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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah membuat film 

animasi 2,5 dimensi bergenre drama tentang tentang berkurangnya populasi 

hewan akibat penebangan liar untuk anak sekolah dasar. Hal ini dilatarbelakangi 

oleh makin berkurangnya populasi hewan akibat maraknya penebangan hutan 

yang ada di Indonesia dan kurangnya kepedulian masyarakat dikarenakan ku-

rangnya pemahaman akan hal tersebut terutama pada usia dini. Pada tahun 2001-

2013 Indonesia telah kehilangan 15,8 hektar hutan (Indrarto, 2014: 9). Pemba-

lakan liar merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia 

(Gunarso, 2009: 101). Dampak pembalakan liar ini dirasakan oleh masyarakat 

sekitar hutan seperti perubahan cuaca yang tidak menentu, banjir bandang, sumber 

air berkurang, erosi, tanah longsor dan curah hujan serta hari hujan yang berku-

rang (Meijaard, 2006: 62). Penebangan hutan selain dapat menyebabkan bencana 

alam berupa banjir, tanah longsor dapat juga menyebabkan terganggunya 

ekosistem dari alam, dalam hal ini adalah semakin berkurangnya populasi hewan 

(Setyaningtyas, 2009: 182). Hutan sebagai habitat dari hewan memiliki peran 

yang vital, karena hutan digunakan sebagai tempat tinggal dan mencari makanan 

para hewan. 

Hewan adalah organisme yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat 

menyediakan makanannya sendiri (Suyitno, 2006: 96). Maka dari itu hewan 
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memerlukan ekosistem hutan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat mencari 

makanan. Perlindungan dan pelestarian satwa liar merupakan bagian dari sikap 

dan gerakan moral dalam rangka mewujudkan pelestarian lingkungan (Yanti, 

2007: 89). Perubahan iklim yang diakibatkan oleh maraknya konversi lahan hutan 

menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan turut menjadi an-

caman serius bagi kelestarian satwa di Indonesia. Perubahan iklim memberikan 

dampak yang cukup signifikan pada perubahan temperatur dan curah hujan. Hal 

ini mengakibatkan beberapa spesies tidak dapat menyesuaikan diri, menyebabkan 

pergeseran siklus reproduksi dan menyebabkan ekosistem tidak berfungsi secara 

ideal. Disisi lain, beragam upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengembali-

kan satwa kepada habitatnya menjadi sia-sia karena rusaknya habitat satwa di hu-

tan Indonesia yang semakin menyempit karena maraknya konversi hutan 

(http://www.perspektif.net/article/article.php?article_id=1598). 

Oleh karena itu perlu dibuat sebuah media yang dapat menyampaikan pesan 

tentang hal tersebut agar masyarakat dapat mengetahui betapa buruknya efek 

negatif bila penebangan hutan dilakukan terlalu berlebihan. Menurut Haney dan 

Ulmer dalam Yusufhadi Miarso (2004: 330) media presentasi yang paling canggih 

adalah media yang dapat menyampaikan lima macam bentuk informasi yaitu 

gambar, garis, simbol, suara, dan gerakan. Media itu adalah gambar hidup (film) 

dan televisi/video. McLuhan (1999: 252) mengulas karakteristik, kelebihan dan 

kekurangan berbagai tipe media. Film dengan sajian gambar dan suara sekaligus 

memanjakan imajinasi dapat dengan mudah menyentuh level afeksi pemirsa. Film 

memiliki kekuatan menyimpan dan mentransfer informasi dalam jumlah banyak. 
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Film adalah serangkaian gambar yang bergerak (Yustinah, 2004: 23). 

Menurut Wibisono (2006: 196) mengatakan bahwa film adalah alat untuk 

menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak melalui sebuah media cerita, (Ef-

fendy, 2000: 201) juga berpendapat bahwa film adalah gambaran teatrikal yang 

diproduksi secara khusus untuk dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop dan 

televisi atau sinetron yang dibuat khusus untuk siaran televisi. Fungsi utama dari 

film adalah sarana komunikasi untuk dapat menyampaikan pesan dengan lengkap 

selama waktu pemutarannya dengan audio dan visual (Riyana, 2009: 13). 

Film bisa dikategorikan menurut genrenya. Kata genre sendiri berasal dari 

bahasa Perancis, yang berarti "macam" atau "jenis" (Bordwell, 2008: 318). Se-

buah film bisa juga memiliki lebih dari satu genre. Pada beberapa kasus, genre 

ditentukan oleh efek emosi yang ditimbulkan oleh film tersebut. Ada beberapa 

macam genre yang dikenal oleh masyarakat luas, misal genre musikal, horror, 

cerita detektif, komedi, drama dan lain-lain (Lubis, 2009: 49). Namun genre yang 

paling dapat diterima oleh masyarakat adalah genre drama. Dikarenakan film dan 

drama merupakan karya sastra yang menampilkan perjalanan hidup manusia, isi 

ceritanya adalah cerminan kehidupan masyarakat (Yustinah, 2004:23). 

Drama adalah kesenian melukis sifat dan sikap manusia dengan gerak 

(Slamet, 1985: 70). Film drama adalah ragam film yang sebagian besar tergantung 

pada pengembangan mendalam karakter realistis yang berurusan dengan tema 

emosional (Stokes, 2006: 92). Film drama memiliki tokoh yang realistis, dengan 

konflik baik pribadi, antar orang, antar budaya, maupun dengan alam (Alfian, 

2014: 40). Genre drama sangat luas karena mencakup banyak hal, dari romansa 
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hingga epik. Temanya dapat mencakup isu aktual, penyimpangan sosial, ketid-

akadilan, dan sebagainya. Selain itu dalam film berdasarkan sifatnya, film terbagi 

menjadi empat yaitu film cerita, film berita, film dokumenter dan film kartun atau 

animasi (Karamoy, 2009: V.15). Film animasi merupakan salah satu media yang 

memiliki unsur audio dan visual yang dapat disesuaikan dengan umur dari audi-

ence, dengan cara pengemasan yang interaktif dan tidak membosankan bagi siswa 

maka informasi dapat dengan mudah disampaikan (Ridwan, 2011: 3). 

Film animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali se-

rangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan (Fernandes, 

2002: 33). Dalam film animasi pada umumnya terdapat dua jenis, yaitu 2D dan 

3D. Animasi 2D adalah penciptaan gambar bergerak dalam lingkup dua dimensi. 

Animasi 2D adalah penciptaan gambar bergerak dalam lingkungan dua dimensi. 

Hal ini dilakukan dengan urutan gambar berturut-turut, atau “frame”, yang men-

simulasikan gerak oleh setiap gambar menunjukkan berikutnya dalam perkem-

bangan bertahap langkah-langkah. Animasi 3D adalah objek animasi yang berada 

pada ruang 3D. Objek animasi ini dapat dirotasi dan berpindah seperti objek riil. 

Dalam perkembangan film animasi khusus di Stikom Surabaya pada Pro-

gram Studi D4 Komputer Multimedia dari tahun 2007-2014 rata-rata mahasiswa 

membuat film animasi yang berbasis 2D dan 3D. Dalam bidang seni mahasiswa 

dituntut agar kreatif, oleh karena itu dalam hal peneliti akan membuat sebuah film 

animasi dengan basis 2,5D sebagai bentuk eksplorasi dalam pembuatan film ani-

masi. 
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Film animasi 2,5D adalah aset atau objek 2D yang ditempatkan pada ruang 

3D (Weidong, 2011: 278). Dalam animasi 2D sumbu yang digunakan adalah 

sumbu X dan sumbu Y, kemudian pada animasi 3D sumbu yang digunakan adalah 

sumbu X, Y dan Z. Pada animasi 2,5D ini sumbu yang digunakan hampir sama 

dengan animasi 3D yaitu menggunakan sumbu X, Y dan Z, namun pada saat 

frame animasi 2,5D diputar dengan sumbu 90 derajat maka sumbu Z yang mem-

berikan efek ke dalaman pada objek dan background akan flat dan tidak terlihat. 

Dengan kata lain sumbu Z pada animasi 2,5D ini adalah sumbu Z yang semu dan 

hanya bisa dirasakan dari perspektif depan dari framenya, berbeda dengan sumbu 

Z pada animasi 3D yang dapat dilihat dari perspektif manapun. 

Dari pemaparan di atas, disimpulkan bahwa pembuatan animasi 

menggunakan teknik animasi 2,5D yang menggabungkan aset animasi 2D ke da-

lam ruang 3D sehingga memiliki kekuatan tersendiri dalam hal penyajiannya. 

Kemudian genre yang digunakan adalah drama, karena drama adalah salah satu 

genre yang menekankan aspek perkembangan mendalam karakter dalam ber-

interaksi dan merupakan genre yang penuh dengan pembawaan perasaan sehingga 

penonton dapat merasakan apa yang dialami oleh pemeran yang ada di dalam film 

dan dapat mengalir dengan suasana pada film. Kemudian dengan tema utama 

penebangan liar, karena sasaran dari peneliti adalah anak Sekolah Dasar maka 

pengemasan dan pesan yang disampaikan akan lebih ringan sehingga mudah di-

mengerti dan difahami oleh penonton. Diharapkan dari Tugas Akhir ini dengan 

pemberian pengetahuan tentang dampak dari penebangan liar, anak-anak yang 

nantinya akan menjadi penerus bangsa dapat lebih bijak dalam melakukan segala 
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hal yang menyangkut alam sekitarnya dan dapat menghargai hubungan antar 

mahluk hidup. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, yang men-

jadi pokok permasalahan dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana membuat film 

animasi 2,5D bergenre drama tentang berkurangnya populasi hewan di Indonesia 

yang disebabkan oleh kerusakan hutan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas agar permasalahan tidak menyim-

pang, maka batasan masalah yang akan dikerjakan dalam Tugas Akhir ini antara 

lain: 

1. Membuat film animasi menggunakan teknik 2,5D. 

2. Membuat film animasi menggunakan genre drama. 

3. Membuat film animasi dengan mengangkat tema tentang penebangan hutan. 

4. Membuat film animasi dengan resolusi 1920x1080 pixel. 

5. Film animasi 2,5D ini ditujukan terutama untuk anak sekolah dasar kelas 5 

dan 6. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan film animasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Memproduksi sebuah film animasi 2,5D bergenre drama dengan latar 

belakang kerusakan hutan untuk anak Sekolah Dasar. 

2. Mengangkat sebuah realita tentang dampak dari penebangan liar terhadap 

ekosistem didalamnya. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan film animasi 2,5D bergenre drama tentang pene-

bangan liar untuk anak Sekolah Dasar dalam Tugas Akhir ini antara lain adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penggunaan animasi 2,5D disini dimaksudkan agar penonton merasakan 

sesuatu yang berbeda dari animasi 2D dan animasi 3D. Diharapkan mampu 

menjadi film animasi yang bukan hanya memberikan hiburan tetapi juga 

mengedukasi, melalui pengetahuan dari pesan yang disampaikan secara ter-

surat maupun tersirat. 

2. Manfaat Praktis 

Dari dibuatnya Tugas Akhir ini diharapkan dengan pemberian pengetahuan 

tentang dampak dari penebangan liar, anak-anak yang nantinya akan menjadi 

penerus bangsa dapat lebih bijak dalam melakukan segala hal yang 

menyangkut alam sekitarnya dan dapat menghargai hubungan antar mahluk 

hidup. 


