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MODUL  V 
 

PENGATURAN FOREGROUND / BACKGROUND 
 
Tujuan: 
Mahasiswa mampu mengatur foreground/background dan gerakannya. 
 
Kegiatan Praktikum: 
 

A.  Foreground/Background dalam posisi diam, karakternya yang bergerak. 
 

Pergerakan/animasi dalam kasus ini, gerakan dikesankan dengan melalui gerakan 
karakter dari posisi satu ke posisi lainnya. Sedangkan gambar background dan foreground 
pada posisi diam di tempat. Untuk itu ukuran gambar gambar background dan foreground 
seluas workspace animasi lazimnya, tidak perlu dibuat memanjang seperti pada kegiatan 
praktikum B. 
 
1. Aktifkan program Adobe Photoshop, dan bukalah file lanskap yang telah Anda buat dan 

scanning. 
 

 
 

2. Olahlah gambar tersebut dengan pewarnaan yang menarik. 
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3. Buatlah workspace dengan ukuran PAL D1/DV 768 x 576 pixels dan resolusi 72 pixels. 
Background bisa Colour. 

 

 
 

4. Seleksilah Foreground dan geser (drag) ke workspace tersebut, dan sesuaikanlah ukuran 
dan posisinya. 
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5. Lanjutkanlah drag gambar Background ke dalam workspace. 
 

 
 
 

6. Bukalah gambar karakter yang telah diwarnai, misalnya karakter Babi, dan masukkanlah 
ke workspace. 
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7. Pada layer Babi tersebut, area diluar gambar Babi warna putih) silakan dihilangkan 
dengan menseleksinya dengan Magic Wand Tool (W) dan Del. Jangan lupa pastikanlah 
area tersebut bersih. 
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8. Setelah semua layer dipastikan posisi dan ukuran image-nya, langkah selanjutnya adalah 
mengatur posisi tiap layer. Pada ketiga layer tersebut, diatur penempatannya: layer 
terbawah sebagai background dan teratas sebagai foreground. 

 

 
 

9. Selanjutnya tinggal menjalankan karakter, pada karakter Babi, gerakan dibuat meluncur 
dengan menggunakan Tween, langkahnya seperti modul sebelumnya. 
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10. Jalankanlah animasi Anda dengan klik tombol Plays/Stops Animation di bagian bawah 
window Timeline. 

 

 
 

11. Klik Save dan diekspor ke format GIF / AVI. 
 
 
B. Foreground/Background dalam posisi bergerak, karakternya pada posisi di tempat 
 

Pergerakan/animasi dalam kasus ini berbeda dengan bahasan di atas, gerakan 
dikesankan dengan melalui gerakan background/foreground dari kiri ke kanan atau 
sebaliknya. Sedangkan image karakter bergerak pada satu posisi. Karena 



Modul Animasi I  Ranang AS 

S1 Televisi dan Film ISI Surakarta   7 

background/foreground-nya bergerak panning, maka image-nya perlu lebih panjang 
(memanjang ke samping kiri-kanan) dari workspace. Berbeda bila gerakannya titling, maka 
gambarnya memanjang ke bawah/atas. Sementara itu gerakan karakter pada posisi di tempat 
dalam workspace tersebut. 
 
1. Buatlah workspace untuk background dan foreground dengan ukuran PAL D1/DV 1536 

x 576 pixels dan resolusi 72 pixels. Background di-setting Colour. Workspace ini 
dibuat memanjang karena background dan foreground akan dibuat bergerak dari kiri ke 
kanan atau sebaliknya. 

 

 
 

2. Masukkanlah gambar background dan foreground ke dalam workspace tersebut, dan 
gandakanlah masing-masing image. 

 

 
 

3. Untuk mudah dikenali silakan layer dinamai. 
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4. Agar dalam pergerakan nantinya bisa menyatu, masing-masing gambar background 
disatukan dalam satu layer, misalnya layer gubug1 dan gubug2 digabung dengan klik 
pop-up di panel Layers, dan klik Merge Linked (Ctrl+E). Lakukan juga pada layer 
foreground. 

 

 
 

5. Sehingga dihasilkan 2 layer saja yaitu layer foreground (bunga) dan layer background 
(gubug). Pastikan dulu posisi kedua bunga dan kedua gubug sama-sama sejajar, agar 
ketika digerakkan bisa menunjukkan objek yang sama. 
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6. Selanjutnya buatlah workspace untuk animasi dengan ukuran PAL D1/DV 768 x 576 
pixels dan resolusi 72 pixels. Background disetting Colour. Kemudian masukkanlah 
layer background dan foreground tersebut ke dalamnya. 
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7. Masukkanlah sebuah karakter yang lengkap dengan gerakan-gerakannya, dapat Anda 
ambilkan dari latihan sebelumnya. Kalau gerakan karakter tersebut terdiri atas beberapa 
layer, maka masukkanlah semuanya. 

 

 
 

8. Pastikanlah posisi gerakan karakter tersebut di atas layer gambar background dan di 
bawah layer gambar foreground.  
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9. Layer gambar background dan foreground perlu digabung dengan menguncinya 
(indicates if layer linked). Pada Frame-1 posisikanlah ujung kanan foreground & 
background di workspace kanan, karena akan digerakkan dari kiri ke kanan. 
 

 
 

10. Selanjutnya gandakanlah frame tersebut, pada Frame-2 posisikanlah posisikanlah ujung 
kiri foreground & background di workspace kiri. 
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11. Frame-2 pada posisi aktif, silakan digandakan frame-nya dengan menu Tween sejumlah 
frame yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah gerakan kunci/antara pada karakter yang 
digunakan. 

 

 
 

12. Selanjutnya aturlah pengaktifan masing-masing layer sesuai urutan frame. Kecuali layer 
gambar foreground dan background aktif di semua frame. 
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13. Jalankan, dan jangan lupa disimpan (Save) dan diekspor ke format GIF / AVI. 
 
 


