
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Handaruni, Gracia Anindita (2014), melakukan sebuah penelitian yang 

berjudul “Perancangan Animasi Edukasi Bahasa Jerman POLDI – 

OBSTSALAT”. Penelitian tersebut mengajarkan pengenalan nama buah-buahan 

dalam pembelajaran Bahasa Jerman untuk pemula dengan menggunakan animasi 

dan berbagai karakter untuk menarik perhatian sekaligus sebagai pelengkap atau 

pedoman untuk pembelajaran. Peneliti melakukan survey melalui data pendidikan 

global UNESCO yang didapatkan di internet yang memberikan informasi bahwa 

sebanyak 1.546 orang Indonesia yang melanjutkan studi di Jerman pada tahun 

2011 dan juga melalui data DAAD perwakilan Jakarta sejak tahun 1990 alumni 

yang berasal dari Indonesia mencapai 27.000 orang yang dapat menyimpulkan 

bahwa negara Jerman merupakan salah satu negara favorit bagi pelajar Indonesia. 

Peneliti melakukan wawancara secara langsung sejak 20 Februari 2014 hingga 26 

Februari 2014 dan telah direspon oleh 40 orang. Metode yang digunakan peneliti 

merupakan metode penelitian korelasional. Metode tersebut bertujuan untuk 

mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain 

berdasarkan koefisien korelasi. Metode tersebut mengkaji keterkaitan antara 

media pembelajaran dengan pembelajaran bahasa Jerman. Selain sisi kebutuhan 

mempelajari Bahasa Jerman yang bertema tentang pengenalan buah-buahan, juga 

didasarkan oleh alasan masih kurangnya minat masyarakat Indonesia dalam 

mengonsumsi buah. MPBSN menyatakan konsumsi rakyat terhadap buah dan 
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sayuran masih rendah karena belum mencapai 40 kg per kapita per tahun. Hal ini 

turut ditunjang dengan adanya pernyataan Prof. Dr. Ir. Hardiansyah, MS, Ketua 

Umum Pergizi Pangan Indonesia Media Workshop ‘Nutrisi Terjangkau untuk 

Membantu Penanganan Masalah Gizi Kurang pada Anak Usia Sekolah di 

Indonesia’ dalam rangka Perinatan Hari Gizi Nasional 2014 bahwa hampir 93% 

anak-anak Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. Pernyataan tersebut 

dilansir oleh detikHealth pada tanggal 27 Februari 2014. 

Ridwan, M., Kusumaningrum, Indrati, & Apdeni, Risma (2013). Judul 

penelitian ini adalah “Pengembangan Video Animasi Tutorial sebagai Media 

Pemebelajaran Mata Diklat Autocad Dasar” yang bertujuan untuk membuat media 

pembelajaran video animasi tutorial mata diklat AutoCAD dasar sesuai prosedur 

dan langkah pengembangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian pengembangan (Research and Development). Penelitian dilakukan pada 

mata diklat AutoCAD Dasar di SMK N 5 Padang dengan prosedur pengembangan 

media video animasi tutorial. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

lembar validasi dan kuesioner (angket). Untuk teknik analisis data digunakan 

analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah media pembelajaran video 

animasi tutorial yang dikemas dalam sebuah CD (compact disc). 

Arif Harjanto, Didit Suprihanto (2012). Judul penelitian ini adalah 

“Computer Assisted Instruction (CAI) untuk Pembelajaran Ilmu Fisika Sekolah 

Menengah Atas”. Konsep penelitian yang digunakan adalah Computer Assisted 

Instruction (CAI). Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun 

media pembelajaran Computer Assisted Instruction (CAI) yang interaktif dengan 

teknologi multimedia. Penelitian ini menggunakan metode waterfall. 
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Tabel 2.1 

Perbandingan penelitian sebelumnya 

No Nama 
Penulis Tahun Judul Metode 

1 
 Gracia 

Anindita 
Handaruni 

2014 

Perancangan Animasi 
Edukasi Bahasa Jerman 

POLDI – 
OBSTSALAT 

Penelitian 
korelasional  

2 M. Ridwan 
dkk. 2013 

Pengembangan Video 
Animasi Tutorial 

sebagai Media 
Pemebelajaran Mata 

Diklat Autocad Dasar 

Research and 
Development 

(R&D)  

3 
Arif 

Harjanto 
dkk. 

2012 

Computer Assisted 
Instruction (CAI) untuk 

Pembelajaran Ilmu 
Fisika Sekolah 
Menengah Atas 

waterfall  

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Sejarah Multimedia 

Istilah multimedia berasal dari teater, bukan komputer.  Pertunjukan yang 

memanfaatkan lebih dari satu medium sering kali disebut pertunjukan multimedia. 

Pertunjukan multimedia mencakup monitor video, synthesized band, dan karya 

seni manusia sebagai bagian dari pertunjukan. 

Sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya 

Hypercard oleh Apple pada tahun 1987, dan pengumuman oleh IBM pada tahun 

1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection (AVC) dan Video 

adhapter card bagi PS2. Sejak permulaan tersebut, hampir setiap pemasok 

perangkat keras dan lunak melompat ke multimedia. Pada 1994, diperkirakan ada 

lebih dari 700  produk multimedia di pasaran. (M. Suyanto, 2010). 
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2.2.2 Pengertian Multimedia 

Pengertian multimedia menurut Vaughan dalam (Binanto, 2010:2), adalah 

sebagai berikut :  “multimedia merupakan kombinasi teks, seni, suara, gambar, 

animasi, dan video, yang disampaikan dengan komputer ataupun dimanipulasi 

secara digital dan dapat disampaikan atau dikontrol secara interaktif. 

Menurut Firdaus et al., (2012), “multimedia dapat dikatakan suatu bentuk 

baru dalam pembuatan program-program komputer dengan penggabungan lebih 

dari suatu media. Meskipun hanya mengandung sedikitnya dua elemen, sudah 

dikatakan sebagai multimedia. Adapun elemen tersebut adalah teks, grafik, 

animasi, audio dan gambar video”. 

Menurut Nugroho et al., (2011), “multimedia adalah suatu kombinasi 

dari beberapa elemen (audio, animasi, teks, gambar video, grafik) yang dapat 

menciptakan suatu presentasi yang dinamis dan interaktif serta mempunyai tool 

untuk melakukan navigasi bagi pemakai dan bisa berupa online (internet) dan 

offline”. 

Menurut Atmadji et al., (2010), “multimedia adalah pemanfaatan 

komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar 

bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang 

memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan 

berkomunikasi”. 

Menurut Ariani et al., (2010), “multimedia adalah media yang 

menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, 

audio, video dan animasi secara terintegrasi”. 
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Menurut Rosch dalam Darmawan (2011), mengatakan bahwa multimedia 

dipandang sebagai suatu kombinasi antara computer dan video. Meskipun hanya 

mengandung sedikitnya dua elemen, sudah dikatakan sebagai multimedia. Dengan 

demikian multimedia dapat diartikan sebagai pemanfaatan komputer untuk 

membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan 

animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai 

melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi. Dalam definisi ini 

terkandung empat komponen penting multimedia yaitu:  

1. Harus ada komputer yang mengkordinasikan apa yang dilihat dan 

didengar, yang berinteraksi dengan kita. 

2. Harus ada link yang menghubungkan kita dengan informasi 

3. Harus ada alat navigasi yang memandu kita 

4. Multimedia menyediakan tempat kepada kita untuk mengumpulkan, 

memproses, dan mengomunikasikan informasi dan ide kita sendiri. 

Jika salah satu komponen tidak ada, maka bukan merupakan multimedia 

dalam arti yang luas namanya, misalnya jika tidak ada komputer yang 

berinteraksi, maka itu namanya media campuran, bukan multimedia. Jika tidak 

ada link yang menghadirkan sebuah struktur dan dimensi, maka namanya rak 

buku, bukan multimedia. Kalau tidak ada alat navigasi yang memungkinkan kita 

memilih jalannya suatu tindakan maka itu namanya film, bukan multimedia. 

Demikian pula jika kita tidak mempunyai ruang untuk berkreasi dan menyumbang 

ide sendiri, maka namanya televisi. Dari beberapa definisi diatas, maka 

multimedia ada yang online (internet) dan offline (tradisional) 
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Menurut Hofstetter Suyanto (Dalam Bimantoro, 2011:11), multimedia 

adalah  : pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, 

audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggunakan link dan tool 

yang memungkinkan pemakai menggunakan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan 

berkomunikasi. 

Menurut Suyanto, (Dalam Haviani, 2013 :7-9) Dalam pembuatan suatu 

aplikasi multimedia, dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak serta ide-ide 

yang siap dituangkan ke dalam multimedia. Dimana perangkat - perangkat 

pendukung tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk terbentukmya 

multimedia yang baik. Adapun perangkat-perangkat tersebut terdiri dari : 

1. Perangkat Keras Multimedia 

Perangkat keras multimedia adalah alat pengolahan data (teks, gambar, 

audio, video dan animasi) yang bekerja secara elektronis dan otomatis. 

Perangkat multimedia dapat bekerja apabila ada unsur manusia yang 

mengerti tentang alat itu, juga dapat bekerja menggunakan alat 

tersebut. Multimedia merupakan sistem, karena merupakan 

sekumpulan objek yang berhubungan dan bekerjasama untuk 

menghasilkan suatu hasil yang diinginkan. 

2. Perangkat Lunak Multimedia 

Perangkat lunak multimedia adalah komponen-komponen dalam data 

processing system, berupa program - program untuk mengontrol 

bekerjanya sistem multimedia. Fungsi perangkat lunak multimedia 

antara lain mengidentifikasi program multimedia dan menyiapkan 

aplikasi program multimedia sehingga tata kerja seluruh peralatan 
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komputer multimedia jadi terkontrol serta mengatur dan membuat 

pekerjaan agar yang berkaitan dengan multimedia lebih efisien 

Suyanto M (Dalam Haviani,  2013:8-7). 

2.2.2.1 Kelebihan Multimedia 

Dari berbagai media informasi, multimedia memiliki suatu kelebihan 

tersendiri yang tidak dapat digantikan oleh penyajian media informasi lainya. 

Kelebihan dari multimedia adalah menarik indra dan menarik minat, karena 

merupakan gabungan antara pandangan, suara dan gerakan. 

2.2.3 Objek - Objek Multimedia  

Multimedia merupakan sebuah penggabungan beberapa elemen-elemen 

kedalam sebuah media. Menurut Senn et al., multimedia tersebut terbagi dalam 

beberapa elemen, seperti yang terlihat dalam gambar dibawah ini : 

1. Teks 

Teks merupakan salah satu elemen terpenting dalam multimedia, karena 

elemen ini menjadi dasar dalam penyampaian informasi. Teks merupakan jenis 

data yang paling sederhana dan memerlukan tempat penyimpanan yang paling 

Text 

Audio Image 

Video Animation 

Multimedia 

Gambar 2.1   Komponen Multimedia 
Sumber: Atmadji (2010). 
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kecil. Dengan penggunaan teks penyampaian informasi akan lebih mudah 

dimengerti oleh pamakai. Teks biasanya dihasilkan oleh program pengolah kata 

dan merupakan informasi utama pada sebagian besar program multimedia. 

1. Gambar 

Media gambar merupakan media penarik bagi pengguna, karena pada 

dasarnya pengguna lebih suka melihat gambar daripada membaca teks maupun 

mendengarkan suara. Dengan gambar pengguna atau konsumen akan mempunyai 

gambaran tentang produk yang ditawarkan. Gambar dapat berupa hasil dari foto, 

gambar yang telah di edit dan scanning. Berdasarkan cara pembuatannya, format 

file gambar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:  

• Bitmap yaitu sebuah gambar yang terdiri dari kumpulan bit pada memori 

komputer yang mendefinisikan warna dan intensitas setiap pixel dari 

gambar.  

• Vector yaitu sebuah gambar yang disimpan dalam bentuk sekumpulan 

instruksi geometris. 

Salah satu aplikasi yang berfungsi untuk mengolah sebuah gambar adalah 

adobe photoshop. 

2. Suara 

Merupakan elemen penting dalam membangun suatu multimedia, karena 

tanpa suara maka penyajian multimedia akan terasa tidak lengkap. Media suara 

yang digunakan dalam pembuatan multimedia biasanya menggunakan 

format .wav dikarenakan ukurannya kecil dan fleksibel serta kualitas suara yang 

dihasilkan cukup baik. Suara yang dihasilkan dalam multimedia berisikan 

informasi suara yang kompleks, informasi tersebut antara lain :  
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• Berupa suara orang berbicara  

• Musik, berupa suara yang dihasilkan untuk alat musik baik akustik maupun 

elektrik.  

• Efek suara adalah suara selain percakapan dan musik, seperti suara gelas 

pecah, halilintar dan lain- lain.  

Suara terdiri dari berbagai format file, antara lain : 

• WAV (Waveform) 

Merupakan bentuk audio digital yang disimpan secara digital dan tidak bisa 

mengkompresi audio. Namun bentuk lossless menjamin untuk audio yang 

berkualitas. Bentuk WAV mudah untuk diubah dan dikompresi ke bentuk 

MP3 atau lainnya. File ini disimpan dalam bentuk extension *.WAV.  

• MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)  

Merupakan salah satu bentuk berkas pengodean suara yang memiliki 

kompresi yang baik meskipun bersifat lossy sehingga ukuran berkas bisa 

memungkinkan menjadi lebih kecil.  

Adapun beberapa aplikasi untuk pengoperasian audio diantaranya adalah 

adobe audition dan cool edit pro. 

3. Video 

Merupakan sebuah animasi grafis yang mengambil objek secara langsung 

melalui video dan disimpan dalam dalam bentuk file audio dan video atau 

integrasi yang sangat halus antara gambar bergerak dengan suara. Dengan adanya 

video, aplikasi multimedia yang dihasilkan menjadi slebih menarik. Aplikasi yang 

mendukung dalam proses pembuatan dan pengeditan sebuah video antara lain : 

total video converter, adobe premiere pro dan ulead videostudio.  
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4. Animasi  

Animasi merupakan gambar yang bergerak dan dihasilkan dari pemasangan 

frame - frame gambar secara tepat yang untuk menghasilkan efek pergerakan, 

sehingga tampil seperti hidup. Animasi ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, antara 

lain:  

• Computer Based Animation, Animasi dihasilkan oleh komputer untuk 

membuat suatu visual efek yang meliputi perubahan posisi, bentuk, warna, 

struktur tekstur dari suatu objek. Animasi jenis ini terbagi menjadi animasi 

dua dimensi dan animasi tiga dimensi.  

• Full Motion Video merupakan hasil rekaman dari kamera video yang 

berubah menjadi gambar hidup. 

Aplikasi yang mendukung pada proses ini adalah adobe after effect, adobe 

macromedia flash. 

2.2.4 Basic Safety Training (BST) 

Basic Safety Training atau yang biasa disingkat BST adalah latihan 

keselamatan dasar bagi para pelaut pemula yang bertujuan memberikan 

pembekalan dan pemahaman serta antisipasi apabila suatu saat terjadi kecelakaan 

atau keadaan darurat di laut sehingga para pelaut dapat menolong dirinya sendiri 

maupun orang lain dan dapat mengurangi resiko sekecil apapun. 

Materi Basic Safety Training ada 4 hal yang di ajarkan mengacu pada 

kurikulum dan regulasi International Maritime Organisation ( IMO ) dengan 

model course sebagai berikut:  

1. Fire Prevention and Fire Fighting 
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Adalah tindakan pencegahan kebakaran dan cara memadamkan 

kebakaran dikapal. Materi yang diajarkan meliputi pemahaman 

mengenai jenis-jenis kebakaran dan penyebabnya serta alat yang 

dipakai untuk memadamkan berbagai jenis kebakaran. Juga diajarkan 

teknik memadamkan api dan bertahan hidup ketika terjadi kebakaran.  

2. Personal Safety and Responsibility 

Adalah pengetahuan tentang keselamatan personal dan tugas yang 

harus dilakukan ABK mengantisipasi keadaan darurat apabila terjadi 

kecelakaan biasanya dikapal sudah disusun struktur organisasi yang 

jelas untuk setiap ABK mendapat tugas masing-masing sesuai posisi 

dan jabatannya di kapal apabila terjadi keadaan darurat 

3. Elementary First Aid 

Adalah pengetahuan tentang teknik pertolongan pertama yang 

diberikan kepada orang ketika terjadi kecelakaan dikapal sebelum 

mendapat pertolongan medis, biasanya materi yang diajarkan meliputi 

teknik dasar pertolongan pertama, cara menangani korban, pengenalan 

jenis kecelakaan, sistem kerja organ tubuh manusia. 

2.2.5 Media Pembelajaran Audio Visual 

2.2.5.1 Pengertian Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran merupakan perantara untuk menyampaikan pesan 

atau informasi yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar 

memudahkan guru dalam penyampaian materi pembelajaran dan memudahkan 

siswa untuk menerima materi pembelajaran. 
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 Daryanto (2010:157) mengemukakan bahwa media adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi. Media 

pembelajaran memberikan penekanan pada posisi media sebagai wahana penyalur 

pesan atau informasi belajar untuk mengondisikan seseorang belajar. 

 Sementara itu Gerlach dan Ely dalam Arsyad (2011: 3) mengatakan bahwa 

media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian 

yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Sedangkan Musfiqon (2012: 28) mengungkapkan 

bahwa secara lebih utuh media pembelajaran dapat digunakan sebagai perantara 

antara guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif 

dan efisien. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala bentuk saluran sebagai perantara atau pengantar pesan 

dari pengirim ke penerima pesan. Media pembelajaran dapat merangsang minat 

siswa untuk belajar serta membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.2.5.2 Fungsi Media Pembelajaran 

 Fungsi dari media pembelajaran juga diungkapkan oleh Asyhar (2011: 29-

35), bahwa media pembelajaran memiliki beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai 

berikut: 
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a.  Media sebagai sumber belajar, media pembelajaran berperan sebagai 

salah satu sumber belajar bagi siswa. 

b.  Fungsi semantik, melalui media dapat menambah perbendaharaan 

kata atau istilah. 

c.  Fungsi manipulatif, adalah kemampuan suatu benda dalam 

menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai 

cara, sesuai kondisi, situasi, tujuan dan sasarannya. 

d.  Fungsi fiksatif, adalah kemampuan media untuk menangkap, 

menyimpan dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian 

yang sudah lampau. 

e.  Fungsi distributif, bahwa dalam sekali penggunaan suatu materi, 

objek atau kejadian dapat diikuti siswa dalam jumlah besar dan 

dalam jangkauan yang sangat luas. 

f.  Fungsi psikologis, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi 

seperti atensi, afektif, kognitif, imajinatif, dan fungsi motivasi. 

g.  Fungsi sosio kultural, penggunaan media dapat mengatasi hambatan 

sosial kultural antarsiswa. 

2.2.5.3 Karakteristik Media Pembelajaran 

Setiap jenis pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan 

yang lainnya. Berikut merupakan karakteristik media pembelajaran menurut 

jenisnya, yaitu: 

a.  Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat. 

b.  Media audio adalah media yang hanya dapat didengar. 
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c.  Media audio visual merupakan kombinasi audio visual atau biasa 

disebut media pandang dengar. 

Sementara itu Asyhar (2011: 53-57) mengungkapkan karakteristik media 

pembelajaran sebagai berikut. 

a.  Media visual, media yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang 

terdiri dari garis, bentuk warna dan tekstur. 

b.  Media audio, merupakan media yang isi pesannya hanya diterima 

melalui indra pendengar. 

c.  Media audio visual, media ini dapat menampilkan unsur gambar 

(visual) dan suara (audio). 

d.  Multimedia, media yang melibatkan beberapa jenis media untuk 

merangsang semua indra dalam satu kegiatan pembelajaran. 

2.2.5.4 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Menurut Asyhar (2012: 44) ada empat jenis media pembelajaran, yaitu:  

a.  Media visual, yaitu jenis media yang digunakan hanya 

mengandalkan indera penglihatan semata-mata dari peserta didik, 

misalnya: media visual non proyeksi (benda realita, model protetif, 

dan grafis), dan media proyeksi (power point, paint dan auto cad),  

b.  Media audio, yaitu jenis media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan hanya mengandalkan indera pendengaran 

siswa, misalnya: radio, pita kaset suara, dan piringan hitam,  

c.  Media audio-visual, yaitu jenis media yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan 
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penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan, misalnya: 

video kaset dan film bingkai,  

d. Multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan 

peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan 

pembelajaran, misalnya: TV dan power point.  

Pengelompokan jenis-jenis media pembelajaran juga diungkapkan oleh 

Ashar (2011: 44-45) yaitu: 

a.  Media visual yaitu jenis media yang digunakan hanya mengandalkan 

indra pengliatan misalnya media cetak seperti buku, jurnal, peta, 

gambar, dan lain sebagainya. 

b.  Media audio adalah jenis media yang digunakan hanya 

mengandalkan pendengaran saja, contohnya tape recorder, dan 

radio. 

c.  Media audio visual adalah film, video, program TV, dan lain 

sebagainya. 

d.  Multimedia yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan 

peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan 

pembelajaran. 

2.2.6 Pengertian Animasi 

Animasi adalah suatu proses dalam menciptakan efek gerakan atau 

perubahan dalam jangka waktu tertentu, dapat juga berupa perubahan warna 

darisuatu objek dalan jangka waktu tertentu dan bisa juga dikatakan berupa 

perubahan bentuk dari suatu objek ke objek lainnya dalam jangka waktu tertentu. 

2.2.6.1 Jenis-jenis animasi 
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Animasi dibagi menjadi 4 jenis diantara lain: : 

1) Frame Animation : Suatu animasi yang dibuat dengan mengubah 

objek pada setiap frame. Objek-objek tersebut nantinya akan 

tampak pada lokasi-lokasi yang berbeda pada layar. 

2) Vector Animation : Suatu animasi yang dibuat dengan mengubah 

bentuk suatu objek. 

3) Computational Animation : Suatu animasi yang dibuat dengan 

memindahkan objek berdasarkan koordinat x dan y. Koordinat x 

untuk posisi horizontal dan posisi y untuk posisi vertikal. 

4) Morphing : Peralihan satu bentuk objek ke bentuk objek lainnya 

dengan memanipulasi lebih dari satu frame sehingga nantinya 

akan dihasilkan keseluruhan gerakan yang sangat lembut untuk 

menampilkan perubahan satu sampai perubahan bentuk lainnya. 

2.2.6.2 Perkembangan Teknologi Animasi 

 Animasi pada awalnya bisa dikatakan sangat sederhana, namun 

sekarang telah berkembang dan dibedakan menjadi 3 teknologi , yaitu animasi 

dua dimensi (2D), animasi tiga dimensi (3D), dan animasi clay. 

1) Animasi dua dimensi (2D),  

Sering disebut film kartun. Kartun sendiri berasal dari kata 

cartoon, artinya gambar yang lucu. Memang film kartun ini 

kebanyakan film yang lucu misalnya : Looney Tunes, Scooby 

Doo, Doraemon, The Lion King, dan  Brother Bear. 

2) Animasi tiga dimensi (3D) 
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Film animasi 3D atau computer generated image (CGI) 

menghasilkan film animasi yang gambarnya benar-benar hidup 

dan tiga dimensi. Salah satu studio CGI yang terbesar adalah 

Pixar yang berlokasi di Emeryville, California. Selain 

Finding Nemo, Pixar juga memproduksi Monsters.Inc, Toy Story, 

Toy Story 2, dan A Bugs Life. Toy Story ini merupakan film 

animasi panjang pertama yang menggunakan100 persen animasi 

computer. 

3) Animasi clay 

Animasi clay dibuat dengan memakai rangka khusus untuk 

kerangka tubuhnya. Lalu kerangka tersebut ditutup dengan 

plasticine sesuai bentuk tokoh yang ingin dibuat. Bagian-bagian 

tubuh kerangka ini, seperti kepala, tangan, kaki, badan, dll bisa 

dilepas dan dipasang lagi. 

2.2.7 Pengertian Tutorial 

Tutorial atau tutoring adalah bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat 

akademik oleh tutor kepada mahasiswa (tutee) untuk membantu kelancaran proses 

belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok berkaitan dengan 

materi ajar. Tutor adalah orang yang memberikan ilmu kepada anak didik secara 

langsung, mahasiswa lebih memahami konsep dan praktek pendidikan non formal 

yang lebih baik. Tutorial dilaksanakan secara tatap muka atau jarak jauh 

berdasarkan konsep belajar mandiri  
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2.2.8 Adobe Flash CS6 

Adobe flash CS6 adalah software yang dikeluarkan oleh Adobe, yang 

secara  pengembangnya Adobe flash CS6 ini sudah lebih kompleks dibandingkan 

dari versi-versi sebelumnya. Menurut Madcoms (2013) Adobe Flash adalah 

program yang sangat popular untuk membuat animasi 2D berbasis 

vektor.Kecanggihan dan kelengkapan fitur yang dimiliki Flash, membuat program 

ini banyak diminati oleh para animator dalam membuat berbagai karya animasi 

2D.Selain itu, Flash juga menyediakan Action Script untuk membangun aplikasi 

yang berbeda.Action Script merupakan bahasa script yang memungkinkan  

enambahkan interaktivitas yang kompleks, mengatur playkembali, dan data 

ditampilkan pada project. Action Script memiliki aturan-aturan seperti sintaksis 

dan struktur penulisan, dan menggunakan variable untuk menyimpan dan 

mengambil informasi (Wahana, 2012). 

2.2.9 Adobe Photoshop CS3 

Adobe Photoshop CS3 merupakan software yang cukup terkenal dalam 

dunia desain grafis. Adobe Photoshop adalah salah satu perangkat lunak canggih 

yang dapat digunakan untuk membuat, menyunting dan memanipulasi tampilan 

termasuk mengoreksi warna dan memberikan efek tampilan atas sebuah gambar. 

Kelengkapan fitur yang ada didalam photoshop inilah yang akhirnya membuat 

software ini banyak digunakan oleh designer grafis professional. 

Menurut Adri (2013), Adobe photoshop merupakan suatu aplikasi yang 

paling populer dikalangan desainer grafis dan pengolahan citra (image 

processing) karena dapat digunakan untuk memanipulasi grafik sedemikian rupa 

sehingga terlihat sempurna. Sejak pertama diperkenalkan oleh Adobe corporation 
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pada dekade 90-an, Adobe photoshop langsung mendapatkan hati dikalangan 

profesional dan praktisi image editing dengan segala kecanggihan fitur dan 

kemampuan yang maksimal serta kemudahan dalam penggunaannya (user 

friendly) 

2.2.10 Adobe Premier Pro CS3 

Adobe Premiere Pro CS3 merupakan software editing video yang 

mempunyai dua jenis track yaitu video track (visual) dan audio track (audio) dan 

menggunakan system multiple track. video track adalah bagian dari timeline yang 

menampung berbagai jenis objek edit yang berbentuk visual seperti video, 

gambar, teks (title), dan video effect. Sedangkan audio track adalah tempat untuk 

berbagai jenis objek edit audio seperti musik, narasi dan audio effect. 

2.2.11 Adobe Audition 

Adobe Audition adalah software aplikasi penyunting suara standard yang 

professional untuk memproduksi suara yang baik. Apakah untuk menciptakan 

berbagai format file suara, edit dan mencapur, serta merekam suara dari sumber 

suara secara langsung. Adobe Audition juga merupakan software khusus yang 

digunakan untuk pengolahan suara, member efek khusus seperti amplitude, noise 

reduction, dan berbagai jenis efek suara. Di samping itu terdapat juga beberapa 

fasilitas vocal remove, fade in, fade out. 

2.2.12 Prinsip Animasi 

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

animate” yang berarti menggerakan. Jadi animasi dapat diartikan 

sebagai menggerakkan sesuatu (gambar atau obyek) yang diam. 
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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 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 waktu 

tertentu sebagai suatu pola 

2.2.13 Media Audio Visual 

 Menurut Reni (2011), media audio visual akan lebih mudah diterima siswa 

karena media ini tidak hanya melibatkan satu macam alat indra, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Penggunaan media audio visual ini memiliki 

beberapa keuntungan diantaranya:  

1) Proses belajar mengajar didalam kelas akan lebih menarik dengan 

media yang bersifat interaktif 

2) Akan memunculkan kreativitas siswa 
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3) Hasil belajar siswa akan lebih baik, 

4) Siswa akan lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan 

oleh guru 

5) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2.2.14  Computer Assisted Instructions (CAI) 

Pembelajaran Berbasis Komputer (Computer Assisted Instructions) adalah 

aplikasi komputer sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran terhadap 

proses belajar dan mengajar yang bertujuan membantu siswa dalam belajarnya 

bisa melalui pola interaksi dua arah melalui terminal komputer mau pun multi 

arah yang diperluas melalui jaringan komputer (baik lokal mau pun global) dan 

juga diperluas fungsinya melalui interface (antar muka) multimedia. Pembelajaran 

Berbasis Komputer (CAI) terkait langsung dengan pemanfaatan komputer dalam 

(kegiatan) pembelajaran didalam dan diluar kelas, baik secara individu maupun 

secara kelompok. 

CAI dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang menempatkan 

komputer dalam peran guru, dimana siswa berinteraksi secara langsung dengan 

komputer dan kontrol sepenuhnya ditangan siswa sehingga memungkinkan siswa 

belajar sesuai kemampuan dan memilih materi (pembelajaran) sesuai 

kebutuhannya. 

2.2.15 Tipe – Tipe Computer Assisted Instruction (CAI) 

Menurut para ahli (James Lockard, Peter D. Abrams and Weslwy A. 

Many :1990) mengklasifikasikan tipe program CAI menjadi 5 tipe, yakni:  

1. CAI tutorials  
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Merupakan suatu program yang dirancang untuk bertindak sebagai 

tutor atau guru. CAI tutorial menyajikan informasi atau konsep baru 

melalui monitor, dan siswa diberi kesempatan untuk berinteraksi 

dengan informasi atau konsep baru tersebut. Komputer berperan 

layaknya sebagai seorang guru. Siswa harus bisa berpartisipasi aktif 

dalam proses belajarnya dengan berinteraksi dengan komputer. Materi 

pelajaran dalam satu sub pokok bahasan disajikan lebih dulu kemudian 

diberikan soal latihan. CAI tutorial juga memberikan alternatif 

percabangan sub pokok bahasan, sesuai dengan kebutuhan  belajar  

siswa  dan  persyaratan sub pokok bahasan tersebut. 

2. CAI drill and practice 

Drill and practice menyajikan materi pelajaran untuk dipelajari secara 

berulang. Tipe program ini cocok dipergunakan sewaktu pengajar 

menyajikan latihan soal dengan disertai umpan balik. Selama 

pelaksanaan latihan - latihan soal pada drill and practice, komputer 

dapat menyimpan jawaban yang salah, laporan nilai, contoh jawaban 

yang salah dan pengulangan lewat contoh-contoh masalah yang telah 

dijawab secara tidak benar. 

3. CAI problem solving 

Menyajikan situasi (masalah) pada komputer yang diselesaikan 

melalui suatu proses deduksi logika, sintesis dan implementasi. CAI 

problem solving, seperti halnya CAI simulasi, yang dikembangkan 

dengan melibatkan komputer digunakan untuk meningkatkan proses 
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mengajar dan meningkatkan strategi pemecahan masalah tingkat 

tinggi. 

4. CAI Simulations 

Merupakan suatu presentasi atau model dari suatu kejadian nyata atau 

imajinasi dari suatu obyek, sistem atau beberapa kejadian. Program 

CAI simulasi masih mengandung elemen-elemen pokok dari sesuatu 

yang disimulasikan. Program CAI dengan model simulasi 

memungkinkan siswa memanipulasikan tanpa harus menanggung 

resiko yang tidak menyenangkan. Siswa seolah - olah terlibat dan 

mengalami kejadian sesungguhnya dan umpan balik diberikan sebagai 

akibat dari keputusan yang diberikannya. 

5. CAI instructional games 

Memiliki kelebihan yaitu mampu mendorong motivasi tinggi siswa. 

Terkadang ada mata pelajaran yang kurang menarik minat dan 

motivasi siswa, maka guru dapat menggunakan program CAI games 

instructional yang terintegrasi dan terseleksi secara baik. Program CAI 

instructional games dapat memberikan penguatan dalam mengajar 

keterampilan, konsep dan informasi. CAI permainan menawarkan 

kepada siswa kemungkinan - kemungkinan yang sangat menarik, tetapi 

hal itu harus terkait dengan tujuan utama dan yang terpenting dalam 

mengembangkan dan memberi penguatan yaitu menyaring beberapa 

aspek proses belajar. CAI permainan harus tetap menggunakan nilai - 

nilai pendidikan sebagai tujuan utamanya.   
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