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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi  sangat cepat  sehingga  menuntut  kita  untuk 

memperoleh  informasi  secara  cepat  dan mudah,  yang  dewasa  ini  dirasakan 

semakin menjadi kebutuhan pokok yang mendesak.  Dengan  begitu  akan 

mempermudah  seseorang  untuk mengakses  informasi. Suatu  bentuk 

informasi  yang  mudah  untuk  disajikan yaitu dalam bentuk animasi. 

Animasi  merupakan  suatu  media yang  lahir  dari  dua  konvensi  atau 

disiplin  yaitu  film  dan  gambar.  Untuk dapat  mengerti  dan  memakai  teknik 

animasi,  kedua  konvensi  tersebut  harus dipahami  dan  dimengerti.  Selain  itu,  

juga  harus  mengetahui  masalah  teknik animasi  dan  masalah teknik 

mengkombinasikan  sesuatu  dengan animasi.   

Pada animasi digital hampir seluruh proses produksi dikerjakan 

menggunakan komputer,  seperti  membuat  model, memberikan  material  tubuh, 

menganimasikan objek, dan lain lain.  Penggunaan animasi  sebagai suatu bentuk 

perantara rupa rungu (audio visual medium), cukup berperan penting dalam 

menyebarkan  pesan  atau  gagasan yang  ingin  disampaikan  ke masyarakat luas. 

Kalau dulu dalam memvisualkan sesuatu, seseorang menggunakan cara 

manual  dengan mengambar di atas kertas yang kemudian dalam pembuatan film 

berkembang menjadi tradisional animation atau teknik animasi dua dimensi. Saat 

ini semua orang bisa mewujudkan dengan mudah tanpa harus mempunyai talenta 

menggambar, melalui software-software animasi yang tersedia, bahkan tampak 

seperti nyata atau tiga dimensi dengan komputer animasi. Sistem digitalisasi yang 

canggih terus berkembang banyak memberikan kemudahan bagi setiap individu 

dalam berkarya, mengembangkan ide, kreatifitas dan daya imajinasinya, karya-

karya tersebut terlihat jelas dalam pembuatan film animasi. 

Film animasi yang beredar dan terkenal di indonesia saat ini mayoritas di 

produksi oleh negara luar seperti Amerika, Jepang dan negara-negara di Eropa. 

Dengan adanya media informasi menggunakan animasi maka  proses belajar 

sambil bermain menjadi terasa mudah dan enjoy untuk dilakukan ketimbang anak 

disuruh membaca sendiri, mereka biasa langsung mengistal aplikasi ini dihape 
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mereka sendiri dan langsung biasa membaca informasi yang tertera pada objek 

yang di tampilkan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat 

suatu animasi yang berplatform android untuk generasi kecil belajar sambil 

bermain dengan animasi yang telah dibuat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka di ambil perumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengenalan objek hewan dalam bentuk animasi? 

2. Bagaimana pengenalan objek hewan dalam bentuk 3D hologram? 

3. Bagaimana cara pengenalan dan deskripsi hewan karnivora  dalam 

bentuk animasi? 

4. Bagaimana cara implementasi animasi menjadi informasi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah di uraikan, agar pembahasan tidak meluas 

dan tidak menimbulkan terjadinya penyimpangan permasalahan yang ada, maka 

dalam laporan ini penulis membahas masalah tersebut hanya terbatas supaya 

memberikan  pemahaman yang  terarah dan sesuai  dengan yang diharapkan, 

yaitu: 

1. Pada animasi ini hanya difokuskan pada pengenalan objek hewan. 

2. Animasi yang dibuat hanya meliputi pengenalan 3D hologram objek 

hewan serta deskripsi dan dimana hewan itu tinggal. 

3. Objek animasi ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak blender. 

4. Animasi ini ditujukan kepada anak-anak yang ingin berlajar mengenal 

hewan 

. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini antara lain: 

1. Untuk metode belajar anak dalam mengenal berbagai macam karnivora. 

2. Dengan adanya animasi hologram 3D ini anak anak secara tidak 

langsung akan tau tentang karakteristik berbagai macam hewan. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat yang terkandung dalam pembuatan laporan ini adalah : 

1.5.1 Bagi Akademis 

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, diharapkan pihak akademis 

mendapat banyak manfaat yang diambil, antara lain :  

1. Mengetahui kemampuan mahasiswa menerapkan teori yang diperoleh di 

bangku perkuliahan dengan kenyataan sesungguhnya, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi akademik. 

2. Dapat dijadikan pembanding atau literatur penyusunan skripsi di masa 

yang akan datang serta menambah referensi perpustakaan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

1.5.2 Bagi Penulis 

1. Merupakan sarana latihan praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan 

ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. 

2. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer 

pada Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus.  

1.5.3 Bagi Pengguna atau User 

Bagi pengguna atau user mudah mendapatkan bahan pembelajaran, 

gampang untuk di praktekkan dan menarik untuk dilakukan. 

 


