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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Wayang, Animasi & Motion Graphic 

 Kehadiran cerita wayang dapat dilihat dari berbagai perspektif tergantung 

darimana kita akan melihatnya dan semuanya tampak akan menarik. Budaya 

pewayangan merupakan salah satu wujud keunggulan lokal yang kini telah meng-

internasional yang memiliki sejumlah keunikan yang dapat dilihat dari berbagai 

perspektif bahasa sastra, budaya, sejarah, pemikian dan pertunjukan.  

 Dalam perspektif budaya wayang merupakan sinkretisme dari berbagai 

budaya yang memengaruhinya. Hal itu menunjukan bahwa budaya pewayangan 

bersifat pluralistik dan elektrik, sebagai akibat budaya jawa yang terbuka dan 

bertoleransi terhadap berbagai budaya lain. Pengaruh dari berbagai kebudayaan 

lain itu dapat dilihat dari sejarah perkembangan wayang sejak zaman prasejarah 

hingga dewasa ini (Mulyono, 1989; Amir, 1994) 

 Masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana sejarah dan 

perkembangan wayang Golek sampai saat ini. Kurangnya media bisa jadi 

penyebab utama dari permasalahan ini. Generasi muda di zaman modern  bahkan 

sudah jarang sekali menonton pertunjukan wayang golek. Pertujukan wayang 

golek memang sudah jarang ditemui, bahkan anak-anak Sekolah Menengah 

Pertama masih asing mendengar wayang golek, kebanyakan hanya sebatas 

mengetahui gambar pada buku saja dan tidak menginginkan untuk mencari tahu 

wujud wayang golek yang sesungguhnya, kurangnya ketertarikan siswa untuk 

menonton tayangan seperti wayang golek sangat sedikit, mereka berfikir 

menonton tayangan wayang golek terlihat kuno akibatnya para siswa tidak bisa 

melestarikannya. 
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 Industri kreatif yang saat ini sedang berkembang di Indonesia yaitu film 

animasi, dimana seperti yang kita ketahui banyak sekali animasi karya anak 

bangsa dengan kualitas yang baik serta bisa mengedukasi anak-anak supaya 

menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Film animasi menjadi salah satu solusi 

untuk memperkenalkan wayang golek kepada generasi muda agar dapat 

melestarikannya Ada pula pengertian animasi, animasi adalah gambar begerak 

berbentuk dari sekumpulan objek (gambar) yang disusun secara beraturan 

mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan 

hitungan waktu yang terjadi. Gambar tersebut dapat berupa gambar makhluk 

hidup, benda mati, ataupun tulisan. Namun tetap pada setiap kreatifitas film 

animasi yang dibuat kita masih perlu untuk melakukan promosi dengan aset atau 

film animasi yang berkualitas sehingga mudah untuk menarik minat anak-anak 

dan orangtua untuk mendapatkan tontonan yang lebih berkualitas baik untuk anak 

maupun remaja maka dari itu penulis membuat proposal dengan judul ANIMASI 

MOTION GRAPHIC SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA. Dengan harapan untuk meningkatkan minat dalam 

mempelajari budaya wayang golek sebagai budayanya yang perlu mereka ketahui 

dan mereka jaga. 

 Strategi Promosi tidak lepas dari peran penting seorang pembuat konsep 

seni yang bertanggungjawab untuk mem-visualkan segala jenis informasi agar 

dapat diterima dengan baik oleh pelanggannya atau konsumen itu sendiri. 

Mahasiswa multimedia dapat mengembangkan disiplin ilmu yang masih bersifat 

akademis menjadi bersifat keindustrian. Mahasiswa dapat menerapkan teori dan 

karya-karyanya saat membuat suatu karya animasi sebagai media untuk 

mempromosikan animasi kedalam dunia nyata, sehingga tingkatan pengetahuan 

yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut dapat diukur keabsahan dan 

penerimaannya dalam skill dan pengetahuan yang didapatkan tentang animasi. 

Mahasiswa memiliki pengalaman dan bekal yang cukup ketika selesai menjalani 

masa perkuliahan bisa menggunakan ilmunya sehingga nanti mahasiswa siap jika 

sudah terlepas dari lingkungan akademis universitas. 
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 Gabungan desain-desain yang berbasis media visual dengan memasukkan 

berbagai elemen di dalamnya, seperti Ilustrasi, Tipografi, hingga Fotografi. 

 

 Nama Motion Graphic dikenalkan oleh Trish dalam buku Chris Meyer. 

Dia membahas penggunaan Adobe After Effects dengan judul “Menciptakan 

Motion Graphics”. Ini merupakan awal dimana software mengkhususkan diri 

untuk proses pembuatan video, tetapi tidak mengedit atau melakukan program 3D. 

Dengan adanya Motion Graphic maka objek menjadi tidak membosankan, namun 

terlihat dinamis dan menarik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada proses pembuatan animasi memiliki rumusan masalah seperti berikut : 

1. Kurangnya media untuk menyampaikan pengenalan Wayang Golek 

2. Kurangnya animasi yang menampilkan karakter khas Indonesia 

3. Kurangnya ketertarikan Anak-anak terhadap Budaya Wayang Golek 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

 Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam 

permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas 

mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam program ini. Adapun batasan-

batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penulis membuat animasi motion grafic sebagai media pembelajaran yang 

cukup efektif untuk siswa tingkat sekolah menengah pertama. 

2. Memperkenalkan budaya wayang golek kepada siswa tingkat sekolah 

menengah pertama agar dapat terus dilestarikan. 
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1.4 Maksud dan Tujuan 

 Pembuatan animasi pengenalan Wayang Golek ini memiliki maksud dan 

tujuan, sehingga pembuatan karya tugas akhir animasi motion graphic menjadi 

jelas dan terarah. Maksud dan tujuan dari membuat animasi dengan software yang 

digunakan dalam proses pembuatan animasi 2D atau animasi 3D yang bisa 

disebut juga sebagai motion frame by frame atau gerakan dari satu gambar ke 

gambar lainnya yang nantinya akan menjadi satu kesatuan gerak pada animasi. 

 

1.4.1 Maksud 

 Pembuatan animasi yang telah dibuat lebih mengutamakan pada konsep 

kreatifitas dengan membuat suatu konsep atau susunan gambar yang menarik 

untuk dilihat saja namun sekaligus dengan cara mempromosikan Budaya Wayang 

Golek semakin dikenal dengan animasi yang berkualitas, karena target sasaran 

yang ingin dicapai adalah anak-anak tingkat Sekolah Menengah Pertama di 

seluruh daerah Indonesia. Tugas Akhir yang diambil berupa proyek membuat 

konsep desain maupun motion animasi yang nantinya akan dikemas dengan jalan 

cerita yang menarik dan mendidik untuk anak SMP untuk media pembelajaran 

yang nantinya akan dibagikan serta disebarluaskan dengan memanfaatkan jejaring 

sosial seperti Facebook, Youtube, Instagram, dan lain sebagainya yang nantinya 

akan dilihat atau ditonton tidak hanya oleh anak-anak melainkan semua kalangan 

akan melihat hasil karya animasi jika dikemas dan memiliki isi yang memiliki 

kualitas sangat baik dan memiliki cerita yang sangat tersusun rapih sehingga 

membuat animasi menjadi lebih disukai oleh orang banyak. 

 

1.4.2 Tujuan 

 Pembuatan animasi memiliki tujuan untuk mewujudkan harapan dan 

keinginan anak-anak Bangsa untuk memberikan tontonan animasi yang 

berkualitas, tujuan tersebut sebagai berikut: 

1. Membuat Animasi sebagai media Pengenalan Wayang Golek 

2. Membuat karakter animasi yang mewakili Budaya khas dari Indonesia. 
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3. Membuat anak-anak lebih tertarik dengan budaya wayang golek yang 

dikemas menjadi sebuah tontonan dalam bentuk kartun/animasi & motion graphic 

yang membuat mereka senang dan bisa sekalian belajar. 

 

1.5  Metodologi Perancangan Tugas Akhir 

 Perancangan Karya Tugas Akhir memiliki metodologi dan teknik 

pengumpulan data yang dipakai dalam proses pembuatan Animasi. Metodologi 

antara lain: 

1. Metode Literasi 

 Metode ini mengharuskan mahasiswa untuk melakukan pengumpulan data 

dan informasi mengenai konsep yang ingin dibuat dengan berbagai cara mulai dari 

membaca, melihat, dan memahami data-data yang diperoleh dari sumber-sumber 

lainnya seperti dokumen tertulis, buku pedoman, literatur, referensi, nota, dan 

lain-lain. 

 

2. Metode Wawancara (Interview) 

 Mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan pihak yang 

terkait baik anak-anak, remaja serta masyarakat Beberapa daerah di Jawa Barat 

dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan dan menyamakan ide dan 

persepsi yang akan dituangkan ke dalam konsep animasi yang akan dibuat. 

Sehingga animasi yang dibuat tepat sasaran. pada bagian ini mahasiswa 

mengajukan 5 pertanyaan kepada anak tingkat SMP untuk memperoleh jawaban 

mengenai survei yang dilakukan sebagai dasar penelitian untuk menemukan solusi 

dari permasalahan yang terjadi di kalangan anak-anak sekarang mengenai 

tontonan mereka. 
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3. Metode Partisipasi 

 Mahasiswa melakukan dan mengumpulkan data serta informasi dengan 

cara melibatkan diri secara langsung dalam aktivitas yang berkaitan dengan obyek 

penelitian seperti melihat langsung budaya khas dari pulau Jawa yaitu Wayang 

Golek sebagai bahan referensi pembuatan animasi. Mengikuti pelatihan animasi di 

Kota Malang, seminar dan pameran animasi juga sebagai upaya untuk 

mendapatkan banyak informasi mengenai proses pembuatan animasi dan beberapa 

cara untuk membuat animasi yang baik dan benar sehingga menarik untuk dilihat. 

 

4. Metode Kepustakaan 

 Data dan informasi dikumpulkan dengan cara membaca atau mempelajari 

buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan bagaimana merancang konsep 

animasi secara visual. Dalam hal ini mahasiswa mempelajari beberapa buku 

tentang Budaya Indonesia dan cara membuat animasi sebagai media dasar  

pembelajaran dan referensi. Pengumpulan informasi dari karya ilmiah tentang 

animasi dan Budaya Wayang Golek di Pulau Jawa pun menjadi modal awal dalam 

proses pengembangan animasi sehingga dalam cerita nantinya tidak terkesan asal-

asalan tetapi berasal dari fakta yang bisa dibuktikan ke absahannya sehingga pada 

jalan cerita animasi ini bisa juga menjadi sarana pengembangan ilmu yang bisa 

dipakai di sekolah-sekolah. 

 

1.6 Pelaksanaan Pembuatan Animasi 

 Membuat serta mengerjakan proyek animasi Tugas Akhir Animasi 

Promosi. Adapun perincian proses pembuatan animasi ini adalah sebagai berikut: 

Tempat : SMP Negeri 6 Cimahi 

Alamat  : Jl. Gatot Subroto No.19, Karangmekar, Cimahi Tengah, Kota 

Cimahi, Jawa Barat 40523 

 



 

7 
 

 

Gambar 1.1 SMP Negeri 6 Cimahi (tampak depan) 

Sumber : sekolah.data.kemdikbud.go.id 

 

1.6.1 Prosedur Pelaksanaan 

  Tugas Animasi yang dibuat oleh mahasiswa mengalami beberapa 

proses realisasi kerja, sebagai berikut: 

 

1. Melaksanakan tahapan Pra-Produksi  

 a. Cerita 

  Cerita sangatlah penting dan harus ada terlebih dahulu, karena 

tanpa cerita, animasi sebagus apapun tidak akan menarik. Oleh karena itu cerita 

sangat penting, agar kita bisa tahu apa yang akan kita buat, sehingga kita bisa tahu 

apa saja yang diperlukan dalam cerita tersebut. Jadi tidak asal di buat, karena jika 

asal di buat namun tidak terpakai dalam cerita maka akan mubazir dan kurang 

efektif terhadap waktu. Intinya untuk pembuatan cerita janganlah menggunakan 

software-software animasi terlebih dahulu, cukup Microsoft Office / software 

sejenis untuk menuliskan ceritanya. 

 

b. Script 

  Script di sini bukanlah kode-kode pemrograman, namun naskah 

cerita yang akan diperankan oleh masing-masing tokoh. Dengan begitu, ilustrator 
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sudah mulai bisa memvisualisasikan bentuk story board yang akan dibuat untuk 

masing-masing scenenya. 

   

  


