
DESKRIPSI SINGKAT

Kompetensi : Animasi 2D

Jenis Produk : Film animasi

Material : Pensil, kertas animasi, penghapus, penggaris, peraut.

Teknik : Menggambar, menscan, mengedit, memberi suara,

menyusun dan penyelesaian akhir dalam bentuk

format DVD Video.

Deskripsi :  Menggambar di atas kertas animasi.

 Melakukan scan hasil gambar animasi.

 Mengedit hasil scan, mewarnai, memasukkan

suara dan menyusun hingga membentuk film

animasi dengan menggunakan perangkat lunak

yang disediakan.

 Melaksanakan penyelesaian akhir film animasi,

termasuk didalamnya memasukkan efek suara,

sehingga dapat dilihat hasil animasinya di dalam

bentuk format DVD Video dengan menggunakan

komputer dan DVD player secara audio visual

Waktu : Maksimal 20 jam



DESKRIPSI TEKNIS

1. Nama dan deskripsi produk

Nama produk adalah Film Animasi Pendek

Film animasi Pendek merupakan produk animasi dengan durasi yang

singkatyang sudah ditentukan dimana dalam pelaksanaannya diperlukan teknik

menggambar karakter animasi, storyboard dan latar belakang, melengkapi

dengan ilustrasi musik dan efek suara/sound effect, penguasaan operasional

perangkat lunak dan keras, pemahaman terhadap prinsip-prinsip animasi dan

pemahaman mengenai anatomi manusia & binatang.

2. Ruang lingkup tugas pada LKS

a. Tugas ini meliputi pembuatan gerakan animasi manusia dan binatang disertai

latar belakang gambar dan suara dengan durasi minimal 20-30 detik

b. Tugas ini harus diselesaikan dalam waktu maksimal 20 jam.

c. Penjelasan teknis dan pengecekan seluruh perangkat lomba dilakukan 1 jam

sebelum pelaksanaan lomba.

3. Praktek Kerja

a. Peserta harus dapat melakukan pekerjaan secara mandiri.

b. Kesesuaian teknis meliputi:

1) Penggunaan perangkat lunak/keras.

2) Menggambar dan memahami karakter.

3) Pemahaman prinsip animasi.

4) Pemahaman anatomi manusia, burung dan binatang berkaki empat.

5) Pemahaman metamorfosis.

6) Pemberian unsur-unsur audio.

4. Aplikasi pengetahuan teori

a. Mengenali peralatan & bahan yang terdiri dari seperangkat peralatan

komputer dan pendukungnya.

b. Proses pembuatan film animasi.



5. Bahan/Material

Pensil, kertas animasi, Pegbar, marker, penghapus, penggaris, peraut.

6. Fasilitas yang disediakan di area lomba untuk setiap peserta

a. Meja Animasi / Lightbox (light table)

b. Personal Komputer dengan spesifikasi:

1. Hardware

 Intel Core 2 Duo

 RAM minimal 2 GB

 Harddisk minimal 80GB

 DVD-RW

 Scanner

 Monitor LCD 17 inch

 Speaker dan Microphone

 Mouse & Keyboard

 Headset multimedia (headphone dan microphone)

2. Software

 OS Windows XP

 Adobe Premiere CS3

 Adobe Photoshop CS3

 Adobe Illustrator CS3

 Adobe Flash CS3

 Adobe After Effect CS3

 CTP

 Corel X3

 Nero Burning Rom

 File suara:

o Langkah manusia. (Berjalan & Berlari)

o Gadis kecil bernyanyi riang

o Langkah Rusa berlari

o Langkah Anjing berlari



o Suara Katak

o Suara Angin

o Suara Burung

o Suara Tupai

o Ilustrasi musik

Peserta diperkenankan membawa file suara sendiri dalam bentuk

format digital.

7. Peralatan yang harus dibawa peserta

ATK & peralatan menggambar manual/digital (pen tablet).

8. Peralatan yang disediakan untuk anggota tim penilai

a. 1 unit komputer + LCD projector

b. Ballpoint biru

c. Buku catatan/block note

d. Kalkulator kecil (optional)

e. Format penilaian

9. Skor dalam test proyek

a. Penilaian diputuskan oleh tim juri menggunakan format yang disediakan

b. Penafsiran angka:

Sempurna : 90 - 100

Sangat baik : 80 - 89

Baik : 70 - 79

Agak baik : 60 - 69

Cukup : 50 - 59

Sedang : 40 - 49

Kurang : 30 - 39

Sangat kurang : 20 - 29

Jelek : 10 - 19

Sangat Jelek : 0 - 9



10. Waktu efektif

Waktu pelaksanaan pembuatan film animasi adalah 3 hari, atau maksimal 20

jam (2 jam + 18 jam) ditambah dengan 1 jam pada hari pertama untuk

penjelasan teknis dan pengecekan seluruh perangkat lomba.

SKENARIO LOMBA

Mengikuti agenda panitia pembukaan Lomba Keterampilan Siswa

Hari Pertama (7 jam pelaksanaan lomba):

60’ Technical Meeting & Pengundian Peserta oleh Panitia

180’ Pelaksanaan Lomba

60’ Ishoma

240’ Pelaksanaan Lomba (lanjutan)

Hari Kedua (7 jam pelaksanaan lomba):

10’ Persiapan

180’ Pelaksanaan Lomba (lanjutan)

60’ Ishoma

240’ Pelaksanaan Lomba (lanjutan)

Hari Ketiga (6 jam pelaksanaan lomba):

10’ Persiapan

180’ Pelaksanaan Lomba (lanjutan)

60’ Ishoma

180’ Pelaksanaan Lomba (lanjutan)

60’ Penjurian

30’ Pengumuman



Contoh Referensi gambar gerak animasi 2 dimensi

1. Anjing bergerak 1

2. Anjing bergerak 2

3. Burung terbang 1



1. Burung terbang 2

2. Burung terbang 3

3. Burung Kecil



4. Katak melompat.

5. Manusia bergerak 1

6. Manusia bergerak 2



1. Rusa melompat

2. Tupai bergerak.

3. Anjing Berjalan



7. Anjing berjalan 2


