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 Adanya anggapan tentang susahnya 

menggambar untuk membuat media kartun 

dalam pembelajaran merupakan salah satu 

kendala kurangnya kesiapan guru untuk 

melakukan inovasi pembelajaran dengan 

menggunakan media kartun



 Menggambar manual…susah

▪ Tidak berbakat

▪ Kurang menarik kalau dibuat asal-asalan

 Menggambar dengan komputer …susah

▪ Program komputer seperti flash dsb.



 perlu suatu alat bantu dalam pembuatan 

media kartun yang lebih mudah dan menarik 

yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran.

 Any Good idea...



Googling ….searching about ToonDooMaker

 sangat mudah penggunaannya, sayangnya masih
jarang yang memanfaatkan padahal untuk dapat
mengaksesnya free, tidak diperlukan register 
pembayaran

 Mari kita berkenalan…dengan ToonDooMaker



 ToonDooMaker merupakan fasilitas dalam

www.toondoo.com untuk pembuatan media kartun

secara online (berbasis web).

 user dapat membuat dan menyusun materi dalam

bentuk komik, mengambil/membuat tokoh kartun

yang sudah tersedia, ataupun membuat tokoh

karakter sendiri. 



 Pasti …

 Syarat register : mudah, hanya alamat email



 Toondomaker 

 untuk membuat kartun atau komik berupa satu 
halaman yang dapat ditentukan terlebih dulu 
layout nya, misalkan satu halaman untuk satu, 
dua sampai 4 adegan atau secara vertikal dan 
horisontal.

 Bookmaker 

 fasilitas ini disediakan untuk menyusun komik 
kecil yang sudah dibuat menjadi sebuah buku.



 TraitR

 fasilitas untuk membuat karakter kartun yang 
baru

 ImagineR 

 fasilitas ini disediakan untuk mengupload dan 
mengedit gambar dari user 

 DoodleR 

 fasilitas ini untuk melengkapi gambar dengan 
sentuhan warna sesuai keinginan user.



 Pilih layout yang diinginkan

 Sementara pilih yang mudah yaitu horizontal



 Proses loading   

 Tunggu hingga 100%

 Cukup lama tergantung koneksi internet

 Sembari menunggu, dapat dimanfaatkan untuk
membuat draft kartun atau skenario



 kreasikan gambar yang akan dibuat. 



 Untuk background dapat dipilih ikon berikut, 
selain itu ada ikon untuk karakter, properti, 
text, galery, special, brushmen. Caranya 
tinggal didrag ke dalam lembar





 Untuk menyimpan kartun yang sudah jadi klik

 Pilih Save
 User dapat memilih simpan dalam galery sehingga 

akan masuk ke dalam koleksi galeri dan siap 
digunakan jika akan digabungkan dengan kartun yang 
lain untuk menjadi sebuah buku. 

 Pada pilihan di bagian bawah user dapat memilih 
untuk mempublikasikan toondo yang sudah dibuat 
ataupun menyimpannya sebagai private collection.



 Selain itu kartun dapat langsung dikirim ke
alamat email teman, siswa atau langsung
dicetak dan dapat disimpan di komputer. 



 Pada fasilitas ini disarankan untuk menyusun 

toondoo yang layoutnya horisontal. Karena 

untuk layout vertikal belum dapat 

dimasukkan dalam buku. 

 Sangat mudah penggunaanya apalagi jika 

kartun yang dimiliki sudah banyak.



 Menu tersedia di dalam Books
 Atau



 tinggal didrag slide kartun yang tampak pada 
bagian bawah. Dan diatur sesuai dengan 
skenario yang diinginkan.



 Fasilitas ini untuk mengedit gambar yang ada di 
komputer atau dari website lain.

 Caranya klik  kemudian upload gambar dari 
komputer atau website, tunggu untuk proses. Saat 
sudah muncul gambarnya, dapat diedit dengan 
menyesuaikan besar kecil gambar. Untuk 
mengedit seperti memotong gambar, gunakan 
points dan pindahkan titik sesuai bagian gambar 
yang ingin diambil. 

 Jangan lupa Selanjutnya klik save, processing dan 
gambar akan tersimpan ke dalam gallery tepatnya 
di my images.



 Fasilitas ini disediakan untuk memberikan 
kesempatan user membuat karakter yang 
baru. Tersedia pilihan membuat bentuk untuk 
kepala, rambut, mata dan sebagainya hingga 
ke bentuk yang cukup detil seperti biji mata, 
alis, raut mimik dan lain lain. 



 Menu ini dapat digunakan untuk memberikan 
sentuhan warna-warni pada gambar atau 
slide yang sedang dibuat. Ada brush dan line
yang disesuaikan dengan warna pilihan user.




