


Film animasi merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga
menjadi gambar yang bergerak.

ANIMATION = “illusion ofmotion”
( image statis yang ditampilkan secara berurutan )

Animasi dapat dikembangkan sebagai suatu bahasa visual dari sifat unik
animasi itu sendiri.

Dari segi desain animasi merupakan ‘disain dalam gerak’ yaitu bahwa
animasi tergantung pada jalur waktu dan secara kontinyu bergantung pada
prinsip-prinsip dari gerakan tersebut.

Maka inti dari animasi adalah penggabungan antara seni teknik dan proses
dalam memberikan ‘kehidupan’ serta gerakan yang nampak pada objek yang
mati.



Dari segi konsepsi, maka animasi adalah perpaduan:
1. Seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi
2. Suara ( musik, sound effect, irama )
3. Gerak/ tari
4. Sastra ( makna film )

Banyak jenis teknis dan media yang dapat digunakan untuk
mewujudkan film animasi diantaranya animasi objek, cut-out,
puppets, plasticine, pegbar dan beberapa teknis yang sudah
menggunakan software komputer.

Pada umumnya untuk membangun sebuah film animasi harus
melalui tahap-tahap serta proses. Diawali dengan menentukan
jumlah frame, action, karakter hingga script cerita yang
kesemuanya dirangkai dan digabungkan untuk menjadi ‘hidup’
sejak dari awal hingga akhir gerakan.



PRINSIP DASAR ANIMASI

Prinsip yang digunakan dalam animasi adalah gerak yang

dihasilkan gambar tak hidup yang tersusun dengan urut

dalam perbedaan gerak yang minim pada setiap frame.

Adanya perpindahan yang berkesinambungan menghasilkan

gerak-gerak yang teratur.

Dalam prinsip animasi berkaitan dengan frame atau bingkai

dimana jumlah frame pada animasi berbeda dengan film.

Jumlah gambar setiap detik bagi gerak normal antara 18 dan

24 fps (frame per second).

Dalam film animasi pada umumnya mengambil kecepatan

rata-rata 12 fps yang artinya untuk waktu 1 detik diperlukan
gambar 12 frame.



Penggunaan Frame yang lebih sedikit dibanding film/movie

7 – 12 fps



Dalam pembuatan film animasi ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, yaitu :

Garis pembantu pengarah gerak (Guideline)

Garis dimana objek animasi bergerak dari A ke B adalah 

garis pembantu yang berfungsi membimbing gambar.



Extremes dan in-betweens

Ini digunakan untuk menggambar suatu gerakan dimana 
perlu menentukan gambar kunci. 



Menciptakan gerakan alami (natural movement)

Perubahan bentuk dari gambar adalah didasarkan pada watak

alamiah suatu benda dalam gerakan. Dalam animasi pada

umumnya dilakukan dramatisasi atau melebih-lebihkan reaksi dari

kejadian dan kekuatan fisiknya dari setiap gerakan. Selain hal itu,

tentunya bahwa setiap gerak dari objek harus bias dikembangkan.

Adapun gerakan dalam animasi selalu diekspresikan ke dalam:

Anticipation

Merupakan suatu jenis gerakan awal, yang mana ini persiapan

dari kejadian berikutnya.

Strech

Ini merupakan gerakan lanjut setelah persiapan, jadi berusaha

melangsungkan atau menjalankan tujuan.

Squash

Ini merupakan akhir dari gerakan atau tindakan terdahulu yang

akan menghasilkan reaksi.







Cycling

Suatu teknik untuk menghemat waktu dan pekerjaan dalam

animasi. Di dalam semua gerakan animasi, tidak perlu setiap

gerakan di gambar semua, tetapi cukup mengambar satu

yang mewakili gerakan-gerakan seluruhnya dan selanjutnya

menggunakan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Dari

beberapa siklus gerakan tadi dapat pula dilakukan dengan

menggunakan metode menggerakkan background. Dimana

gerakan ini biasanya digunakan untuk gerakan yang menuju

ke satu arah. Istilah ini disebut dengan ‘On The Spot’, yang

artinya hanya bagian tertentu pada objek bergerak

sedangkan body dalam posisi tetap. Dapat pula background

digerakkan ke belakang atau kea rah yang berlawanan untuk

membuat ilusi gerak.







Follow Through Principle

Ini merupakan hokum yang didasarkan pada pandangan

terhadap tabiat atau kelakuan gerak secara natural. Hal ini

digunakan khususnya pada objek dan karakter yang tidak

begitu mengikat atau objek tambahan. Jadi gerakan ini

sifatnya hanya mengikuti gerakan objek utamanya yang

telah ditentukan. Dengan menggunakan prinsip ini dapat

membuat gambar animasi lebih luwes dan alami, ramah

serta fleksibel.





12 PRINSIP ANIMASI

1. Solid Drawing

Kemampuan menggambar sebagai dasar utama animasi 

memegang peranan yang menentukan “baik proses maupun 

hasil” sebuah animasi

2. Timing & Spacing

Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah 

gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang 

menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-

macam jenis gerak.



3. Squash & Stretch

Squash and strecth adalah upaya penambahan efek lentur

(plastis) pada objek atau figur sehingga seolah-olah

„memuai‟ atau „menyusut‟ sehingga memberikan efek gerak

yang lebih hidup.

4. Anticipation

Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan/awalan

gerak atau ancang-ancang.

5. Slow In and Slow Out

Slow In dan Slow Out menegaskan bahwa setiap gerakan

memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda.

Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat

kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah
gerakan yang relatif cepat kemudian melambat.



6. Arcs

Pada animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia,

binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti

pola/jalur (maya) yang disebut Arcs. Hal ini memungkinkan

mereka bergerak secara „smooth’ dan lebih realistik, karena

pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk

lengkung (termasuk lingkaran, elips, atau parabola).

7. Secondary Action

Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang

dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya

sebuah animasi tampak lebih realistik.

8. Follow Through and Overlapping Action

Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang
tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak.



9. Straight Ahead Action and Pose to Pose

Dari sisi resource dan pengerjaan, ada dua cara yang bisa

dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah

Straight Ahead Action, yaitu membuat animasi dengan cara

seorang animator menggambar satu per satu, frame by

frame dan yang kedua adalah Pose to Pose, yaitu

pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara

menggambar hanya pada keyframe-keyframe tertentu saja,

selanjutnya in-between atau interval antar keyframe

digambar/dilanjutkan oleh asisten/animator lain.

10. Staging

Staging dalam animasi meliputi bagaimana „lingkungan‟

dibuat untuk mendukung suasana atau „mood‟ yang ingin
dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene.



11. Appeal

Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual

dalam animasi. Hal ini karena mereka memiliki appeal atau

gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi.

12. Exaggeration

Exaggeration merupakan upaya mendramatisir animasi

dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis.

Dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai bentuk

ekstrimitas ekspresi tertentu dan biasanya digunakan untuk
keperluan komedik.







You Are

Check  Here !







Haloo adik-adik semua….
Berjumpa lagi dengan saya

Profesor Ling Lung.
Hari ini kita akan belajar

berhitung bersama.
Apakah adik-adik sudah

siap semua?


