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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Tugas akhir yang dibuat oleh penulis adalah film pendek animasi yang berjudul 

Sangkar. Film pendek animasi ini ditulis oleh Irene Dian Candra dan disutradarai 

oleh Maria Nonita. Posisi penulis dalam tugas akhir ini sebagai Sound Designer 

yang memiliki tanggung jawab untuk merancang sound effect sebagai pembeda 

realita dan non realita karakter utama. Penulis juga diberi tanggung jawab untuk 

merancang suara sehingga penonton seolah-olah masuk ke dalam film tersebut. 

Penulis menggunakan metodologi kualitatif, dimana penulis 

mengumpulkan berbagai teori lalu dianalisis kemudian teori-teori tersebut 

dipraktikan pada perancangan sound effect untuk membedakan realita dan non 

realita yang ada di film pendek animasi Sangkar. 

3.2. Sinopsis 

Film animasi Sangkar menceritakan tentang Yohan (28) yang terbangun dari 

mimpi buruknya mengenai kecelakaan yang menyebabkan kedua orang tuanya 

meninggal. Dalam keadaan sedikit panik, Yohan mengambil botol obat di atas 

meja disamping kasurnya. Yohan menjadi panik setelah mengetahui bahwa botol 

obat penenangnya kosong. Yohan langsung berdiri dari tempat tidur dan 

membuang botol obatnya ke tempat sampah lalu Yohan menuju ke luar kamar. 
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Gejala kecemasan akibat PTSD Yohan mulai kambuh akibat Yohan mendengar 

suara kendaraan yang lewat di depan rumahnya.  

Pada saat keluar kamar lampu depan kamar menyilaukan pandangan 

Yohan lalu Yohan pun mematikan saklar lampu tersebut dan lanjut menuruni 

tangga menuju dapur. Yohan memanggil-manggil adiknya, Dian (21) namun tidak 

ada jawaban darinya. Setibanya Yohan di dapur, Yohan langsung menuju lemari 

untuk mengambil obat yang dibutuhkannya. Saat Yohan akan membuka lemari, 

Yohan.melihat botol permen karet yang sama ketika kejadian kecelakaan yang 

menimpa keluarganya. Yohan terkejut dan sempoyongan, PTSD yang dideritanya 

semakin kambuh dan mulai menimbulkan halusinasi.  Pandangan Yohan tidak 

fokus dan ia mencari penopang, namun tanpa sengaja Yohan menyenggol dan 

menjatuhkan kacamata Dian. Yohan terkejut saat mendengar kacamata itu jatuh, 

memutuskan untuk mengambil kacamata tersebut agar dapat diletakkan kembali 

di meja. Namun saat kacamata tersebut sudah berada di tangannya, frame kaca 

yang Yohan pegang pecah dan berubah menjadi serpihan kaca dimatanya. Yohan 

semakin panik. Setelah Yohan letakkan kacamata tersebut di meja. Yohan 

membuka lemari terburu-buru mencari obat penenangnya. 

Secara perlahan muncul sosok Yohan satu lagi dengan kondisi buruk rupa 

seperti monster memegang pundak Yohan. Terdengar suara bel dari luar rumah, 

Yohan berusaha menghilangkan halusinansinya dan berjalan keluar dari dapur 

menuju ruang tengah. Yohan melihat dirinya yang lain menghalangi Yohan untuk 

keluar rumah. Yohan mencoba untuk fokus dan keluar rumah. Setelah Yohan 

keluar rumah, Yohan melihat Dian ada di seberang jalan. Yohan perlahan 
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menghampirinya, Dian mencoba memberitahu sesuatu ke Yohan namun Yohan 

tidak jekas Dian berkata apa. Pada saat di tengah jalan, ada sebuah mobil berjalan 

dengan cepat dan Yohan tidak bisa menghindar dari mobil itu dan Yohan 

tertabrak. Yohan kembali bangun dari mimpinya, Yohan mencoba mengatur 

nafasnya dan berusaha tidak panik. Yohan beranjak dari tempat tidurnya dan 

melihat keluar jendela lalu Yohan menutup kordenk jendela kamarnya.  

3.3. Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam tugas akhir ini adalah sebagai sound designer  dimana 

penulis diberi tanggung jawab untuk merancang suara yang ada di film animasi 

Sangkar. Perancangan sound effect harus dapat menunjukan dunia mimpi,  

halusinasi Yohan dan dunia nyata pada scene tertentu. 

 Sebelum merancang sound effect, penulis melakukan riset terlebih dahulu 

mengenai sound effect yang cocok untuk menggambarkan Yohan yang sedang 

mengalamai halusinasi akibat PTSD yang dideritanya 

3.4. Peralatan 

Dalam pengerjaan sound post production, penulis menggunakan softwate : 

1. Avid Pro Tools 12 HD   

Avid Pro Tools 12 HD merupakan digital audio workstation (DAW) yang 

dapat berfungsi untuk editing audio, rekaman dialog, rekaman foley, 

pembuatan scoring film dan audio post production film. 
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Gambar 3.1 Avid Pro Tools 12 

 (Amazon, N.D) 

  

2. Plug-in Wave Bundles   

Plug-in Wave Bundles merupakan paket plug-in yang berisikan efek-efek 

suara seperti reverb, delay, pitch dan yang lainya. 

 

Gambar 3.2. Wave Bundle 

 (Thornton, 2016) 
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3.5. Tahapan Perancangan Sound Effect 

Berikut adalah tahapan dalam perancangan dan pembuatan sound effect dalam 

film pendek animasi sangkar : 

3.5.1. Membaca Script 

Dengan membaca script, sound designer  dapat membayangkan bunyi apa saja 

yang diperlukan di dalam film. Pada saat script sudah final, penulis membaca 

terlebih dahulu agar penulis dapat membayangkan bunyi apa saja yang sesuai 

untuk kebutuhan setiap scene. Setelah membaca script, penulis berdiskusi dengan 

sutradara tentang bunyi apa saja yang sesuai agar bisa membangun mood sesuai 

dengan visi sutradara. 

 

Gambar 3.3 Script Film Animasi Sangkar 

 (Dokumentasi Pribadi) 
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3.5.2. Menganalisa Picture Locked 

Setelah film dinyatakan picture locked oleh sutradara, penulis baru dapat 

merancangan suara film tersebut. Picture locked adalah hasil proses editing film 

yang sudah final tidak akan berubah lagi. Sebelum memulai perancangan suara, 

penulis menonton terlebih dahulu film animasi Sangkar yang sudah dinyatakan 

picture locked lalu mulai menganalasis filmnya. Tujuan dari menganalisis film 

yang sudah picture locked adalah agar penulis lebih memahami scene mana saja 

yang harus dibedakan. Selain itu, penulis dapat menentukan setiap scene yang 

perlu dilakukan proses foley, pemilihan bunyi ambience dan sound effect 

tambahan yang diperlukan untuk membangun mood. 

Berikut adalah hasil dari analisa picture locked yang penulis lakukan : 

a) Scene 1 : scene mimpi dimana Yohan dan keluarganya mengalami 

kecelakaan. 

b) Scene 2 :  Yohan terbangung dari mimpi buruknya, konsep  pada 

scene ini adalah dunia realita Yohan, dimana Yohan dapat merasakan 

suara disekitarnya secara normal.  

c) Scene 5 : PTSD yang diderita Yohan semakin kambuh akibat Yohan 

melihat botol permen karet yang sama pada saat kejadian kecelakaan 

yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Pada scene ini 

penulis memasukan suara mobil kecelakaan, ambience traffic dan 

klakson yang menggambarkan kondisi kecelakaan pada waktu itu. 
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3.5.3. Perakaman Foley 

Penulis akan melakukan proses foley setelah melihat dan menganalisis picture 

locked. Sebelum melakukan proses foley, penulis berdiskusi terlebih dahulu 

dengan production designer tentang properti (benda-benda yang digunakan oleh 

tokoh di dalam film) yang ada pada film animasi Sangkar. Penulis harus 

menanyakan material apa saja yang digunakan production designer agar penulis 

dapat menyensuaikan bunyi yang dihasilkan dengan proses foley.  

 

Gambar 3.4. Proses Foley 

(Pyramind Studios, N.D) 

 

Perangkat yang digunakan oleh penulis untuk perekaman foley adalah :  

1. Avid Mbox Pro 3 : Merupakan audio interface dari avid. Audio 

interface ini berguna untuk rekaman suara dan mixing suara.  
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Gambar 3.5. Audio Interface Avid Mbox Pro 

 (Avid, N.D) 

 

2. Microphone Sennheiser 416 P48 : Microphone keluaran Sennheiser 

yang bertipe shotgun. Sangat cocok untuk merekam bunyi outdoor 

maupun indoor.  

 

Gambar 3.6. Microphone Sennheiser MKH416 

 (Sennheiser, N.D) 

 

3. Kabel XLR : Merupakan kabel penghubung antara microphone dengan 

alat rekam. Kabel XLR memiliki 3 pin yang berfungsi untuk 

membuang noise. 
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Gambar 3.7. Kabel XLR 

 (Tokopedia, N.D) 

 

Sebelum mulai melakukan proses foley, penulis membuat track pada 

project pro tools. Penulis membuat 5 track dengan format mono untuk hasil 

rekaman dari proses foley. Pada projek pro tools penulis membuat marking untuk 

menandai scene atau shot mana saja yang harus di lakukan proses foley. Pada 

proses foley, penulis menggunakan bahan-bahan yang ada untuk dijadikan bahan 

rekaman foley. Tidak semua scene dilakukan proses foley oleh penulis 

dikarenakan penulis juga mencampur dengan data suara yang pernah penulis 

rekam maupun dibeli dari website yang menyediakan sound effect.  

 

Gambar 3.8. Track Foley 

(Dokumentasi pribadi) 
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3.5.4. Perekaman Ambience 

Dalam perekaman suara ambince, penulis harus mengidentifikasi setiap scene 

dengan baik. Maka dari itu penulis menganalisa script dan video picture locked 

untuk mengetahui bunyi ambience yang sesuai dengan kebutuhan film. Penulis 

melakukan perekaman bunyi ambience dengan menggunakan recorder Zoom H6 

dengan input microphone XY. Zoom H6 merupakan recorder yang sangat berguna 

untuk merekam bunyi ambience karena microphone XY ini berformat stereo dan 

sangat sesuai untuk bunyi ambience. 

 

Gambar 3.9. Perekaman Ambience 

(Sudsonic, N.D) 

 

3.5.5. Spotting Sessions 

Setelah proses perekaman foley dan ambience selesai, penulis akan  melakukan 

tahapan spotting session dimana pada proses ini penulis mulai melakukan 

penataan suara. Pada tahapan Spotting session, penulis dan sutradara berdiskusi 

tentang penempatan sound effect yang sesuai untuk membangun mood setiap 

scene. Setelah disukusi selesai penulis memulai memasang sound effect yang 
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diperlukan, seperti bunyi ambience dan beberapa sound effect hasil dari proses 

rekaman foley. 

 

Gambar 3.10. Spotting Session 

 (Dawson, 2015) 

 

3.5.6. Editing & Mixing  

pada proses editing suara, penulis melakukan pemotongan file suara, memasang 

transisi dan menseimbangkan volume suara. Pada proses mixing sendiri, penulis 

merancang sound effect yang bertujuan untuk membedakan dunia mimpi, 

halusinasi dan realita. Dalam menciptakan persepsi dunia mimpi, dunia myata dan 

halusinasi, pada proses mixing penulis menggunakan beberapa plug-in serperti 

reverb, delay dan pitch shift. membangun persepsi dunia mimpi, Penulis 

menggunakan plug-in reverb pada track dialog dan ambience.  
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Gambar 3.11. Editing dan Mixing Suara 

 (Indiamart, N.D) 

 

Dalam pengerjaan editing dan mixing suara, penulis menggunakan beberapa 

perangkat seperti : 

a. Laptop berbasis operating sistem Windows 7 

b. Audio Interface Focusrite 18i20 

c. Speaker monitor JBL LSR 305  

3.5.7. Mastering 

Setelah proses mixing selesai, penulis melakukan tahap mastering. Pada tahapan 

ini penulis menentukan output suara dari film Sangkar yang berdasarkan dari 

media putar pada saat film ini  dirilis.  

3.2. Acuan  

Dalam perancangan sound effect film animasi Sangkar, penulis memiliki acuan 

seperti berikut :  
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1. American Sniper (2013) 

Pada scene ini, karakter utama sedang melihat sebuah televisi, secara 

perlahan bunyi ambience berubah menjadi suara medan pertempuran. 

Suara ini merupakan suara yang dirasakan oleh karakter utama yang 

mengidap PTSD, pasca ia perang. Suara medan perang menjadi dominan 

yang menandakan PTSD yang diderita oleh karakter utama semakin 

kambuh dan hampir berhalusinasi. 

 

Gambar 3.12. Scene Ruang Tengah Film American Sniper 

 (American Sniper, 2013 ) 

2. Iron Man 3 (2015) 

Scene restoran ini menggambarkan Tony Stark mengalami gejala PTSD 

akibat perang dengan Alien yang dia alami pada saat film The Avengers 

(2012). Pada scene ini ada suara yang menjadi pemicu Tony Stark 

mengalami sedikit halusinasi dan suara disekitarnya menjadi mengecil dan 

sedikit bergema. 
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Gambar 3.13. Scene Bar Film Iron Man 3 

(Iron Man 3, 2014 ) 
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