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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ilustrasi musik dalam sebuah film animasi sangat penting dalam membangun 

penggambaran emosi yang terkandung di dalam suatu animasi. Terlebih lagi 

dalam suatu film animasi pendek yang tidak banyak atau bahkan tidak 

memaksimalkan penggunaan dialog sebagai sarana penyampaian pesan secara 

eksplisit. Sebagai contoh dalam animasi pendek 3D tanpa dialog berjudul 

“Cloudy Lesson”, dimana animasi ini hanya diisi dengan ilustrasi musik dengan 

beberapa sound effect. Penggunaan ilustrasi musik dan sound effect dalam film ini 

termasuk sederhana, namun efek yang dihasilkan sangat berdampak dalam 

keseluruhan film animasi ini. 

Pengunaan elemen elemen musik seperti background musik, foley dan 

sound effect sangat berpengaruh terhadap sebuah film animasi, terlebih lagi film 

animasi tanpa dialog. Dalam film animasi pendek tanpa dialog sebuah ilustrasi 

musik sangat berguna untuk menunjang unsur dramatisasi serta pembangunan 

emosi serta mood dalam film animasi tersebut, penyampaian pesan hanya 

digambarkan melalui adegan animasi dan penggambaran suasana melalui 

background musik di film animasi tersebut, sehingga film animasi tersebut tidak 

“kosong” dan tetap memiliki pesan yang dapat tersampaikan kepada para 

penonton.  

Animasi tanpa dialog sangat perlu didukung dengan ilustrasi musik yang 

dapat menggambarkan gambaran psikologis dari adegan-adegan dalam film 
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animasi pendek tersebut, karena dengan ilustrasi musik yang baik akan menambah 

nilai plus dari sebuah animasi tanpa dialog. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mendesain suara untuk membangun emosi melalui sebuah 

ilustrasi musik  untuk film animasi 3D pendek tanpa dialog ? 

2. Bagaimana pengaplikasian desain suara dalam film animasi 3D yang 

berjudul “Little Kites Story” ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

1. Film animasi 3D ini berdurasi maksimal 3 menit. 

2. Peralatan  yang digunakan dalam proses pembuatan sound effect, foley 

dan ilustrasi musik adalah peralatan sederhana seperti alat atau 

instrumen musik dan barang bekas. 

 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

1. Membuat  film animasi 3D “Little Kites Story” yang berdurasi 2-3 

menit. 

2. Mendesain suara untuk film animasi pendek 3D yang dapat 

menggambarkan suasana atau emosi dari adegan-adegan di film 

animasi pendek tersebut dengan peralatan sedehana. 

3. Mengaplikasikan desain suara yang telah dibuat kedalam film animasi 

“Little Kites Story”. 
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