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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Di era globalisasi ini, media / alat bantu merupakan sarana yang dibutuhkan 

untuk menyampaikan informasi. Animasi adalah salah satu media untuk 

menyampaikan pesan atau tujuan dengan tampilan visual yang tiada batas. Karena 

dengan animasi kita dapat mencurahkan imajinasi kita yang tak terbatas dengan 

maksimal. 

Dalam pembuatan film, gambar dan suara merupakan unsur-unsur dasar yang 

penting dalam penyampaian pesan. Demikian halnya dalam pembuatan animasi, 

seorang animator harus mampu mengatur urutan gambar (image sequence) dalam 

suatu adegan dan menggerakannya sesuai hukum Fisika serta menghidupkannya 

dengan music scoring. 

Music scoring atau soundtrack adalah musik yang digunakan dalam suatu karya 

animasi dan movie. Music scoring dapat berupa theme song maupun sound effect. 

Namun pembahasan music scoring dalam penelitian ini dibatasi pada theme song 

yang digunakan untuk opening title suatu animasi (opening theme song). 
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Penelitian ini dibuat karena adanya pemilihan opening theme song untuk 

beberapa opening title serial animasi yang kurang sesuai dengan tema animasi. 

Kebanyakan opening theme song yang digunakan adalah lagu-lagu yang sedang hits. 

Padahal opening theme song merupakan media promosi bagi animasi. 

 

B. RUMUSAN  MASALAH 

Permasalahan yang terjadi adalah penggunaan theme song di beberapa opening 

title animasi terkadang tidak sesuai dengan tema dan isi cerita animasi, sehingga 

membingungkan penonton akan tema dan isi cerita dari animasi tersebut. 

 

 

C. BATASAN  MASALAH 

Penggunaan music scoring sangatlah luas. Namun masalah penelitian hanya 

dibatasi pada music scoring untuk opening title animasi (opening theme song). 

Masalah juga dibatasi dengan hanya membahas opening title animasi yang 

memiliki music scoring, sehingga tidak membahas opening title yang tidak memiliki 

music scoring. 
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Masalah difokuskan pada bagaimana tema, judul, dan tokoh utama dari suatu 

animasi dapat mudah diketahui  / diterima  serta mudah diingat (memorable) oleh 

penonton ketika penonton melihat opening title animasi dengan music scoring yang 

baik. 

 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan penelitian ini yang pertama adalah 

memudahkan penonton untuk mengenali tema, judul dan tokoh utama dalam animasi 

melalui opening title dengan music scoring (opening theme song). Setelah penonton 

mengerti akan tema, judul dan tokoh utama dari animasi, maka diharapkan mereka 

menjadi penasaran dan ingin menonton isi ceritanya. 

Yang kedua adalah menciptakan suatu awareness bagi para produser serial TV, 

khususnya serial animasi, bahwa opening theme song yang sesuai dengan tema acara 

TV dapat membantu penonton untuk mengetahui dan mengingat tema, judul dan 

tokoh utama dari acara tersebut. Sehingga produser akan lebih obyektif dalam 

memilih theme song yang akan digunakan dalam opening title. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini yang pertama yaitu agar tema, judul dan tokoh utama 

animasi dapat ditangkap dengan jelas oleh penonton melalui opening title dengan 

music scoring yang baik, sehingga menimbulkan rasa penasaran di benak penonton. 

Dari rasa penasaran tersebut, maka akan timbul rasa ingin tahu akan isi cerita 

animasi. Selanjutnya, penonton akan menonton animasi tersebut. 

Yang kedua yaitu dengan adanya penelitian ini, diharapkan animasi-animasi 

Indonesia yang memiliki opening title dengan music scoring yang baik dapat mengisi 

acara di stasiun-stasiun televisi Indonesia seperti halnya animasi-animasi buatan luar 

negeri dan menghibur para penikmat animasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 




