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ABSTRAK 

 
Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah membuat Film 

Pendek Animasi 2D Dengan teknik Rotoscope Tentang Bullying. Hal ini dilatar 
belakangi oleh rasa keprihatinan penulis terhadap ketidak tahuan anak atau remaja 
saat menghadapi tindak bullying.  

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan metode 
kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur, 
wawancara, observasi dan studi eksisting. Alur yang digunakan dalam film 
pendek animasi 2D ini menggunakan karakter murid yang dibully karena 
disabilitas sebagai objek inti dari cerita film ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya 
meningkatkan kesadaran masyarkat akan bahaya bullying dan bagaimana cara 
mengatasinya. 

Dengan dibuatnya film pendek animasi ini diharapkan tersampainya pesan 
dalam film agar masyarakat sadar akan bahaya bullying. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penciptaan 

Tujuan yang ingin dicapai pada tugas akhir ini adalah membuat Film 

Animasi Pendek Berbasis 2D tentang Bullying Berjudul Live a Live dengan 

Teknik Rotoscope. Hal ini dilatar belakangi oleh ketidak tahuan cara untuk 

menyelesaikan tindak bullying di kalangan remaja yang mengakibatkan bullying 

sering di akhiri dengan tindakan lari. Untuk menyampaikan informasi ini kepada 

kalangan remaja maka di buatlah film animasi pendek berbasis 2D dengan teknik 

rotoscope. 

Bullying menurut Wardhana (2014) merupakan segala bentuk penindasan 

atau kekerasan yang di lakukan dengan sengaja oleh satu atau kelompok orang 

yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan 

di lakukan terus menerus. Bullying adalah hal serius dan jika di biarkan bisa 

berdampak buruk seperti trauma berkepanjangan bahkan bunuh diri. Bullying 

memiliki 4 jenis yaitu verbal, fisik, relasional, dan cyber bullying (Erina, 2017). 

Menurut BBC (2017), 69 persen anak muda pernah melakukan sesuatu yang bisa 

dikategorikan cyber bullying terhadap orang lain. 

Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (2017), salah satu survey 

yang dia temukan menyebut, pada anak berusia 12 -17 tahun, 84 persen 

mengalami kasus bullying. Dengan data yang didapat maka dapat disimpulkan 

bahwa kebanyakan korban bullying adalah remaja SMP dan SMA. 
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Ada banyak tipe bullying mulai dari verbal, fisik, sikis, daan cyberbully. 

Dari sekian banyak tipe bullying penulis menggunakan bullying fisik, karena jenis 

bullying ini banyak dijumpai di Indonesia menurut Nurita (2018). 

Korban Bullying menurut Mentri Sosial Khofifah Indar Parawansa (2015) 

mengungkapkan, sebanyak 40 persen anak-anak di Indonesia meninggal karena 

bunuh diri akibat tak kuat menahan bullying. Lemahnya mental pada anak-anak 

diduga kuat menjadi salah satu faktor besar yang mendorong mereka memilih 

bunuh diri dalam menghadapi bullying.  

Menurut Chaerunnisa (2017) saat di bully tindakan yang paling tepat untuk 

menyelesaikannya adalah dengan terbuka dengan orang yang bisa di percaya bagi 

korban. Bisa jadi ke teman terpercaya, anggota keluarga, rekan kerja atau guru, 

jangan mencoba dan menghadapinya sendiri, sayangnya banyak korban yang 

tidak tahu tindakan ini bahkan tidak sempat karena tertekan. Untuk menyebarkan 

informasi yang didapat maka di gunakan film pendek. 

Film pendek, menurut Uung (2017) dalam konteks informasi, film adalah 

media yang sangat menarik dan mudah untuk menyampaikan informasi. Dalam 

hal ini film menggunakan audio dan visual sehingga dapat menyampaikan 

informasi dengan mudah agar tersampaikan kepada target audience. Audience 

film bullying atau target penonton adalah remaja 12-17 tahun, di mana film 

pendek tersebut merupakan berbasis  animasi 2D. 

Animasi 2D adalah jenis animasi yang paling banyak diminati di Indonesia 

khususnya anime (animasi Jepang) menurut Kenichi Takeyama (2014), direktur 

dan kebudayaan dari kedutaan besar Jepang untuk Indonesia, bahwa Indonesia 
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menduduki peringkat kedua dengan peminat bahasa jepang tertinggi. Menurutnya, 

animo masyarakat Indonesia terhadap anime (kartun Jepang) dan manga (komik 

Jepang) merupakan pemicu utama masyarakat Indonesia tertarik untuk 

mempelajari bahasa Jepang. 

Selera film animasi 2D sekarang didominasi dengan gaya yang agak real 

menurut Niken Ari Prayitno (2018), Ternyata dalam survey yang di lakukan oleh 

Wall Street, film princess Disney tidak masuk ke dalam tujuh besar film animasi 

terbaik. Penentuan film animasi terbaik ditentukan dari banyak faktor diantaranya 

adalah rating, jumlah penonton, dan pendapatan yang berhasil diperoleh oleh film 

animasi tersebut. Menempati tujuh besar film animasi terbaik yaitu Your Name 

(Kimi no na wa), Spiritred away (Sen to Chihiro no Kimikakushi), dan ditempat 

pertama yaitu Grave of the Fireflies ( Hotaru no Haka). Dengan kesimpulan 

diatas maka teknik yang di gunakan adalah rotoscope. 

Melalui masalah yang ada maka untuk menyelesaikannya adalah dengan 

membuat Film Animasi Pendek Berbasis 2D tentang Bullying Berjudul Live a 

Live dengan Teknik Rotoscope. Harapan dari dibuatnya film ini adalah untuk 

menyebarkan cara mengatasi tindakan bullying dengan cara yang benar dan lebih 

aman tanpa harus lari. 
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1.2 Fokus Penciptaan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penciptaan yang akan 

penulis bahas adalah bagaimaa membuat film animasi pendek berbasis 2D tentang 

bullying berjudul Live a Life dengan teknik Rotoscope. 

1.3 Ruang Lingkup Penciptaan 

Berdasarkan fokus penciptaan di atas, maka ruang lingkup penciptaan yang 

penulis gunakan sebagai berikut: 

a. Animasi di buat menggunakan teknik Rotoscope 

b. Animasi pendek ini berbasis 2D 

c. Pengisian suara animasi 2D menggunakan dubbing 

d. Menggunakan aplikasi yang support teknik animasi Rotoscope 

e. Membuat desain karakter 

f. Membuat cerita, naskah dan storyboard 

g. Membuat animasi kunci/ animasi sel 

h. Di lanjutkan dengan in between 

i. Cerita berlatar belakang di sekolah 

j. Jenis bullying yang di gunakan adalah bullying fisik 

1.4 Tujuan Penciptaan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penciptaan Tugas Akhir ini, 

yaitu menghasilkan film animasi pendek berbasis 2D tetang bullying berjudul Live 

a Life dengan teknik Rotoscope. 
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1.5 Manfaat Penciptaan 

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penciptaan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Manfaat yang dapat diperoleh bagi penulis melalui penciptaan Tugas Akhir 

ini adalah:  

a. Lebih memahami tentang proses pembuatan animasi 2D. 

b. Memahami teknik animasi Rotoscope. 

c. Meningkatkan kualitas pembuatan film pendek animasi 2D 

2. Manfaat yang dapat diperoleh bagi Lembaga melalui penciptaan Tugas 

Akhir ini adalah: 

a. Sebagai bahan kajian untuk mata kuliah yang bersangkutan dengan  

animasi khususnya 2D. 

b. Sebagai rujukan penelitian mendatang tentang pembuatan film animasi     

pendek berbasis 2D. 

3. Manfaat yang dapat diperoleh bagi Masyarakat melalui penciptaan Tugas 

Akhir ini adalah: 

a. Dapat dijadikan media untuk meningkatkan wawasan terhadap industry 

animasi. 

b. Meningkatkan kualitas masyarakat untuk membuat animasi 2D yang 

lebih baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Bullying 

Bullying (di kenal sebagai ”penindasan/risak” dalam bahasa Indonesia) 

merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang di lakukan dengan 

sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap 

orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan di lakukan terus menerus (Wardhana, 

2014). 

Menurut Nansel, Overpeck, Pilla, Ruan, Simmons-Morton, &Scheidt (2009) 

Bullying sering di jelaskan dengan penindasan yang di lakukan berulang-ulang 

dikarenakan adanya perbedaan kekuatan antara dua individu atau kelompok yang 

berbeda. 

Jadi bullying adalah tindak kekerasan yang di sengaja dan terjadi karena 

adanya perbedaan kekuatan dan setiap pembullyan memiliki latar belakang dan 

penyebab yang berbeda. 

 
2.1.1 Jenis-jenis bullying 

Ada beberapa faktor bullying selain tempat atau lingkungan sekitar ternyata 

jenis-jenis bullying juga memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. 

1. Bullying verbal 

Tipe ini sangatlah sering di jumpai yaitu menggunakan omongan atau kata-

kata buruk dan tidak baik bertujuan menyakiti orang lain. 

2. Bullying fisik 
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Mungkin ini adalh tipe yang terburuk dari tipe yang lain karena berdampak 

cukup buruk dan efektif bagi sang korban dan tak sedikit juga korban yang 

meninggal. 

3. Bullying relasional 

Pengabaian, pengucilan, cibiran, dan segala usaha dan tindakan agar satu 

individu terasingkan dari kelompok. 

4. Cyber bullying 

Yaitu tindakan yang buruk dan dapat berdampak pada orang lain melalui 

sarana media elektronik. 

2.1.2 Dampak bullying 

Bullying dapat mengakibatkan rasa trauma jangka panjang yang berdampak 

pada kejiwaan seseorang. Bahkan juga tak sedikit yang berujung pada hilangnya 

nyawa korban bullying. 

Menurut Wardhana (2014) bullying menimbulkan ketakutan dan gangguan 

psikologi. 

- Setiap hari ada 160.000 murid yang bolos sekolah karena takut dibully. 

- 1 dari 10 murid pindah sekolah karena takut dibully. 

- Penelitian menemukan bahwa orang yang dibully lebih mungkin mengalami 

kesulitan dalam lingkungan pekerjaan. 

- Orang yang pernah dibully juga dilaporkan mengalami kesulitan menjaga 

persahabatan jangka panjang dan hubungan baik dengan orang tua mereka. 

Penelitian menyimpulkan bahwa mereka yang ditindas dapat melakukan 

bullying terhadap diri sendiri sehingga membahayakan diri sendiri. 
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2.2. Animasi 2D 

Menurut websterdictionary (1997) animasi adalah gambar bergerak dari 

kumpulan gambar secara berurutan dan digerakkan bermaksud untuk perubahan 

yang progresif sehingga menghasilkan gerakan yang teratur. 

Animasi menggunakan satuan fps yaitu frame per second adalah satuan  dari 

beberapa banyak gambar dalam hitungan perdetik. Semisal dalam sebuah animasi 

yang memiliki 24fps maka 1 detik ada 24 gambar yang di-animasikan. 

2.2.1 Tradisional / Animasi sell 

Menggunakan lapisan celluloid atau cell animation adalah bahan dasar 

pembuatan animasi tradisonal, lembaran-lembaran yang sudah digambar lalu 

disatukan dan diurut dengan background. 

2.2.2 Animasi digital 

Sebenarnya proses dan dasar yang sama dengan animasi sell namun hanya 

digantikan dengan komputer agar lebih sederhana dan memudahkan 

pengguna/animator. 

2.2.3 Character Development 

Membangun karakter bukan hanya sekedar membangun sebuah figur, tiap 

karakter juga memiliki shape / bentuk masing, kepribadian, fitur, dan tata karma 

sendiri. Sang animator harus bisa mendapatkan kualitas untuk membuat karakter 

seperti hidup dan dapat meyakinkan penonton. Saat membangun karakter dimulai 

dari menggambar sketsa. Proses ini akan membantu kita untuk membuat tipe dan 

jenis karakter yang akan kita buat. Menggunakan bentuk dasar untuk menentukan 
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figur karakter, lalu tambahkan efek dan aksesoris lain untuk melengkapi karakter 

(Preston, 2011). 

2.2.4 Background design 

Dalam animasi 2d background/latar belakang berperan penting sebagai 

petunjuk suasana dan kondisi baik karakter atau hanya sekedar kondisi tempat itu 

sendiri, tak hanya di animasi 2D dan 3D background juga aspek penting untuk 

film life shoot. 

Layout digambar melalui storyboard di mana storyboard itu sendiri di buat 

untuk menjelaskan aksi dan prespektif dari sebuah scene/adegan. Karena 

storyboard artist menggambar background dalam keadaan masih kasar, gaya yang 

di sederhanakan, background artist lah yang membawa pekerjaan 

storyboarder/storyboard artist menuju ke level selanjutnya dengan memberi 

detail, memperhalus, dan lebih prespektif. Dahulu background artist / layout 

drawing akan memberikan layout background ke painters atau orang yang bekerja 

memberikan warna agar bisa menuju tahap selanjutnya, namun karena 

perkembangan jaman layouters jarang di gunakan melainkan sekarang 

menggunakan background artist yang mengerjakan background hingga tahap 

pewarnaan (Steve, 2014). 
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2.3. Rotoscope 

Adalah  teknik animasi di mana animator mejiplak secara manual bentuk 

melalui foto atau roll video. Banyak animator murni tidak setuju dengan teknik 

ini, tetap teknik ini sangat menghemat waktu untuk animator itu sendiri, dan 

menjadi bagian penting dari pembuatan computer-generated images (CGI). Asal 

nama dari teknik ini berasal dari sebuah alat yang disebut Rotoscope, yang 

digunakan untuk menampilkan gambar ke panel transparan dimana sang animator 

dapat menjiplak di atasnya. Teknik ini diciptakan oleh Max Fleischer yang telah 

menerima hak paten untuk teknik rotoscope pada tahun 1917 dan penemu 

Fleischer Studios di tahun 1919, stdionya telah menciptakan banyak animasi dan 

film pendek dalam kurun waktu 20 tahun sebelum akhirnya dibeli oleh 

Paramount Studios. Akhir-akhir ini, tekik Rotoscope telah diambil alih oleh 

komputer dan teknik ini berubah nama menjadi interpolated rotoscoping (Steven 

Santure, 2007). 

 
2.3.1 Sejarah Rotoscope 

Menurut J.P. Telotte dalam Animating Space: From Mickey to Wall-E 

Rotoscope, rotograph / turntable camera adalah salah satu teknik animasi dimana 

para animator dapat menjiplak gerakan asli dari video, untuk menaruh figure 

karakter mereka. Rotoscope dan rotograph didesain untuk menghasilkan gerakan 

yang lebih natural dan halus dari live action. 
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Gambar 2.1 Film Rotoscope A Scanner Darkly 

Sumber: google.com 

 

 

Gambar 2.2 rotograph / turntable camera 

Sumber: google.com 
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2.4. Warna 

Warna menurut Nexen Alexandre timbul akibat perubahan fisik dari cahaya 

oleh pewarna atau pigmen yang ditangkap oleh mata manusia dan 

diinterpretasikan pada otak. 

Menurut Henry dalam buku Sarwo Nugroho yagn berjudul “Manajemen 

Warna dan Desain”  warna memberikan efek yang berbeda-beda berikut adalah 

penjelasan masing-masing efek dari warna. 

a. Merah, jingga/oranye, dan kuning digolongkan jenis warna panas, kesannya 

panas dan efeknya juga panas. 

b. Biru, ungu/violet, dan hijau digolongkan jenis warna dingin, kesannya 

dingin dan efeknya juga dingin. 

c. Hijau akan menjadi hangat panas apabila berubah kea arah hijau kekuning-

kuningan, sementara ungu/violet akan menjadi hangat/panas jika berubah 

kea arah ungu kemerah-merahan. 

d. Warna panas memberikan kesan semnagat, kuat, dan aktif, sedangkan warna 

dingin memberikan kesan tenang, kalem, dan pasif. 

e. Terlalu banyak warna panas akan merangsang dan menjerit, terlalu banyak 

warna dingin akan terasa dingin akan terasa sedih dan melankoli. 

f. Warna panas terasa mendekat dan terasa menambah ukuran. Warna dingin 

akan terasa menjauh, terasa memperkecil atau mempersempit ukuran. 

g. Warna panas berkomplen dengan warna dingin sehingga sifatnya kontras 

atau bertentangan. 
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Gambar 2.3 Psikologi Warna 

Sumber: google.com 

 

2.5. Ide Cerita 

Ide awal dalam membuat film animasi inimuncul dikarenakan rasa prihatin 

penulisterhadap banyaknya kasus bullying yang berakhir meninggal dan bunuh 

diri akibat tidak kuat mental, menurut Khofifah Indar Prawansa 84 persen anak di 

Indonesia mengalami tindak kekerasan bullying. 
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2.6. Sinopsis 

Sinopsis menurut M Suyanto dalam buku Merancang Film Kartun Kelas 

Dunia merupakan gambaran keseluruhan cerita kasar dari cerita film. Ada tujuh 

pertanyaan dasar yang harus di jawab dalam pembuatan synopsis. 

 
2.7. Skenario 

Menurut Elizabeth Lutters dalam bukunya yang berjudul Kunci Sukses 

Menulis Skenario adalah intisari atau secara ekstrem bisa disebut sebagai roh/jiwa 

dari terbentuknya cerita dalam sinetron atau film tersebut. 

 

Gambar 2.4 Skenario film Live A life 

Sumber: Olahan penulis 2019 
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2.8. Storyboard 

Menurut Dominic dalam bukunya yang berjudul Animasi 3D Profesional 

dengan Maya storyboard adalah sebuah konsep matang yang dituangkan dalam 

bentuk visual sederhana yang disertai penjelasan detail tentang gambaran visual 

sederhana yang disertai penjelasan detail tentang gambaran visual, efek visual, 

audio, dan efek audio yang digunakan sebagai acuan animator dalam 

menyelesaikan proyek dengan baik dan benar. Proses ini diperlukan untuk 

menentukan metode kerja yang akan diambil sehingga dihasilkan suatu hasil 

karya yang bagus dengan waktu pengerjaan yang cepat. 

 

Gambar 2.5 Storyboard film animasi Live A Life 

Sumber: Olahan penulis 2019 
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2.9. Audio 

Audio merupakan bagian yang sangat penting dalam proyek film. 

Pengaturan audio yang sangat tepat akan mendukung sebuah proyek film yang 

bagus menurut Agus dalam bukunya yang berjudul Video Editing untuk Pemula 

dan Professional dengan Ulead Video Studio 9. 
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BAB III 

METODOLOGI PENCIPTAAN 
 
 
 

3.1    Metodologi Penelitian 

Dalam pembuatan film pendek animasi tentang bullying ini, metode yang 

digunakan untuk melakukan penelitian adalah triangulasi dengan cara mencari 

data kebenaran melalui wawancara lalu dibandingkan dengan data literatur dan 

diperkuat dengan observasi. 

Pada bagian ini dijelaskan metode yang dipakai serta prosedur dalam 

penciptaan karya. Dalam penciptaan Tugas Akhir ini menggunakan pendekatan 

Kualitatif yang digunakan untuk menganalisa bullying dan animasi.  Pendekatan 

kualitatif merupakan pencarian makna, pemahaman suatu fenomena, kejadian, 

maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung 

(Yusuf, 2017: 328). 

Melalui metode triangulasi ini data yang dicari adalah hal-hal terkait film 

pendek, animasi 2D, rotoscope, bullying, dan tentang psikologi usia remaja. 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya dikembangkan dan dikaji untuk 

didapatkan kesamaannya. Hal-hal yang sama dari data triangulasi berikutnya 

dijadikan kata kunci atau keyword. 

3.2    Obyek Penelitian 

Dalam tahap ini dijelaskan obyek penelitian yang menjadi bahasan utama 

dalam Tugas Akhir ini. Obyek yang akan diteliti adalah dampak bullying. Tidak 

semua aspek dalam bullying ini akan diteliti dikarenakan dapat memperlebar 
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pokok bahasan. Ada dua aspek yang menjadi sumber utama obyek penelitian ini 

yaitu, dampak bagi kesehatan manusia, dampak pencemaran udara yang 

disebabkan oleh kendaraan. 

3.3    Lokasi  

Tempat yang dituju untuk melakukan penelitian mencakup wilayah Surabaya 

untuk mengetahui dampak yang dihasilkan oleh bullying.  

3.4    Sumber Data 

Data sangat penting untuk penyusunan laporan Tugas Akhir ini agar laporan 

dapat dipertanggung jawabkan dan akurat. Data pada laporan ini didapatkan dari 

buku atau studi literatur. Studi literature diperlukan untuk menemukan kebenaran 

data yang sudah diterbitkan baik dari buku maupun dari jurnal dan laporan 

penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah wawancara dengan narasumber yang 

memiliki keahlian atau kompeten, untuk mendapatkan informasi langsung dari 

orang yang sudah ahli dibidangnya. Terakhir data dari observasi dengan cara 

memperhatikan rekam jejak yang ada maupun observasi secara mandiri ke tempat, 

serta studi komparasi untuk mempelajari kesamaan dengan karya tugas akhir ini 

untuk memperoleh masukan tentang kelebihan dan kekurangannya. Sumber data 

secara rinci dijelaskan pada bagian 3.5 Teknik Pengumpulan Data. 

 

 

 

 



xxxvii 
 

3.5   Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam pembuatan film pendek animasi ini 

adalah data-data tentang film pendek, animasi 2D, rotoscope, bullying, dan 

remaja. Data dikumpulkan melalui studi literatur, lalu dikuatkan melalui 

wawancara terhadap para ahli sesuai bidangnya, dan observasi terhadap obyek 

yang dimaksud. Data-data yang terkumpul disajikan sebagai berikut. 

 Dalam tahap ini merupakan tahapan teknis dalam mendokumentasikan data 

apa saja yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir ini. Teknik perolehan data 

secara kualitatif yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah wawancara 

mendalam, observasi, literatur, dan Brainstorming yang akan dijelaskan pada Bab 

IV Perancangan Karya, untuk memperoleh hasil akhir yang sesuai dengan 

keyword yang telah ditemukan. Agar materi dan tujuan yang ingin dicapai tepat 

sasaran, maka data akan dibagi menjadi 5 bagian berdasarkan latar belakang yang 

telah disusun, lima bagiannya yaitu film pendek, animasi 2D, rotoscope, bullying, 

dan tentang psikologi usia remaja. Data yang telah dipisah tadi akan dibahas lebih 

detail melalui studi literatur, wawancara, observasi, serta Brainstorming ditahap 

akhir. Setelah selesai maka akan muncul keyword pada setiap bahasan. Keyword 

yang telah ada akan masuk ke proses analisa data dimana keyword akan direduksi 

dan dianalisa lebih lanjut untuk menemukan keyword utama. Setelah ditemukan 

keyword utama dapat dibuat konsep perancangan yang akan diimplementasikan 

dalam tugas akhir ini. Pada tahap akhir konsep perancangan yang ada akan 

didiskusikan serta brainstorming untuk dipilih yang paling sesuai dengan keyword 

utama dan tepat sasaran. 
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3.5.1 Film Pendek 

Data-data tentang film pendek animasi dikumpulkan melalui wawancara, 

literatur dan obeservasi. Dari data-data tersebut selanjutnya dicari kesamaan data 

untuk menjadi kesimpulan kata kunci tentang film animasi pendek. 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap Stormy Yudo Prakoso seorang founder 

sekaligus pemilik Hi Animation Studio dan Fauzan Abdillah seorang Film 

maker, Film publicist, lecturer, organizer dan writer dari surabaya. 

Dalam wawancara ini Stormy menjelaskan bahwa minat penonton utamanya 

di Indonesia terhadap Animasi sangat tinggi dan penonton lebih tertarik jika 

ada hal baru seperti animasi 3 dimensi. Segala film yang memiliki durasi 

dibawah 40 menit adlah film pendek, beberapa juga bilang dibawah 20 menit, 

dan menggunakan konsep 2 babak yaitu intro dan konflik dijadikan satu dan 

dipersingkat dan langsung menuju conclusion, detik pertama adalah krusial, 

biasanya mengangkat isu-isu yang kuat atau terbaru yang sedang hangat 

dibicarakan, dan memiliki ide atau gagasan yang discussable dan kompleks. 

Dalam wawancara ini dapat ditarik kesimpulan yang menjadi kata kunci 

untuk film pendek animasi adalah durasi kurang dari 20 menit, memiliki ide 

gagasan yang complex namun dengan paket yang simple. 

b. Studi Literatur 

Pengumpulan data literatur didapatakan dari dua buku karya M.S Gumelar 

yang berjudul “Elemen dan Prinsip Animasi 2D” dan “Memproduksi Animasi 
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TV, Solusi Murah dan Cepat Edisi E-book” dan E-book dari Wahana 

Komputer “Video Editing dan Video Production”. 

Dari karya buku M.S Gumelar didapatkan data-data animasi diartikan sebagai 

sebuah karya film yang berbentik rangkaian lukisan dari suatu benda mati 

yang diurutkan berdasarkan sequence menjadi seolah-olah hidup. Dan film 

pendek dijelaskan dari E-book Wahana Komputer dikatakan film pendek itu 

memiliki durasi yang pendek yaitu dibawah 30 atau 15 menit, tidak hanya itu 

proses pengerjaannya juga pendek daripada film lebar pada umumnya. 

Dari ketiga literatur tersebut ditarik kesimpulan bahwa kata kunci yang 

didapat untuk film pendek animasi adalah durasi yang berkisar dari 15 

sampai 30 menit atau dibawahnya, seolah-olah menghidupkan benda mati 

menjadi bergerak, proses pengerjaan simple. 

c. Studi Comparasion 

Setelah mendapatkan data-data wanwancar dan literatur tahap selanjutnya 

adalah mencari tau kebenaran dari kesimpulan melalui Studi comparasion. 

Studi comparasion dilakukan dalam film pendek animasi berjudul Kitbull. 
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Gambar 3.1 Poster film pendek animasi Kitbull 

(Sumber: google.com) 

Film animasi pendek berjudul Kitbull ini Diobservasi untuk mewakili alur 

Film Animasi Pendek. Film ini menceritakan tentang kucing jalanan yang 

hidup secara mandiri lalu bertemu dengan seekor anjing pitbull yang 

dipelihara hanya untuk bertarung dan dianiaya. Film animasi pendek ini 

berdurasi 8 menit namun memiliki alur simple dan kompleks. 

Dari observasi ini dapat disimpulkan kata kunci yang didapat adalah kurang 

dari 15 sampai 30 menit atau kurang, memiliki cerita yang kompleks namun 

simple. 

3.5.2 Animasi 2D 

1.    Literature 

(Preston blair, cartoon animation hal. 127) 

Animasi adalah proses menggambar dan fotografi sebuah karakter  orang, 

hewan, dan objek mati, diposisikan dengan tepat untuk membuat gerakan 

yang hidup. 
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(Andrew selby, Animation hal. 32) 

Animasi dapat membuat yang mustahil menjadi mungkin (imajinatif), dan 

memiliki potensi untuk berkomunikasi dengan segala umur, juga etnis, 

gender, agama, dan kebangsaan. Dalam berjalannya waktu animasi 

digunakan untuk menjelaskan konsep, menyampaikan informasi penting, 

promosi barang dan servis, dan tetap berkembang. 

Dari observasi ini dapat disimpulkan kata kunci yang didapat adalah gerakan 

yang hidup dan imajinatif. 

2.     Wawancara 

(Wawancara didapat dari dua sumber yaitu mas Fauzan Abdillah dan mas 

Stormy yudo prakoso) 

Animasi adalah suatu produk yang tak bisa dihasilkan hanya dengan 

mengambil gambar dari kamera namun digambar tiap frame dan digerakkan 

sehingga terlihat hidup. Animasi dibuat saat film lifeshoot tak 

memungkinkan seperti symbol semiotik dan aksi yang imajinatif.  

Dari observasi ini dapat disimpulkan kata kunci yang didapat adalah gerakan 

yang hidup dan imajinatif. 

3. Studi Comparasion  

Pengamatan dilakukan pada dua film animasi 2D pendek, ditemukan 

beberapa poin selaras yaitu memiliki pesan dalam setiap gerakan yang hidup 

dan selalu imajinatif. 
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Gambar 3.2 Film Animasi 2D Memory of Blue 

(Sumber: Youtube.com) 

 

Gambar 3.3 Film Animasi 2D The Song for Rain 

(Sumber: Youtube.com) 

Dari observasi ini dapat disimpulkan kata kunci yang didapat adalah gerakan 

yang hidup dan imajinatif. 
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3.5.3 Rotoscope 

 Data-data tentang Rotoscope dikumpulkan melalui Wawancara dan Studi 

Comparasion. Dari data-data tersebut selanjutnya dicari kesamaan data agar 

terciptanya kata kunci tentang Rotoscope. 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap Stormy Yudo Prakoso pemilik dan founder Hi 

Animation Studio. Dalam wawancara ini Stormy mengatakan bahwa 

Rotoscope merupakan teknik animasi 2D yang dilakukan dengan mengambil 

film atau video lifeshoot lalu dijiplak perframe guna mengambil gerakan yang 

nyata dan efisiensi pengerjaan animasi. 

Dari wawancara ini dapat disimpulkan kata kunci untuk Rotoscope adalah 

efisiensi pengerjaan dan kenyataan gerakan yang didapat dari jiplakan film 

atau video. 

 
Gambar 3.4 Wawancara Dengan Stormy Yudo Prakoso 

(Sumber: Olahan Penulis 2018) 
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2. Studi Comparasion 

Setelah dilakukan wawancara selanjutnya dilakukan Studi Eksisiting pada dua 

film animasi Rotoscope berjudul Aku no Hana dan A Scanner Darkly. 

 

Gambar 3.5 Poster Film Aku no Hana dan A Scanner Darkly 

(Sumber: google.com) 

Dari pengamatan kedua film tersebut didapati bahwa teknik animasi rotoscope 

lebih menonjolkan gerakan yang realistis dan efisiensi pengerjaan proses 

animasi. Didapati kata kunci dari observasi ini adalah efisiensi pengerjaan 

animasi dan gerakan yang realistis. 
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3.5.4 Bullying 

Data-data tentang bullying dikumpulkan melalui  Wawancara, literatur dan 

Studi Comparasion. Dari data-data tersebut selanjutnya dicari kesamaan data agar 

terciptanya kata kunci tentang bullying. 

 

1. Literature 

Dalam buku berjudul Save Our Children From School Bullying, (Hal : 12-

15) dalam lingkup sekolah benar-benar menjadi darah daging di Indonesia. 

Tindakan bullying merupakan suatu hal buruk yang terjadi secara 

berulang-ulang dan terus menerus repetitive hingga satu pihak 

memutuskan lari atau menyelesaikan masalah tersebut namun tak banyak 

yang berhasil menyelesaikan masalah ini dan memilih untuk lari karena 

korban benar-benar hancur dan luka yang diberikan membekas secara 

permanen destruktif. Dan dilakukan oleh dua pihak yang memiliki 

kekuatan yang tidak seimbang unbalance strength. 

Dari literasi ini ditemukan kata kunci berupa dilakukan secara terus 

menerus, sangat merusak atau destruktif, dan kekuatan yang tidak setara. 

2. Wawancara 

Dalam wawancara dengan ibu Ratih Wahyu Saputri, S.Psi., M.Psi., dosen 

psikologi di UMSIDA dan praktisi psikolog di dua lembaga. menurut 

beliau bullying adalah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang 

repetitive untuk menjatuhkan satu pihak dimana pihak yang menjatuhkan 

mendapat keuntungan dan yang dijatuhkan merugi. Tindakan ini didasari 
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oleh perbedaan yang signifikan dari kedua belah pihak unbalance strength 

namun pihak yang diuntungkan merasa terancam dari pihak yg dirugikan 

karena melihat potensi yang bisa diraihnya maka dari itu agar korban tak 

mencapai potensinya maka pelaku melakukan tindakan tersebut destruktif. 

Berikut adalah screenshot video saat wawancara dengan ibu Ratih Wahyu 

Saputri, S.Psi., M.Psi. 

 

 

Gambar 3.6  Screenshot video wawancara dengan 

ibu Ratih Wahyu Saputri, S.Psi., M.Psi. 

(Sumber: Dokumentasi Penulis 2018) 

 

Dari hasil wawancara didapati  kata kunci dilakukan berulang-

ulang/repetitive, unbalance strength atau perbedaan kekuatan antar 

individu, dan bersifat destruktif. 
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3. Studi Comparasion 

Studi Comparasion yang dilakukan untuk bullying adalah dengan 

menganalisa film yang bertema bullying berjudul Koe no Katachi. 

 

Gambar 3.7  Poster film Koe no Katachi 

(Sumber: google.com) 

Dalam film ini menceritakan tentang murid pindahan yang dibully karena 

memiliki disabilitas yaitu tuna rungu. Cerita yang berlatar di sekolah dan 

kekejaman bullying yang memiliki pesan bahwa bullying yang dilakukan 

secara terus berulang-ulang dikarenakan perbedaan jumlah atau kekuatan 

akan benar-benar sangat menghancurkan korban secara fisik dan mental. 
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Dalam pengamatan film ini ditemukan kata kunci bullying yang dilakukan 

secara terus berulang-ulang dikarenakan perbedaan jumlah atau kekuatan 

akan benar-benar sangat menghancurkan korban secara fisik dan mental.
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3.5.5 Remaja 

Pada tahap ini, menentukan segmentation, targeting and positioning lalu 

pengumpulan data tentang remaja. Pengumpulan data dilakukan untuk 

menemukan keyword yang digunakan sebagai pedoman pembuatan Tugas Akhir 

ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel STP 3.1. 

Tabel 3.1 STP 

STP 
 
 

PEMBUATAN FILM PENDEK 
ANIMASI 2D DENGAN TEKNIK 
ROTOSCOPE TENTANG BULLYING 
BERJUDUL LIVE A LIFE 

Segmentation 
and targetting 

Geografis Wilayah : Jakarta, Surabaya 

Demografi 

Umur : 15-22 Tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki, Perempuan 
Pendidikan : SMP, SMA/SMK, Perguruan 
Tinggi 

Psikologi 
Film Animasi Pendek ini dibuat untuk 
remaja yang kesehariannya suka Menonton 
film animasi.. 

Positioning 

Film Pendek Animasi ini ditujukan untuk 
anak usia 15-22 tahun, agar para remaja 
mengerti tentang bahaya dampak bullying 
dan cara untuk mengatasinya. 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Setelah segmentation, targeting and positioning didapatkan, selanjutnya 

dilakukan pencarian data tentang remaja yang sudah ditargetkan, berikut adalah 

pengumpulan data yang dilakukan melalui literatur, dan wawancara, 

1. Literature 

Menurut khamim dalam Golinko, 1984,Rice,1990 dalam jahja, 2011. Banyak 

tokoh yang memberikan definisi remaja, periode pertumbuhan antara kanak-

kanak dan dewasa dan masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak 
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dan dewasa.dan beberapa ciri-ciri berbeda antar masing-masing remaja yaitu 

diantaranya, remaja mulai menyampaikan kebebasannya, lebih mudah 

dipengaruhi, terlalu percaya diri, sulit ditebak, rasa ingin tahu, dan perilaku 

anti sosial. Akibatnya timbul sifat agresif dari beberapa penyebab diantaranya 

pengaruh buruk teman, pendisiplinan yang salah dari orangtua maupun guru, 

terutama bila terlalu keras atau terlalu lunak bahkan tidak ada sama sekali. 

Dalam studi literatur ditarik kesimpulan yang menjadi kata kunci untuk 

remaja, yaitu agresif, mudah dipengaruhi, percaya diri, dan berbeda-beda 

karena setiap remaja dipengaruhi lingkungan. 

2. Wawancara 

Menurut ibu Ratih Wahyu Saputri, S.Psi., M.Psi., dosen psikologi di 

UMSIDA dan praktisi psikolog di dua lembaga. Ciri-ciri remaja pelaku 

bullying adalah mereka tumbuh dengan memiliki fisik lebih, tinggi percaya 

diri, popular, cenderung agresif, suka cemas. Dan ciri-ciri remaja yang 

dibully adalah mereka tumbuh dengan fisik lemah dan keterbatasan, namun 

mereka dibekali dengan potensi lebih, dan juga sama-sama memiliki percaya 

diri yang tinggi namun dalam konsep yang berbeda. 

Melalui wawancara ini, maka didapatkan kata kunci berupa berbeda dan 

agresif. 

3.6    Teknik Analisis Data 

 Setelah melakukan pengumpulan data maka proses selanjutnya adalah 

analisis data, data yang telah didapat dari berbagai sumber dikualifikasikan 
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menurut darimana data itu didapat. Lalu diolah dengan mencari mana yang paling 

identik atau yang selalu ada saat proses pengumpulan data dalam bentuk tabel. 

 Dari wawancara, studi literatur dan Comparasion yang telah dilakukan 

(lihat tabel 3.2), didapatkan keyword berupa Short, Complex dan Simple. 

Tabel 3.2 Pengumpulan Keyword Film Pendek Animasi 

Wawancara Literatur Comparasion Keyword 

Durasi kurang dari 20 
menit 

Kurang dari 15 - 20 
menit 

Kurang dari 10 
Menit Short 

Memiliki ide gagasan 
yang complex - Memiliki cerita 

yang kompleks Complex 

Paket yang simple Proses pengerjaan 
simple 

Memiliki cerita 
yang kompleks 
namun simple 

Simple 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

 Dari wawancara, literatur dan Comaprasi yang telah dilakukan (lihat tabel 

3.3), didapatkan keyword berupa Imaginative, dan Live. 

Tabel 3.3 Pengumpulan Keyword Animasi 2D 

Wawancara Comparasion Literatur Keyword 

Simbol semiotik dan 
aksi yang imajinatif 

Gerakan yang hidup 
dan imajinatif 

Dapat membuat 
yang mustahil 

menjadi mungkin 
(imajinatif) 

Imaginative 

Membuat gerakan 
yang hidup 

Gambar tiap frame 
yang digerakkan 
sehingga terlihat 

hidup  

Pesan dalam setiap 
gerakan yang 

hidup Live 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

 Dari Comparasion dan Wawancara yang telah dilakukan (lihat tabel 3.4), 

didapatkan keyword berupa Efficient dan Real. 

Tabel 3.4 Pengumpulan keyword Rotoscope. 
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 Comparasion Wawancara Keyword 

Efisiensi pengerjaan proses 
animasi 

Efisiensi pengerjaan animasi Efficient 

Menonjolkan gerakan yang 
realistis 

Mengambil gerakan yang 
nyata 

Real 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

 Dari wawancara, literatur, dan Comparasi yang telah dilakukan (lihat tabel 

3.5), didapatkan keyword berupa Destructive, Repetitive, Unbalance. 

Tabel 3.5 Pengumpulan keyword Bullying. 

Wawancara Literatur Comparasion Keyword 

Bersifat destruktif Sangat merusak 
Menghancurkan 
korban secara 

fisik dan mental 
Destructive 

Dilakukan berulang-ulang  Dilakukn secara terus 
menerus 

Dilakukan secara 
terus berulang-

ulang 
Repetitive 

Perbedaan kekuatan antar 
individu 

Kekuatan yang tidak 
setara 

Kekuatan yang 
tidak setara. 

 
Unbalance 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

 Dari wawancara dan literatur yang telah dilakukan (lihat tabel 3.6), 

diapatkan keyword berupa, Aggressive dan Different. 

Tabel 3.6 Pengumpulan Keyword Remaja. 

Wawancara Literatur Keyword 

Memiliki konsep yang 
berbeda Berbeda-beda Different 

Cenderung Agresif Timbul sifat agresif Aggressive. 
Sumber: Olahan Penulis, 2019 
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BAB IV 

PERANCANGAN KARYA 

 

 Pada tahap ini penulis menjelaskan tahapan dalam perancangan karya Tugas 

Akhir ini. Untuk urutan tahap perancangan karya dapt dilihat dalam gambar 4.1 

 

 

Gambar 4.1 Alur Perancangan Karya 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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4.1. Pra Produksi 

  Pra Produksi adalah tahap persiapan sebelum memasuki tahap Produksi. 

Dalam tahap ini ide dan konsep dirancang dengan matang agar sesuai dengan 

Keyword yang telah ditemukan. 

4.1.1. Ide dan Storyline 

 Penciptaan dan munculnya ide dalam Tugas Akhir ini dikarenakan rasa 

prihatin penulis terhadap maraknya kasus bullying yang bahkan berakhir 

meninggal dan bunuh diri menurut Khofifah Indar Parawansa 84 persen anak 

Indonesia mengalami kasus bullying.  

4.1.2. Warna 

 Warna menurut Nexen Alexandre timbul akibat perubahan fisis dari cahaya 

oleh pewarna atau pigmen yang ditangkap oleh mata manusia dan 

diinterpretasikan pada otak. 
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Gambar 4.2 Psikologi Warna 2 

Sumber: https://zeynepkinli.wordpress.com/2009/11/27/colorist-by- 

shigenobu-kobayashi/ 

4.1.3. Karakter 

 Karakter diciptakan berdasarkan pengamatan cara berpakaian pelajar yang 

ada di Indonesia khususnya Surabaya sekitarnya.  

  Gambar alternatif desain karakter Abhicandra, dan Evalina 
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1. Desain alternatif karakter Abhicandra 

    

Desain 1 Desain 2 Desain 3 

 

Gambar 4.3 Alternatif desain karakter Abhicandra. 

Sumber: Olahan Penulis 2018 
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2. Desain alternatif karakter Evalina 

 
 

 

Desain 1 Desain 2 Desain 3 

 

Gambar 4.4 Alternatif desain karakter Evalina 

Sumber: Olahan Penulis 2018 

 Alternatif karakter yang telah disiapkan didiskusikan bersama dan 

dinilai oleh audiens untuk mendapatkan desain karakter yang sesuai.  

Tabel 4.1 hasil angket karakter 

 Abhicandra Evalina 

Alternatif 1 2 3 1 2 3 

online 4 8 3 4 4 7 
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offline 5 9 1 4 3 8 

TOTAL 9 17 4 8 7 15 

Sumber: olahan penulis, 2019 

 Setelah dilakukan diskusi hasil yang didapatkan ialah 

1. Karakter Abhicandra terpilih desain alternatif 2 

 

Gambar 4.5 Desain karakter terpilih Abhicandra 

Sumber: Olahan Penulis 2018 
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2. Karakter Evalina terpilih desain alternatif 3 

 

Gambar 4.6 Desain karakter terpilih Evalina 

Sumber: Olahan Penulis 2018 
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4.1.4. Sinopsis 

 Berikut adalah synopsis yang penulis buat. 

“Live A Life” 
 

Karena lumpuh Abhi dibully, disaat SMP pertama 
kali Abhi dibully merasa sangat tertekan hingga 
kesusahan tidur menjadi tertutup dan menurunnya nilai 
akademisnya. Di hari saat Abhi ingin menyerah dia 
teringat EVA teman kecilnya, lalu ternyata abhi benar-
benar bertemu dengan Eva namun dia berubah total dulu 
yang teman sekarang malah membully Abhi. 

 
Tak terima akan kenyataan Abhi mengikuti Eva dan 

menemukan bahwa Eva dipaksa membully Abhi oleh Tia anak 
dari kepsek untuk melindungi Sri yang pindah ke sekolah 
ini karena kasus bullying yang sama, namun tia tak 
menjaga janjinya dan membuat Eva marah, Abhi lapor ke 
satpam untuk menghindari pertikaian lebih lanjut, semua 
murid yang terlibat di skors. Eva meninggalkan abhi dan 
minta maaf, saat ingin mengejar dia melihat Tia dengan 
luka ditanganya saat kelaur dari ruang kepsek dan sadar 
jika semua ini hanya akan terus berulang jika tak di 
hentikan. 

 
Abhi bergegas ke kelas untuk mencari Eva, namun 

terlambat Eva tak berada di kelas, semua murid melihat 
ke jendela begitu juga Abhi, ternyata Eva berdiri di 
atas gedung baru yang berlantai 3. Abhi bergegas dan 
sampai di bawah gedung baru yang sangat ramai orang, 
abhi bergegas mencari Sri dan menuju pintu belakang 
namun di cegah oleh Tia yang merasa marah dan bersalah 
namun taka da waktu Abhi memaafkan Tia dan membuatnya 
tersadar bahwa yang dilakukan Tia selama ini salah. 

 
Abhi, Sri dan Tia bergegas naik ke atas gedung, Abhi 
berteriak memanggil Eva sesampainya sampai di atas 
gedung, abhi kebingungan harus apa dan bagaimana hingga 
Eva mengatakan satu hal yang membuat Abhi tersadar 
bahwa posisi Eva dan Abhi tertukar seperti dulu Eva dan 
Abhi pertama kali bertemu dan menjadi teman, tak butuh 
banyak waktu hingga Abhi membuat Eva percaya dan 
masalah terselesaikan. 
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4.1.5. Skenario 

 Setelah terpilihnya sinopsis diatas, lalu dikembangkan secara rinci sehingga 

tercipta Skenario yang sesuai dengan Keyword. Skenario berguna sebagai 

landasan untuk layouting pada tahap Produksi. 

Skenario terlampir. 

4.1.6. Storyboard 

 Setelah terciptanya Skenario, lalu dikembangkan dan divisualkan dalam 

bentuk sketsa per-kamera secara rinci sesuai jalan cerita yang disebut Storyboard 

yang berguna sebagai acuan pada tahap produksi Animation dan Editing.  

Storyboard terlampir. 

4.1.7.Background 

 Background atau gambar latar merupakan unsur penting dalam pembuatan 

film pendek animasi 2D karena menjelaskan keterangan atau kondisi latar untuk 

memperkuat karakter dan cerita. 

 

Gambar 4.7 Background sekolah  
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Sumber: Olahan Penulis 2019 

 

Gambar 4.8 Background tangga gedung baru 

Sumber: Olahan Penulis 2019 

4.1.8. Manajemen Produksi 

1. Sarana Prasarana 

Dalam pembuatan Film pendek Animasi 2D Dengan Teknik Rotoscope 

tentang Bullying berjudul Live a Life memiliki anggaran biaya. Untuk lebih 

rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah. 

Tabel 4.2 Anggaran Biaya 

Uraian Qty Harga Satuan Total 

HDD 1TB 2 Rp. 700.000 Rp. 1.400.000 

Kru 3 Rp. 500.000 Rp. 1.500.000 

Music 1 Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 

Kertas 10 Rp. 45.000 Rp. 450.000 
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Alat Tulis 1Set Rp. 120.000 Rp. 120.000 

Grand Total Rp. 4.970.000 

Sumber: olahan penulis, 2019 

Tabel 4.3 Jadwal Kerja 

Keterangan 
Target per Minggu 

Bulan mei Bulan juni Bulan Juli 

Pra Produksi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ide             

Cerita dan Karakter             

Storyboard             

Produksi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Animasi             

Background             

Render and 

Composite 
            

Dubbing             

Soundtrack             

Pasca Produksi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Editing             

Finishing, publikasi             
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and Final Render 

Sumber: olahan penulis, 2019 

  

 

2. Publikasi Desain 

Setelah melaluai seluruh proses pembuatan karya Tugas Akhur ini, barulah 

dirancang desain poster dan teaser atau trailer untuk dipublikasikan. Publikasi 

dilakukan dengan dua cara yakni dengan menyebarkan poster dan media social 

Instagram dan Youtube yang menampilkan video teaser animasi 1 menit tentang 

karya Tugas Akhir ini. Untuk publikasi melalui media internet penulis mengirim 

CD serta Cover Film Animasi Pendek. 

a) Poster 

1) Konsep 

Konsep yang diangkat dalam desain poster Tugas Akhir ini 

menampilkan tersiksanya seseorang karena polusi udara 

2) Sketsa Poster 

Sketsa poster dapat dilihat pada gambar … dibawah. 
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Gambar 4.9 Sketsa Poster 

Sumber: Olahan Penulis 2019 

b) Desain Cover SD 

a) Konsep 

Cover CD yang dirancang memuat gambar karakter 

yang dikepung asap. 

b) Sketsa Cover CD 
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Gambar 4.10 Sketsa Cover CD 

Sumber: Olahan Penulis 2019 

4.2. Produksi 

Tahap ini merupakan tahap eksekusi ide dan konsep yang telah matang 

pada tahap pra produksi. Proses Produksi meliputi pembuatan Animasi, 

Background, Render and Composite, Dubbing and Soundtrack. 

4.2.1. Animasi 
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 Animasi adalah tahap menggerakkan karakter dan objek sesuai 

dengan Storyboard yang sudah dibuat.  

4.2.2. Background 

 Setelah karakter dianimasikan tahap selanjutnya adalah membuat 

latar belakang atau Background agar memperjelas cerita dan kondisi 

karakter. 

4.2.3. Render and Composite 

 Setelah kedua karakter dan Background dibuat maka selanjutnya 

adalah penggabungan atau Composite, setelah tergabung maka langkah 

selanjutnya dirender. 

 

Gambar 4.11 Render Setting 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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4.2.4. Dubbing and Soundtrack 

Dubbing adalah proses pengisian suara baik pada karakter maupun Voice 

Over (VO) agar karakter terlihat lebih hidup dan berksan berinteraksi. Lalu 

diselipi dengan Soundtrack agar film lebih menonjol dan tidak hampa. 

4.3. Pasca Produksi 

Paska Produksi merupakan tahap terakhir dalam pembuatan karya. 

Merupakan proses editing final dan penggabungan dari beberapa penggalan video 

yang sudah dirender dan menyatukan dubbing juga soundtrack. 

4.3.1. Editing 

Editing merupakan tahap untuk menyatukan setiap sequence per shoot yang 

mengacu pada scenario dan storyboard. Juga penyatuan soundtrack dan dubbing. 

4.3.2. Final Render  dan Publikasi  

Final Render merupakan tahap akhir dalam proses pembuatan Film. Setelah 

digabungkan dan ditata juga diberi Soundtrack dan dubbing. Lalu dipublish baik 

lewat media sosial ataupun secara offline. 
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 BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

Pada bab ini dijelaskan mengenai proses dalam desain dan pembuatan Film 

Pendek Animasi 2D Rotoscope Tentang Bullying ini. Sebelum mulai mendesain, 

terlebih dahulu dilakukan proses pencarian keyword dan analisa warna seperti 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. keyword sangat membantu dalam 

menentukan proses Film Pendek Animasi ini. Proses analisa ini memudahkan 

dalam keseluruhan pembuatan Film Pendek Animasi ini, baik dari pemilihan 

warna, penciptaan karakter dan alur cerita dapat terintegrasi menjadi satu- 

kesatuan. Setelah analisa keyword terlaksana lalu dilanjutkan proses perancangan 

karya yang telah dijelaskan pada bab iv. 

5.1 Produksi 

Terlihat pada gambar 5.1 alur perancangan bahwa proses produksi dalam 

pembuatan Film Pendek Animasi ini meliputi Annimasi, Background, Render dan 

Composite, Dubbing dan Skoring musik. Pada tahap ini menjelaskan secara rinci 

proses apa saja yang perlu dilakukan dalam memproduksi sebuah Film Pendek 

Animasi 2D. Lihat gambar 5.1 Tahap Produksi 
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Gambar 5.1 Tahap Produksi 

Sumber: Olahan Penulis 2019 

5.1.1 Animasi 

Animasi merupakan tahap awal dalam proses produksi film animasi ini. 

Animasi adalah proses dimana menggerakkan karakter sesuai dengan storyboard 

yang telah dibuat. 

Proses pengambilan live shoot dan rotoscope dapat dilihat pada gambar 5.2 

sampai 5.4 berikut: 
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Gambar 5.2 Proses pengambilan liveshoot karakter Abhicandra 

Sumber: Olahan Penulis 2019 

 

Gambar 5.2 Animasi Rotoscope karakter Abhicandra 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Gambar 5.3 Proses Animasi 

Sumber: Olahan Penulis 2019 

 

5.1.2 Background 

Setelah seluruh animasi sudah clean dan diberi inbetween juga warna mkaa 

langkah selanjutnya dalah membuat background atau latar belakang sesuai 

storyboard dan aniamasi yang sudah dibuat. 
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Gambar 5.4 Background sekolah 

Sumber: Olahan Penulis 2019 

 

Gambar 5.5 Background tangga gedung baru 

Sumber: Olahan Penulis 2019 

 



xxvii 
 

5.1.3 Render dan composite 

 Setelah semua animasi dan background dibuat selanjutnya adalah render 

yaitu proses dimana merubah file animasi menjadi video dan background tetap 

dalam bentuk gambar lalu menggabungkan keduanya atau disebut Composite. 

 

Gambar 5.6 Render setting 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Gambar 5.7 Composite 

Sumber: Olahan Penulis 2019 

 
5.1.4 Dubbing dan Soundtrack 

Setelah semua background dan animasi digabungkan tahap selanjutnya 

adalah pemberian dubbing atau suara kedalam film atau karakter ini dengan cara 

merekam suara orang asli yang berperan sesuai dengan dialog dari skenario dan 

animasi juga pemberian suara latar atau soundtrack.  
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Gambar 5.8 Proses Dubbing 

Sumber: Olahan Penulis 2019 

 

Gambar 5.9 Pemberian dan penyesuaian soundtrack  

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

 Setelah dilakukan proses pengerjaan Tugas Akhir ini. Maka diambil 

kesimpulan bahwa pembuatan Film Pendek Animasi 2D Denan Teknik Rotoscope 

Tentang Bullying Berjudul Live a Life dapat dicapai dengan teknik Rotoscope dan 

sangat efektif, selain membantu para animator dalam menggambar karakter, 

gerakan karakter dalam animasinya akan mendekati gerakan aslinya baik dari segi 

keluesan gerak karakter. Dan bullying yang diterapkan dapat tersampaikan 

kengerian dari bullying fisik. 

6.2  Saran 

Berdasarkan pengalaman penulis saat pengerjaan Tugas Akhir ini. Maka 

didapat saran penulisan lanjutan sebagai berikut: 

1. Peningkatan dalam segi sinematik. 

2. Peningkatan kualitas kamera guna meningkatkan kualitas liveshoot rotoscope. 

3.  Penambahan dan peningkatan alur cerita dalam tipe bullying lain. 

4.  Dapat dikemas menjadi Film Liveshot. 

Banyak sekali kekurangan yang ada dalam pengerjaan karya mauapun dalam 

karya itu sendiri. Tugas akhir ini masih terkendala masalah alur pengerjaan. 

Demikian saran yang didapat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca bahkan 

bagi penulisan lanjutan. 
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