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KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, Allah telah memberi kelancaran untuk menyelesaikan buku Animasi Dua Dimensi den-
gan baik. Buku ini terdiri dari tiga belas bab. Semua bab berisi materi-materi yang paling umum 

berhubungan dengan Animasi Dua Dimensi dari berbagai sumber untuk memperluas bahan kajian. 

Buku Animasi Dua Dimensi menggunakan beberapa gambar dari video  yang sudah dibeli oleh penu-
lis. Gambar-gambar tersebut digunakan hanya sebagai contoh dari teori yang dijabarkan. Sama juga dengan 
sumber dari buku dan internet yang digunakan sebagai pembelajaran. Judul video, judul buku, dan alamat 
situs web sudah dicantumkan di daftar pustaka. Pembaca yang terhormat disarankan dan diwajibkan untuk 
membeli video dan buku, serta membuka alamat situs web tersebut. Penyusun berpendapat bahwa jika kita 
lebih banyak mempunyai bahan referensi untuk pembelajaran, maka itu juga akan menambah ilmu yang 
sangat berguna bagi kita.

Buku Animasi Dua Dimensi ini jauh dari sempurna dengan banyak kekurangan yang memerlukan 
saran dan kritik dari pembaca, berguna untuk perbaikan penyusunan buku di masa mendatang. Penyusun 
mengucapkan permohonan maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Semoga buku Animasi Dua 
Dimensi ini bermanfaat bagi yang memerlukan. 

Singaraja, 25 November 2014

Penyusun





PRAKATA

Buku Animasi Dua Dimensi ini membahas materi dasar Animasi Dua Dimensi. Sehubungan dengan hal 
tersebut, penyusun berusaha untuk mengemukakan ide kreatif mengajarkan mahasiswa menjadi pintar mata 
kuliah Animasi Satu, di antaranya dengan penyusunan buku ini.

Penulisan buku Animasi Dua Dimensi bertujuan agar pembaca memiliki pemahaman, kepekaan in-
derawi dan rasa, serta sikap kritis dan kreatif di bidang Animasi Dua Dimensi. Penghargaan akan keber-
agaman Animasi Dua Dimensi akan menumbuhkan kreativitas dan pencerminan desain yang baik untuk 
kemajuan kehidupan manusia. 

Buku Animasi Dua Dimensi terdiri dari tiga belas bab, yaitu: (1)  Bab I materi pengertian, jenis, dan 
fungsi animasi.; (2) Bab II materi 12 prinsip animasi; (3) Bab III materi perancangan animasi; (4) Bab IV 
materi akting ekspresi wajah; (5) Bab V materi dialog; (6) Bab VI materi pengantar praktek animasi dua 
dimensi: teknik produksi animasi dua dimensi; (7) Bab VII materi praktek animasi dua dimensi bagian I; 
(8) Bab VIII materi praktek animasi dua dimensi bagian II; (9) Bab IX materi praktek animasi dua dimensi 
bagian III; (10) Bab X materi praktek animasi dua dimensi bagian IV; (11) Bab XI materi praktek digital 
animasi dua dimensi: adobe photoshop; (12) Bab XII materi praktek digital animasi dua dimensi: adobe 
flash; (13) Bab XIII materi praktek digital animasi dua dimensi: anime studio pro.

Ketiga belas bab tersebut dapat dijadikan materi pembelajaran Animasi Dua Dimensi untuk menerus-
kan bakat dipadukan dari teori, konsep manual dan digital. 
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