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BAB V 

KESIMPULAN 

      Desain adalah segala hal yg direncanakan. Animasi adalah desain karena 

dalam pembuatannya perlu proses perencanaan dengan ide untuk menyampaikan 

pesan yang menghimbau, mengingatkan, menghibur, memberi solusi serta 

mencerahkan. 

Setiap desain memerlukan media. Media adalah alat bantu dalam 

menyampaikan pesan / informasi bagi desainer maupun untuk audience. 

Maksudnya, dalam pembuatan suatu karya, media merupakan alat bantu bagi 

desainer dalam menghasilkan suatu karya / desain yang memiliki pesan. 

Sedangkan bagi audience, media merupakan alat bantu untuk menerima pesan 

yang telah dibuat oleh desainer melalui karya / desain. 

       Contohnya seorang desainer poster, memerlukan kertas sebagai media untuk 

membuat poster. Setelah kertas tersebut dituangi ide yang mengandung pesan 

(dalam hal ini adalah desain poster), maka pesan tersebut dapat diterima oleh 

audience melalui poster.  

Demikian halnya dengan seorang animator yang juga merupakan desainer 

animasi, memerlukan media seperti hardware (komputer) dan software grafis 

komputer untuk membuat animasi. Dia juga membutuhkan media massa seperti 

televisi dan internet untuk mempublikasikan animasinya. Setelah animasi itu 
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dipublikasikan, maka audience dapat menerima pesan yang terkandung di 

dalamnya dengan menonton animasi tersebut. 

       Media dibedakan menjadi media audio, visual, dan audio visual. Animasi 

merupakan media audio visual karena menggunakan unsur audio dan visual 

sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Unsur audio meliputi penggunaan music 

scoring. Sedangkan unsur visual berupa urutan gambar yang digerakkan 

berdasarkan hukum Fisika, yang salah satunya terdapat pada animasi opening 

title. 

       Agar unsur audio (music scoring) dalam animasi opening title dapat 

menyampaikan pesan dengan baik, maka dalam pembuatannya memerlukan 

proses pengolahan dan manipulasi yang benar (sound design) yang meliputi 

pengolahan unsur pengisi suara, unsur musik, dan sound effect. Melalui unsur 

pengisi suara, audience dapat mengerti lirik yang terdapat pada music scoring 

tersebut. Kemudian melalui unsur musik yang memiliki irama, melodi, dan 

harmoni, serta penempatan sound effect yang tepat, audience dapat merasa 

tersentuh. 

       Kesimpulannya, music scoring yang baik untuk opening title adalah music 

scoring yang memiliki lirik yang berhubungan dengan tema, tokoh utama dan 

judul dari animasi, memiliki genre / aliran musik yang sesuai dengan tema 

animasi, serta memiliki irama musik yang sesuai dengan gerakan animasi opening 

title. Demikian pula sebaliknya, animasi opening title yang bagus adalah animasi 

yang sesuai dengan lirik, musik, dan sound effect dari music scoring. 
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 Jadi, untuk mendapatkan animasi opening title dengan music scoring yang baik, 

maka dalam urutan pembuatannya, yang pertama kali dibuat adalah music 

scoring. Dan dalam pembuatannya, music scoring yang baik harus memiliki ciri 

sebagai berikut : 

1. Memiliki lirik lagu dan genre musik yang sesuai dengan tema animasi 

Artinya, dalam pembuatan ataupun pemilihan music scoring, kita harus 

mengetahui terlebih dahulu apa tema dari animasinya. 

2. Dapat mengenalkan/ mempromosikan tokoh utama dalam animasi melalui 

lirik lagu. Artinya, dalam pembuatan/ pemilihan music scoring, kita harus 

mengetahui siapa nama tokoh utama yang hendak dipromosikan melalui 

lirik lagu. 

3. Dapat mengenalkan judul dari animasi melalui lirik lagu. Artinya, dalam 

pembuatan/ pemilihan music scoring, kita harus mengetahui apa judul 

animasinya sehingga dapat dipromosikan melalui lirik lagu. 

4. Memiliki lirik lagu yang sesuai dengan script dan storyboard animasi 

sehingga ada kesesuaian antara lirik lagu dengan image sequence yang 

ditampilkan pada durasi tertentu 

5. Memiliki irama/ rhytm yang sesuai dengan gerakan animasi sehingga 

menciptakan estetika. 

 

 

 

 




