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BAB III 

KONSEP PERANCANGAN 

 

 

3.1 Target Market dan Strategi Komunikasi 

 Pada bagian target market kami melakukan wawancara dengan orang-

orang dari berbagai macam tingkatan untuk mendapatkan hasil yang akurat sesuai 

dengan persentase di lapangan, yaitu : 

1. Tingkat TK 

 Banyak anak TK menyukai film animasi/kartun yang lucu, namun hanya 

sedikit yang menyukai animasi tentang Budaya karena ketidaktahuan mereka akan 

Budaya Indonesia. 

 

2. Tingkat SD 

 Tingkat SD memiliki banyak ketertarikan besar mengenai animasi. Tapi 

usia yang masih labil, membuat mereka bisa saja berubah dari tidak suka menjadi 

suka. 

 

3. Tingkat SMP 

 Tingkat SMP memiliki paling banyak persentase mengenai ketertarikan 

terhadap kepada animasi karena usianya yaitu usia dimana mereka sedang 

mencari jati diri. 

 

4. Tingkat SMA/SMK 

 Tingkat SMA / SMK memiliki ketertarikan yang paling sedikit, disini 

kami menyimpulkan bahwa usia juga bisa mempengaruhi ketertarikan mengenai 

animasi 
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3.2 Konsep Komunikasi 

 Video Motion Graphic yang akan ditayangkan di kelas Seni Budaya di 

SMPN 6 Cimahi untuk mengenalkan budaya pada animasi “Kisah Sejarah 

Wayang Golek” karena lebih efektif untuk tempat pembelajaran mengenai cerita 

sejarah wayang golek. 

3.3 Konsep Media 

 Pengenalan Budaya Wayang Golek akan jauh lebih baik jika prosesnya 

menggunakan media yang paling banyak digemari oleh semua kalangan di zaman 

milenial ini sehingga pada prosesnya akan mempermudah untuk mencerna unsur 

Budaya pada media yang kita gunakan. 

 Pada hal ini kami membuat sebuah pengenalan budaya menggunakan 

media animasi untuk menggaet kalangan muda sebagai penerus bangsa untuk 

cinta kepada Budayanya. 

 

 

3.4 Karya Perancangan 

 

 Pada konsep yang digunakan lebih menggunakan konsep cerita dari 

sebuah buku yang diawali dan diakhiri oleh salah satu karakter animasi khas 

wayang yaitu si Cepot. Pada cerita animasi ini menggunakan cara storytelling 

untuk menyampaikan informasi. 

 Karya perancangan dalam pembuatan animasi motion graphic ini akan 

jauh lebih baik apabila dibuat suatu cerita yang menarik yang sudah disiapkan 

sebelumnya dengan konsep yang matang seperti membuat skenario. 

Berikut adalah Script dari Karya Tugas Akhir yang berjudul ANIMASI 

MOTION GRAPHIC SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA: 
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SKENARIO 

“Kisah Sejarah Singkat Wayang Golek” 

 

Sinopsis 

 Cerita dimulai dari Karakter cepot yang menyapa penonton untuk 

menyaksikan tayangan dari sejarah wayang, cerita dimulai dari sejarah awal 

maksud dibuatnya wayang kulit sebagai kesenian budaya Indonesia. Awal 

dibuatnya dan pengrajin wayang pertama yaitu Sunan Kudus yang memulai 

memperkenalkan seni wayang kulit / wayang golek di Kudus (dikenal Wayang 

Menak), Cirebon (dikenal Wayang cepak) lalu Parahyangan. 

 Kemudian cerita beralih mengenai alasan menyebarkannya yang dimulai 

sebagai alat penyebaran agama islam di pulau jawa. sampai pada di zaman 

modern yang digunakan sebagai media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, 

pemahaman filsafat, serta hiburan yang di populerkan oleh karakter Cepot yang di 

Dalangi oleh Bapak Asep Sunandar. S. 

 Kemudian cerita berlanjut dan kembali ke masa dimana pada abad ke 17 

dimana kabupaten-kabupaten di Jawa Barat masih berada dibawah kerajaan 

mataram penggemar seni pewayang mulai berkembang dan terus meningkat dan 

menjangkau tidak hanya masyarakat biasa melainkan bangsawan sunda untuk 

datang ke mataram untuk memperlajari bahasa jawa dalam konteks kepentingan 

pemerintahan. 

 Kemudian sampai di abad ke 20 bentuk wayang mengalami 

penyempurnaan dari bentuk wayang purwa sunda. pagelaran wayang golek mula-

mula ekslusif  dilaksanakan oleh kaum bangsawan, terutama para penguasa seperti 

bupati di Jawa Barat mempunyai cukup andil dalam perkembangan kesenian 

wayang golek di Jawa Barat. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Wayang_Menak
https://id.wikipedia.org/wiki/Wayang_Menak
https://id.wikipedia.org/wiki/Wayang_Cepak_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Parahyangan
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 Cerita beralih ke adegan dimana dalang memainkan wayang dihadapan 

banyak orang yang menonton pertunjukan wayang. memainkan permainan dan 

menghibur karena cerita lucunya mampu membuat para penonton tertawa. 

 Pada akhir cerita diperlihatkan Karakter Cepot yang memberikan pesan 

dan harapan kepada para anak zaman sekarang untuk mencintai budayanya 

sebagai penyaring budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. 

 

Karakter 

 

Cepot   : Pemberi salam dan tokoh yang mengajak penonton untuk 

menyaksikan animasi wayang ini. 

Narrator : Sebagai pembaca cerita tentang sejarah wayang 

Dalang  : Karakter yang memainkan karakter wayang pada pagelaran seni 

pertunjukan dihadapan orang banyak. 

 

 

Storyline 

Frame Adegan Scene Durasi Keterangan 

1 Opening 1 10’ - 

2 Pembukaan 

oleh cepot 

2 20’ Cepot memberikan 

informasi awal 

mengenai cerita yang 

akan diputar 

3 Sejarah singkat 

wayang 

3 25’ Narator membacakan 

sejarah singkat wayang 

4 Sejarah 4 15’ Narator membacakan 
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Wayang abad 

17 

sejarah singkat wayang 

5 Sejarah 

wayang abad 

ke 18 dan abad 

19 

4 20’ Narator membacakan 

sejarah singkat wayang 

6 Sejarah 

wayang abad 

ke 20 

4 25’ Narator membacakan 

sejarah singkat wayang 

7 Dalang 

memainkan 

wayang di 

teater 

5 30’ Dalang dadan 

Sunandar memainkan 

wayang adegan lucu 

8 Penutupan oleh 

cepot 

6 30’ Cepot memberikan 

salam penutup 

9 Credit Title 7 30’ - 

 

 

Naskah 

 

SCN 1 

INT – GUNUNGAN – DAY 

PELAKU : CEPOT 

Cepot memulai dengan sapaan dan juga membuka 

 

Cepot 
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HAAH.. haah.. haah...(Berlari) Adaw.. (Menabrak) aduuhhh...(kesakitan) eh.. 

sampurasun... nami abdi Cepot.. apakah kalian siap untuk menonton tayangan 

sejarah singkat tentang wayang golek ? kalian siaapp ? coba mana suaranya ??? 

kalo begitu ayo ikut aku dan nonton tayangan animasi wayang ini... selamat 

menonton ! aduuhh sakitt(kesakitan) 

HAAH .. haah .. haah ... (lumpat) Adaw .. (nabrak) aduuhhh ... (nyeri) eh .. 

sampurasun ... nami simkuring Cepot .. aranjeun siap nonton acara sajarah anu 

ringkes ngeunaan acara wayang? geus siap acan? Mana sorana ??? lamun kitu 

hayu sasarengan nonton acara wayang animasi ieu ... wilujeng nonton aduuhh 

nyeri (nyeri) 

 

 

SCN 2 

INT – DALAM SEBUAH BUKU – DAY 

PELAKU : Nanda 

Narrator membacakan cerita sejarah wayang golek dari zaman Sunan Kudus 

hingga sampai ke zaman modern Asep Sunandar. 

 

Narrator (V.O) 

 

Pada zaman animisme dan dinamisme wayang golek digunakan oleh Sunan 

Kudus sebagai alat penyebaran agama Islam karena pada saat itu tidak ada guru 

atau kiyai yang menyebarkan ajaran agama Islam, maka dari itu Sunan Kudus 

menggunakan wayang golek untuk menyebarkan ajaran islam. 
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  Wayang sendiri pada awalnya diperkenalkan oleh Sunan kudus di daerah 

Kudus yang dikenal sebagai Wayang Menak, kemudian di daerah Cirebon 

dikenal sebagai Wayang cepak, lalu di daerah Parahyangan. di wilayah Jawa Barat 

dikenal sebagai Wayang golek yang sangat populer daerah penyebarannya 

terbentang luas dari Cirebon hingga Banten. 

 

 

SCN 3 

INT – TEATER – NIGHT 

PELAKU : DALANG 

Dalang memainkan peran wayang, lalu adegan berubah melanjutkan cerita sejarah 

wayang dan bentuk wayang dari abad ke 17, 18, 19, 20. 

 

Narrator 

 awal munculnya kesenian wayang kayu yang lahir dan berkembang di 

wilayah pesisir utara Pulau Jawa pada awal abad ke-17 dimana kerajaan Islam 

tertua di Pulau Jawa yaitu kesultanan Demak tumbuh disana. Pertunjukan seni 

wayang golek yang kala itu masih bertahan mewarisi beberapa pengaruh Hindu 

sebagai bekas wilayah kerajaan Sunda Pajajaran. 

 Pada abad ke-18 dan abad ke-19 tahun 1794-1829 Dalem Bupati Bandung 

(Karanganyar) yang adalah seorang juru Wayang Kulit asal Tegal, Jawa Tengah 

yang bertempat tinggal di Cibiru, Jawa Barat, untuk membuat bentuk Golek 

Purwa. 

 Lalu di abad ke-20 wayang golek yang akrab kita temui merupakan 

penyempurnaan bentuk dari wayang golek purwa sunda. Dalam perjalanan sejarah 

selanjutnya, pagelaran wayang golek mula-mula ekslusif  dilaksanakan oleh kaum 

bangsawan, terutama para penguasa seperti bupati di Jawa Barat mempunyai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Parahyangan
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cukup andil dalam perkebangan kesenian wayang golek di Jawa Barat. 

pementasan yang masih bertahan sampai sekarang adalah pertunjukan seni 

wayang golek untuk hiburan, bisanya diselenggarakan untuk memeriahkan acara 

peringatan kabupaten, hari kemerdekan Indonesia, Syukuran, hajatan, dan lainnya. 

 

SCN 4 

INT – DALAM BUKU – DAY 

PELAKU : Nanda 

Narrator 

Selama masanya wayang golek digunakan sebagai media penerangan, dakwah, 

pendidikan, pemahaman filsafat, serta hiburan. Seiring perkembangan zaman 

wayang golek digunakan untuk pendidikan dan hiburan yang dipopulerkan oleh 

Asep Sunandar.S dengan karakter andalannya yaitu Cepot.  

 

Dalang memainkan karakter wayang yang membuat para penonton terhibur dan 

tertawa bahagia karena tingkah dari karakter wayang yang dimainkan oleh 

Dalang 

 

SCN 5 

INT – TEATER – DAY 

PELAKU : CEPOT 

Cepot menutup cerita sejarah wayang golek dengan ramah 

 

 

Cepot 
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Jadi gimana ? kalian sekarang sudah tahu kan kisah sejarah dari wayang golek 

atau wayang kulit ? jadi.. ayo ikut dan bantu aku untuk menyebarkan budaya kita 

agar tidak hilang termakan oleh zaman... kalo aku sih punya harapan kalau seni 

tradisi itu harus dilestarikan untuk menyaring budaya luar yang tidak sesuai 

dengan budaya kita di Indonesia. setidaknya cerita wayang ini tidak hanya 

berhenti di zaman teknologi ini... sampai jumpa semuaaaa... daaahhhh 

Janten kumaha? anjeun sadayana terang carita sajarah wayang golek atanapi 

wayang kulit? Hayu atuh urang sasarengan ngabantosan simkuring pikeun 

nyebarkeun budaya urang supados henteu ngaleungit dihakan ku jaman-ayeuna ...  

simkuring boga harepan yén seni tradisional kedah dilestarikan pikeun nyaring 

budaya asing anu henteu saluyu sareng budaya urang di Indonésia. sahenteuna 

carita wayang ieu teu saukur eureun dina jaman téknologi ayeuna ... 

Enggeus heulanya engke pendak deui sareng simkuring, daaahhhhh 

 

 

 

Pesan Moral 

1. Seni wayang golek mengandung simbol kehidupan yang diharapkan menjadi 

cermin dalam kehidupan selaras akar jati sunda (mulih ka jati, mulang ka asal = 

asal dari Allah, kembali ke Allah). 

2. Seni peninggalan nenek moyang yang puya nilai-nilai luhur serta penuh dengan 

falsafah kehidupan didalam mengandung unsur pendidikan, etika, serta pesan 

moral lainnya terkait dengan makhluk kehidupan di alam dunia. 
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a. Brain Storming 

 Brainstorming adalah suatu strategi atau metode pemecahan masalah 

kreatif yang diluncurkan oleh Alex F. Osborn pada tahun 1953. Metode ini sangat 

berguna untuk para ilustrator yang membuat concept art, perpaduan referensi 

gambar dan cerita digabung dan diotak atik sehingga membentuk sebuah konsep 

yang akan dikerjakan pada tahap concept art. Brain storming lebih ke pendekatan 

cerita dengan gambar referensi sehingga diperoleh gambar-gambar yang disebut 

konsep. Setelah itu diaplikasikan sehingga membentuk concept art. 

 

 

 

b. Concept Art 

 Concept Art adalah salah satu bentuk Ilustrasi di mana tujuan utamanya 

adalah untuk menyampaikan representasi dari desain , ide atau mood untuk 

digunakan dalam film, video game, animasi atau buku komik sebelum 

dimasukkan dalam produksi akhir. Jadi sebelum kita bisa menikmati kerennya 

film Transformer misalnya, bagian produksi Concept Art telah menghasilkan 

artwork-artworknya sebagai referensi untuk alur produksi selanjutnya. Concept 

Art sering disebut juga sebagai ENTERTAINTMENT DESIGN. 

Concept art berisi konsep untuk tiap-tiap element yang ada pada cerita, seperti 

bentuk karakter, bentuk tas, pakaian karakter dan sebagainya. Hal ini perlu 

digambarkan dengan detail oleh ilustrator agar dapat dengan mudah dipahami 

oleh orang yang bertugas mempersiapkan elemen-elemen tersebut (jika dalam 

animasi 3D, orang yang saya maksud adalah modeler).  

  Dalam pembuatan concept art diperlukan gambar referensi untuk 

mempermudah pekerjaan. Misal untuk perkampungan kumuh di daerah jakarta 

diperlukan gambar referensi contoh kampung kumuh di jakarta, dsb. 
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c. Story Board 

 Menurut Halas, pengertian storyboard adalah rangkaian gambar yang dibuat 

secara manual untuk memberikan gambaran/ penjelasan tentang suatu jalan cerita. 

Menurut saya, story board bisa dibilang sebuah komik yang berisi detail tiap-tiap 

scene mulai dari script, dialog, posisi kamera, gerakan kamera, durasi, dan segala 

macam gerak gerik yang ada dalam sebuah scene. Hal ini sering dianggap sepele 

oleh kebanyakan orang, padahal sangat penting, karena sangat membantu dalam 

efektivitas waktu saat produksi. 

 Misal saat kita membuat sebuah animasi tanpa story board, kita akan 

kebingungan meletakkan kamera pada scene tertentu, hal ini pernah saya alami 

ketika membuat sebuah project akhir SMK, sehingga saat pengambilan video saya 

bingung mengatur dan mencoba posisi yang pas untuk penempatan kamera, ini 

memakan waktu yang sangat banyak. 

 

Gambar 3.1 Storyboard 
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Gambar 3.2 Storyboard 

 

 

 

d. Manajemen File 

 Dalam pembuatan sebuah animasi, kita memerlukan kerjasama tim. Oleh 

karena itu diperlukan standarisasi penamaan file, folder dan komponen lainnya 

untuk mempermudah koordinasi antar anggota. 

 Sebaiknya kita siapkan dulu komponen tersebut sebelum melanjutkan ke 

proses PRODUKSI, karena dengan PRA PRODUKSI yang matang, kita tidak 

akan menghabiskan waktu yang banyak dalam PRODUKSI, sehingga bisa 

memanfaatkan waktu dengan efektif. 

 

 

e. Take voice & Music Background 
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 Proses ini adalah proses pengambilan dan perekaman suara untuk mengisi 

suara karakter animasi. Dalam proses ini juga dibuat ilustrasi musik sebagai 

background untuk film animasi. 

2. Melaksanakan tahapan Produksi 

 

a. Modelling 

 Proses ini adalah proses pembuatan model objek dalam bentuk 2D & 3D 

dikomputer. Model bisa berupa karakter (mahkluk hidup), seperti manusia, 

hewan, atau tumbuh-tumbuhan, atau berupa benda mati seperti rumah, mobil, 

peralatan, dan lain - lain.  

 Model harus dibuat dengan mendetail dan sesuai dengan ukuran dan skala 

pada sketsa desain/model yang telah ditentukan sebelumnya sehingga objek model 

akan tampak ideal dan proporsional untuk dilihat. 

 

 

b. Environment Effect 

 environment effect adalah proses pembuatan panorama lingkungan 

(environment) pada obyek model yang akan semakin menambah kesan realistis. 

(Aditya, 2009: 30-35). Proses ini adalah proses pembuatan panorama lingkungan 

pada objek model yang akan semakin menambah daya tarik dalam menonton 

animasi. 

 Environment mencakup background pemandangan atau langit, lingkungan di 

sekitar model, seperti jalan, taman, sekolah, kolam dan lain- lain. Juga mencakup 

pembuatan efek - efek 3D yang diperlukan, seperti efek air, asap, kabut, dan efek - 

efek lain. 

 Proses untuk penambahan efek - efek pendukung lain dapat dilakukan 

dalam tahap compositing pada post production. Production 

 

c. Animation 
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 Animasi adalah film yang berasal dari gambar-gambar yang diolah 

sedemikian rupa hingga menjadi sebuah gambar bergerak (Bambi Bambang 

Gunawan, 2013: 26)  Animation adalah proses pembuatan animasi untuk model. 

Animasi dapat berupa gerakan, baik itu gerakan objek atau model atau gerakan 

kamera untuk menciptakan animasi walkthrough,animasi flythrough dan lain - 

lain. 

 Kita dapat menentukan arah dimulainya suatu gerakan animasi, 

disesuaikan dengan storyboard yang telah dibuat pada tahap pre- production. 

 

d. Rendering 

 Rendering adalah proses membangun sebuah gambar dari model dengan 

menggunakan aplikasi pada komputer. bahasa sederhananya adalah proses 

membuat gambar hasil akhir dari sebuah desain mentah yang masih terpisah, 

masih belum bersih, tidak menentu dan lain-lain. jadi dengan rendering, kita bisa 

mengetahui seperti apa hasil akhir dari sebual model atau desain yang sudah di 

buat. 

Proses ini adalah proses pengkalkulasian pada model 2D yang telah diberi warna, 

Bentuk, environment effect, dan animation. Dengan demikian, hasil animasi yang 

didapatkan tampak sangat nyata dan menarik. 

 

2. Melaksanakan tahapan Post Produksi 

 a.     Editing Animation and Voice proses pengeditan pada hasil animasi 

yang telah dibuat dan juga pengeditan pada suara. Dalam proses ini, klip 

animasi dan suara yang tidak diperlukan akan dibuang. 

 b.     Compositing and Visual Effect proses compositing pada elemen - 

elemen animasi serta pembuatan visual effect yang dibutuhkan , misalnya 

pembuatan judul, atau penambahan efek - efek visual yang memperindah 

tampilan animasi, seperti pemberian efek cahaya, sinar, ledakan dan lain - 

lain. 
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 c.     Adding Sound and Audio/folley proses pemberian audio sebagai 

pendukung visual animasi. proses ini biasanya dilakukan di dalam sebuah 

ruangan dengan berbagai peralatan yang menghasilkan bunyi - bunyian 

sesuai dengan adegan yang dibutuhkan dalam animasi. 

 d.     Preview & Final tahap penyatuan keseluruhan animasi,audio, dan 

compositing yang telah dibuat. 

 d.     Burn to Tape proses pemindahan hasil animasi ke media pita untuk 

diputar di bioskop atau stasiun TV. Media penyimpanan lainyang juga 

banyak digunakan saat ini adalah media penyimpanan digital, yaitu CD 

atau DVD. 

 

 3.4.1 Perancangan Animasi 

 Dengan digunakannya animasi ini sebagai media edukasi pada sekolah 

sebagai pemberi kerja bisa membuat animasi ini menambah wawasan para murid 

untuk bisa belajar dengan menyenangkan karena tontonan yang menarik, karena 

pada dasarnya anak-anak sekarang lebih menyukai sesuatu yang memiliki jalan 

cerita yang belum pernah mereka ketahui jika merujuk kepada hasil wawancara 

kepada para siswa atau generasi milenial. 

 Konsep cerita adalah faktor pendukung yang perlu disiapkan dalam 

pembuatan animasi, maka dari itu kami membuat sebuah konsep cerita membaca 

buku cerita kisah wayang yang menceritakan tentang Wayang Golek khas 

Indonesia di Pulau Jawa supaya target market yang disasar mengetahui banyak hal 

mengenai salah satu Adat dan budaya di Pulau Jawa. 

 3.4.2 Referensi Cerita 

 Pada pembuatan cerita animasi, kami menggunakan beberapa media dan 

memperlajari terlebih dahulu tentang animasi dan juga banyak karya serupa yang 

bisa menunjang hasil terbaik dalam permbuatan animasi pengenalan budaya ini 
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3.5 Konsep Visual 

 3.5.1 Visual Scene

 

Gambar 3.3 Opening Wayang 

 SCENE 0 adalah intro/pembukaan video animasi motiongraphic wayang 

dengan ciri khasnya sebelum memulai cerita yaitu dengan kidung dan gunungan 

wayang setelah itu masuk judul cerita. 

 

Gambar 3.4 Pesan Pembuka dan Penutup Cepot 
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 Scene 1 ini memperlihatkan karakter cepot yang memberikan pesan 

pembuka dan penutup cerita “Kisah Sejarah Singkat Wayang Golek” dengan 

memberikan saran juga dengan nuansa sawah dan gunung yang khas dengan 

gubuk kecil. 

 

Gambar 3.4 Gambaran Animisme & Dinamisme 

 Pada scene ini memperlihatkan gambaran pada zaman animisme dan 

dinamisme yang berkembang di Jawa Barat pada saat itu. 
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Gambar 3.5 Wayang & Sunan Kudus 

 

 

Gambar 3.6 Sejarah Wayang yang di perkenalkan oleh Sunan Kudus 

 Pada scene lanjutan ini memberikan informasi mengenai Sunan Kudus 

yang menggunakan wayang golek sebagai media penyebaran agama Islam. 

 

 

Gambar 3.7 Daerah-Daerah Penyebaran Wayang 
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Gambar 3.8 Informasi Wayang 

 Pada scene ini diperlihatkan daerah daerah penyebaran agama islam dan 

perkembangan wayang golek di pulau jawa. 

 

 

Gambar 3.9 Bupati Bandung yang menyebarkan Wayang 

 



 

45 
 

 

Gambar 3.10 Pembuatan wayang pada zaman dulu 

Pada scene 2 di informasikan bahwa yang berperan dalam pembuatan dan 

pengembangan wayang di Jawa Barat yaitu Bupati Bandung yang memiliki cukup 

banyak andil, dan pada scene ini juga kita diberitahukan jika pembuatan wayang 

pada awalnya dan diperlihatkan juga pengrajinnya. 

 

 

Gambar 3.11 Perubahan bentuk dari wayang golek Purwa ke Wayang kulit modern 
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 Pada scene berikut ini di informasikan perkembangan wayang golek dari 

mulai wayang golek purwa hingga bentuk wayang golek modern yang banyak 

digunakan di zaman modern ini sebagai media untuk permainan wayang. 

 

 

Gambar 3.12 Scene Sultan Jawa Barat 

 Pada scene ini diperlihatkan jika pada abad 20 wayang  golek hanya bisa 

disaksikan oleh orang-orang kalangan menegah keatas seperti sultan pada zaman 

itu dan juga bupati. 
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Gambar 3.13 Fungsi Wayang Golek di abad 20 

 

 

Gambar 3.14 Adegan memainkan wayang 

 Pada scene ini diperlihatkan bahwa fungsi wayang digunakan sebagai 

media untuk pendidikan dan dakwah, lalu diperlihatkan scene memainkan wayang 

sebagai media hiburan. 
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Gambar 3.15 Closing Outro Wayang 

 Pada bagian closing ini kami memasukan gunungan dan beberapa 

pelengkap untuk membuat gambar lebih ekstetis. 
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3.5.2 Visual Font 

  1. Arial 

 

  2. American Captain 
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  3. Cagar 

 

3.6 Karakter 
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 Untuk menarik minat penonton maka kami membuat karakter yang unik 

dan mudah diingat oleh penonton supaya bisa meningkatkan kepuasan bagi 

penonton, berikut adalah beberapa contoh karakter animasi yang dibuat : 

 

 

 

3.3 Gambar Karakter Cepot dan Referensi 

 

  


