu 

proyek mengenai video simulasi berupa Animasi 2D dengan Teknik Frame by 

Frame yang mana sudah berjalan baik seperti pembuktian oleh Purwanto et al., 

(2019), pembelajaran keselamatan tentang dikembangkan suatu aplikasi Aircraft 

Safety melalui media interaktif Wibowo, Infantono, & Kurniawan (2018), 

metode yang dipakai Multimedia Development Life Cycle dengan 3D AR oleh 

Karundeng et al., (2018), Animasi 2D yang sudah dirancang akan diberikan 

penggunakan narasi, lagu, sound effect & backsound sebagai audio sebagai 

media pedukung Audio dalam Animasi 2D yang sebelumnya dilakukan oleh 

Hanafri et al., (2018), perancangan Animasi 2D tersebut mengunakan software 

Adobe Animate yang melakukannya Jimenez et al., (2017), serta akan di gunakan 

pada media pengenalan berupa Animasi 2D yang sebelumnya oleh Saputro & 

Logiana (2018). 

 

2.2. Landasan Teori 

         Media dalam pembuatan simulasi pengenalan berupa Animasi 2D, penulis 

menggunakan suatu landasan teori. Landasan teori ialah beberapa teori yang 

telah dipakai yang digunakan kembali untuk membuat teori baru sebagai 

acuannya ladasan sebelumnya. Pada teori ladasan penelitian sebagai berikut: 

 

2.2.1. Multimedia Development Life Cycle 

          MDLC (Multimedia Development Life Cycle) metode multitimedia yang 

terkembangkan dari basis multimedia, seperti Multimedia Development Life 

Cycle yang memiliki tahapan terdiri dari enam tahap, yaitu concept, design, 

material collecting, assembly, testing & distribution (Karundeng et al., 2018). 

Pada  tahapan tersebut dilakukan oleh metode untuk membuat animasi (Gambar 

2.1 bentuk diagram dari MDLC). 
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Gambar 2.1. Tahap Pengembangan MDLC 

Tahapan-tahapan dijalankan musti yang seharusnya berurutan. Antara lain 

sebagai berikut: 

1. Concept 

Concept (konsep) adalah sebuah penentuan dari siapa pengguna 

(identifikasi audience), macam aplikasi (interaktif, presentasi, dan 

lainnya), tujuan dari aplikasi, media, dan mentukan spesifikasinya. 

2. Design 

Design (perancangan) ialah tahap pembuatan tema, ide serta tampilan 

yang akan dibuat berupa hasil dari perancangan yang dibuat nantinya. 

3. Material Collecting 

Material Collecting proses memilih dan menentukan bahan yang dipakai 

serta yang dibutuhkan sebagai bahan dari pembuatan aplikasi. 

4. Assembly 

Assembly (pembuatan) ialah tahapan di mana obyek keseluruhan dan 

bahan pembuatannya dibuat dan olah menjadi gabungan yang 

menghasilkan sebuah aplikasi yang telah dirancang. 

5. Testing 

Testing (pengujian) adalah proses uji yang telah dilakukan dari assembly 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan dengan 
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baik dan semestinya, juga untuk mencari kesalahan dan ketidak 

sinambungan dalam aplikasinya. 

6. Distribution 

Distribution adalah proses dari tahap setelah dilakukannya proses testing 

lalu dilakukan publish untuk pengguna bisa menggunakannya. Conton 

studi kasus. 

 

 Multimedia Development Life Cycle juga merupakan turunan dari metode 

pengembangan perangkat lunak klasik dikenal sebagai SDLC. Metode 

pengembangan sistem metode MDLC merupakan pengembangan dari metode 

SDLC (Software Development Life Cycle) (Sastrawangsa, Harsemadi, & Surya, 

2017). Pemaanfaatan metode MDLC juga dimanfaatkan oleh Puzzle Wira Sarana 

Edupreneurship Berbasis Mobile Multimedia Untuk Generasi Alpha di Era Disrupsi 

Teknologi Joan, Setyoko, & Habibi (2020), yang penggunaan metode MDLC 

kepada generasi alpha yaitu usia anak usia 5-10 tahun dan hasilnya Para guru, orang 

tua, atau instruktur dapat menggunakan aplikasi ini untuk metode pembelajaran 

yang lebih interaktif, agar pelajar mencapai lebih mudah dalam tujuan pendidikan 

kewirausahaan 

 

2.2.2. Multimedia  

          Multimedia ialah gabungan dari berbagai yang usurnya berupa teks, suara, 

gambar, animasi, video interaksi dan lainnya yang sudah dijadikanfile digital, 

digunakan pada penyampaian pesan kepada umum (Arsyad & Fatmawati, 2018). 

Memakai sarana informasi seperti multimedia mempunyai gambaran yang 

digambarkan melalui media dan informasi yang diperoleh didukung dengan adanya 

media berupa gambaran tersebut. Media yang terdapat pada Animasi secara cepat 

menerima informasi dapat menagkap gambaran yang ada pada media tersebut dan 

penerima informasi juga lebih dapat menerima gambaran informasi lebih baik 

dibanding teks. Secara keseluruhan diartikannya multimedia sebagai jenis berbagai 

sarana, namun pada dunia teknologi informasi diartikan memberikan informasi dan 

menyediakannya pada suara, grafika, animasi, dan teks (Hompu, Yamin, & Sagala, 

2016). 
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Menurut Zuli pada tahun 2018 menggunakannya dengan 3 jenis, yaitu: 

1. Multimedia Interaktif 

Multimedia Interaktif Pengguna interaktif bisa mengendalikan suatu 

elemen-elemen multimedia dengan kehendak pengguna seperti dikirimkan 

maupun ditampilkan. 

2. Multimedia Hiperaktif 

Multimedia Hiperaktif Jenis multimedia hiperaktif memiliki struktural yang 

keterkaitan dengan elemen-elemen, pengguna bisa mengendalikannya, jenis 

multimedia hiperaktif memiliki tautan berupa link yang bisa terhubung ke 

multimedia elemennya. 

3. Multimedia Liniear 

Pengguna multimedia linear dapat menjadi penerima informasi dari 

multimedia yang disampaikan awal hingga akhir. 

 

Menurut Sitanggang pada tahun 2017 Multimedia memiliki suatu unsur yang 

dimana masing-masing unsur tersebut sebagai berikut 

1. Suara 

Suara multimedia berbentuk bunyi seperti yang dihasilkan oleh radio. 

Merupakan visual yang mudah didengarkan oleh manusia dan memiliki 

efek dari pembuatan multimedia. Bunyi diperoleh dari hasil 

perangkat/aplikasi yang telah diolah serta didukung dari perekaman. Dari 

hasil tersebut mp3 (audio), wav, voc, dan midi. 

2. Animasi 

Animasi merupakan kumpulan banyak gambar yang bergerak secara 

dinamis pergerakannya telah ditentukan. Menghasilkan suatu pergerakan 

gambar yang secara bergatian oleh hasil rekayasa. Multimedia jenis 

animasi juga disukai oleh anak dan remaja karena menggunakan animasi 

sebagai pendukung dalam multimedianya. 

3. Video 

Video merupakan penggunakan media yang disukai oleh kebanyakan 

orang. Video digunakan oleh banyak orang sebagai media untuk 

memahami isi cerita serta masalah dari isi video. Video merukapan hasil 
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dari bentuk visualisasi yang dimana terdapat gambar, waktu, durasi yang 

visualisasinya membuatnya menjadi infomasi nyata 

4. Grafik 

Grafik adalah media cetak dari bentuk pengilustrasian gambar dan kata, 

menjadikannya sebagai perantara pengolahan data komputer. Hasil dari 

pengolahan data dapat di visualisasikan melalui media dalam membentuk 

macam grafik salah santu contoh sebagai pembuatan laporan. 

5. Teks 

Teks adalah media yang mudah dipahami oleh manusia karena berbentuk 

statis. Media penyampaiannya berupa media statis yang sangat umum 

digunakan. Teks dalam multimedia berupa penyampaian informasi 

melalui kata dan melengkapi dalam menyampaikan informasi. 

 

2.2.3. Media Pembelajaran 

          Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan 

sebagai sarana untuk menyalurkan pesan dan informasi materi pembelajaran 

sehingga terjadi proses belajar (Mawardi, 2018). Manfaat media pembelajaran 

dapat digunakan untuk meletakan dasar-dasar yang konkret untuk berfikir sehingga 

mengurangi verbalitas, memberikan pengalaman yang nyata, membantu pemikiran 

yang kontinu (Irwandani & Juariah, 2016). Terdapat beberapa media yang dikenal 

dalam pembelajaran seperti media non projected contohnya fotografi, diagram, 

sajian dan model-model, lalu media projected contohnya slide, filmstrip, 

transparansi (Annisah, 2017). Dalam melakukan media pembelajaran juga 

dilakukan oleh Pengaruh Penggunaan Media Limbah Cup Pop Mie Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di MTS Miftahul Khoir Karangrejo 

Purwosari Pasuruan Maisaroh & Abdullah (2018), Dalam menggunakan media 

pembelajaran tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal karena dapat 

menggunakannya dari barang-barang bekas yang dikelolah sebagai media 

pembelajaran yang edukatif dan sebagai alternatif media pembelajaran terutama 

bagi sekolah yang fasilitas pembelajarannya masih terbatas dan hasilnya 

Penggunaan media cup pop mie mempunyai pengaruh positif yang signifikan. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai interprestasi dengan menggunakan 
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rumus Uji-T Paired (Paired sampel t tes) dengan menggunakan SPSS 17.0 for 

windows pada penelitian ini Sig data 0,00˂0,05 sehingga Ho ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran 

Akidah Akhlak sebelum dan sesudah menggunakan media limbah cup pop mie. 

 

2.2.4. Simulasi 

          Model simulasi merupakan CBI yang memperlihatkan model pada materi 

pembelajaran yang dikelolah berupa simulasi pembelajaran dengan bentuk 

kontennya dijelaskan secara menarik, pada kontennya juga memakai unsur 

multimedia, gambar, teks, gerak, audio dan warna yang paduannya harmonis dan 

serasi (Nadeak et al., 2016). Model simulasi merupakan dasar dari suatu strategi 

pembelajaran menggunakan media yang berusaha memberikan pengetahuan yang 

sudah dilakukan dan menyerupai dengan yang aslinya, media bentuk pembelajaran 

berupa pengalaman pembelajaran yang sudah terjadi yang sudah terjadi dalam 

mendekasi aslinya dengan tidak ada resiko. Dalam melakukan simulasi juga 

dilakukan oleh Pengembangan E-Learning Sebagai Media Pembelajaran Simulasi 

dan Komunikasi Digital bagi Siswa SMK Dalu & Rohman (2019), yang dimana 

dalam penelitiannya simulasi yang dikembangkan menggunakan E-Learning, sudah 

memberikan kesempurnaan melalui proses tahapan yang diteliti para ahli dari hasil 

uji coba kepada siswa. Hasilnya adalah bahwa media pembelajaran menggunakan 

E-Learning berhasil diterapkan kepada siswa sebagai sumber belajar. Hasilnya 

Media Pembelajaran Simulasi melalui kegiatan pada kelas berbasis online, 

membuktikan dapat menerapkan hasil yang standar dari ketetapan sekolah. 

 

2.2.5. Animasi 2D 

          Model animasi yang berbentuk animasi 2D merupakan beberapa objek yang 

terpisah dengan layer virtual menggunakan kerangka atau tidak yang bersifat 

transparan, lalu bagian-bagian tersebut diolah serta disatukan menjadi model 

animasi yang digerakan oleh pembuat animasi dengan menggunakan key frame 

(Devit, 2018). Animasi 2D yang dipengaruhi oleh proses animating yang baik pada 

gerakannya akan menjadikan animasi terlihat lebih hidup. 
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 Animasi 2D berupa jenis animasi yang lebih dikenal dengan film kartun 

yang pembuatannya menggunakan teknik animasi hand draw atau animasi sel, 

penggambaran langsung pada film atau secara digital (Purwanto et al., 2019). 

Didalam jenis animasi 2D terdapat unsur animasi yang dimana dalam bagian 

tersebut terdapat beberapa objek seperti karakter hewan, manusia, dan benda dalam 

bentuk gambar yang bergerak. Kumpulan gambar dari beberapa objek yang 

membentuk sebuah gerakan yang hidup. Menurut Purwanto, Qodarsih, Majid & 

Syamrahmarini pada tahun 2019 dalam pembuatan animasi terdapat teknik yang 

digunakan seperti, cut to cut, stop motion, frame by frame dan masih banyak lagi. 

Frame by frame merupakan teknik animasi yang disusun dari banyak rangkaian 

gambar yang berbeda. Pada teknik ini, setiap perubahan gerak atau bentuk objek 

diletakkan pada frame secara berurutan. 

 

2.2.6. Adobe Photoshop CS6 

          Menurut Ramli, Batubara, & Saragih pada tahun 2019 Adobe Photoshop 

merupakan pemograman buatan untuk edit gambat pada adobe system, juga 

digunakan pada mengelola suatu gambar dan foto dalam efek dari pengelolaan 

(wpap, smudge, karikatur, dan vexel) atau style banyak pengolahan lainnnya. 

Aplikasinya juga dipakai para pengelola studi foto dan usaha-usaha iklan, 

photoshop dilengkapi oleh fitur-fitur penting yang memudahkan pengguna 

memakai dalam keadaan tertentu yang bertujuan memaksimalkan pengunaaan. 

 Pada Adobe Photoshop CS6 memiliki banyak tools, salah satu penggunakan 

tools dalam mengerjakan suatu kerjaan, tools yang sering digunakan itu seperti 

move tool, selection tool, & eraser tool. 

 

2.2.7. Adobe Animate CC 2018 

          Menurut Ramli, Batubara, & Saragih pada tahun 2019 Adobe Photoshop 

merupakan pemograman buatan untuk grafis seperti photoshop untuk menciptakan 

isi dari grafis. Dimunculkan dengan WebGL yang didukung proyeksi seperti 

HTML5, Action Script 3.0 dan lebih mudah serta fleksibel. Pada Adobe Animate 

CC 2018 tools memiliki banyak tools, salah satu penggunakan tools dalam 
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mengerjakan suatu kerjaan memiliki kegunaannya tersendiri, ada beberapa tools 

yang umum dipakai seperti move tool, selection tool & hand tool.  

 Menggunakan adobe animate sebagai perangkat lunak juga dimannfatkan 

oleh Melatih Pembuatan Media Pembelajaran MTK Berbasis Flash Memakai 

Adobe Animate bagi Guru SMP di Kabupaten Kuningan Umbara, Rosyid, & 

Setiawan (2019), hasil dari penelitan tersebut menggunakan media Flash Adobe 

Animate sebagai pembelajaran matematika berbasis animasi. Para peserta yang 

menggunakan media pembelajaran ini sangat senang dan berantusias tinggi dalam 

melakukan kegiatan ini, kegiatan ini dilakukan oleh anggota MGMP Matematika 

SMP Gugus Kuningan dan Gugus Luragung Kabupaten Kuningan, sehingga 

dengan begitu mengembangkan Flash menggunakan Adobe Animate sebagai media 

pembelajaran matematika mampu dilakukan diakhir pelatihan. 

 

2.2.7. Adobe Animate CC 2018 

          Camtasia studio adalah sebuah software telah di kelolah dan dikembangkan 

oleh TechSmith Coorporation pada bidang terutama multimedia, aplikasi ini 

dikemas sebagaia perangkat lunak untuk editing, recording dan publishing dalam 

membuat presentasi berupa video pada komputer (Putra, Ariawan, & Sutaya, 2017) 

 Menurut Durri, Raharjo, & Muchyidin pada tahun 2016 Camtasia Studio 

bisa membantu untuk melatih penggunanya untuk menyampaikan informasi kepada 

audiens lebih interaktif, karena perangkat lunak ini dapat mengedit suara dan 

merekam layar tampilan komputer pengguna. Camtasia studio merupakan 

perangkat lunak yang di gunakan sebagai penangkapan layar pada komputer 

ditambahi video dan audio, juga dapat melakukan powerpoint berupa video 

 Pada Camtasia Studio 9 tools yang memiliki banyak tools, salah satu 

penggunakan tools dalam mengerjakan suatu kerjaan memiliki kegunaannya 

tersendiri, ada beberapa tools yang umum dipakai seperti cut, copy, split, 

transitions, callouts & zoom-n-pan. 
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