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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Tugas akhir yang dibuat berupa seuah film animasi 3D pendek yang berjudul "Litte 

Kites Story" yang memiliki genre adventure, fantasi, dan komedi. Proyek ini 

dikerjakan oleh tiga orang yaitu penulis sebagai desainer suara, Krizia Angelina 

sebagai VFX  dan Nico Pratama sebagai lead animator ".  

Dalam proyek ini, tugas penulis adalah membuat desain suara yang akan mengisi 

film animasi pendek yang tidak menggunakan dialog. Desain suara disini termasuk 

latar lagu, suara lingkungan(ambience) sesuai dengan keperluan.  

Berikut bagan kerja penulis dalam pembuatan desain suara dalam film animasi 

pendek 3d "Litte Kites Story". 

             Praproduksi                       Produksi                   Pasca-produksi 

 

 

 

Bagan 3.1. Bagan kerja penulis 

 

List	  
kebutuhan	  
suara	  

Recording	  

Editing	  

Sinkroniasi	  
dengan	  
gambar	  

Desain	  
kasar	  suara	  
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3.2. Praproduksi 

Dalam proses pra-produksi disini penulis mencari referensi-referensi dalam pembuatan 

suara dalam film ini. Penulis harus memahami suasana lingkungan dan aspek 

psikologi atau kesan emosi yang ingin ditampilkan dalam pembuatan latar lagu. 

Misalkan dalam scene sedih maka desain lagu latarnya harus memberikan kesan sedih. 

Dalam proses ini penulis juga membuat list suara-suara yang dibutuhkan dalam sebuah 

scene sehingga memudahkan proses pembuatan suara serta membuat desain suara 

secara kasar sebagai acuan untuk produksi nantinya. 

Tabel 3.1 List kebutuhan efek suara pada tiap scene 

Scence   Kebutuhan Sfx 

1 suara angin, layangan, suara langkah kaki, suara kincir 

2 Suara teropong muncul, suara layang-layang menutup wajah 

3 Suara remote, suara sepeda garuda, suara teropong menggelinding, 

suara layangan terbang 

 

3.2.1. Penyusunan Konsep 

Konsep desain suara yang disusun melalui pendalaman naskah dan scene dengan cara 

menyesuaikan unsur unsur psikologi yang ingin dibangun dalam sebuah lagu latar atau 

back sound. Suasana dalam sebuah scene dibangun melalui permainan instrumen 

musik. Contohnya dalam membangun suasana sedih instrumen gitar dimainkan 
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dengan cara dipetik, memainkan nada minor dengan tempo lambat. Sebaliknya saat 

ingin membangun suasana emosi senang, penulis menggunakan tempo cepat-sedang 

dan juga nada-nada mayor dengan instrumen gitar, djembe, piano.  

Penyusunan konsep selanjutnya juga didasari oleh karakteristik dari alat-alat 

musik sendiri. Tiap alat musik memiliki timbre atau warna suaranya sendiri, misalnya 

gitar dapat menimbulkan kesan maskulin dan jika dimainkan dengan tempo cepat dan 

nada-nada mayor dapat menimbulkan suasana riang gembira dan bersemangat. 

intsrumen djembe berungsi sebagai penambah aksen tempo dan juga untuk kesan 

penambah semangat. Intrumen piano dengan karakteristik timbre suara kuat digunakan 

untuk menonjolkan permainan melodi yang jelas, ditambah dengan nada-nada tertentu 

menjadikan penulis memilih piano sebagai intrumen tambahan dalam salah satu 

komposisi musik untuk lagu latar. 

3.2.1.1. Scene 1 (0-40 s)  

Dalam scene ini konsep yang ingin dibangun adalah kesan pertama dalam pembukaan. 

Penulis percaya dengan penggunaan lagu opening yang baik, penonton akan dengan 

sendirinya merasa tertarik untuk menonton film animasi ini  
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Gambar 3.1. StoryBoard 0-40 s 

Scene ini menggambarkan ketenangan, pagi hari yang sendu. Tempo lambat-

sedang dalam lagu pembuka ini bertujuan untuk menunjukan keadaan khusyuk, 

dimana si anak sedang meletakan sesajen unutk dewa-dewi pada altar. Instrumen yang 

digunakan adalah gitar rhythm dan melodi, dengan penambahan effect suara gitar yang 

tersedia dalam software GarageBand. 
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3.2.1.2. Scene 2 (41-70 s) 

 

Gambar 3.2. Storyboard 41-70 S 

Psikologi yang ingin disampaikan melalui lagu pada scene ini adalah emosi santai, 

relaks dan playfull atau ceria dan merasa excited. Si anak pertama melihat ada layang-

layang terbang dan akhirnya ia pun berasa sangat tertarik untuk terbang ke pulau 

bawah. Instument yang digunakan dalam pembuatan lagu ini adalah gitar, piano, bass, 

marakas, dan djembe. Penggunaan tempo sedang-cepat dengan nada mayor diharapkan 

dapat merepresentasikan suasana santai-gembira dan perasaan yang bersemangat antuk 

menemukan hal baru. 

Desain Suara..., Aldy Stevanus, FSD UMN, 2013



	  

	   31	  

3.2.1.3. Scene 3 (71-110 s) 

Scene terakhir dalam film ini yang menceritakan kegembiraan seorang anak yang 

berhasil dibantu menerbangkan layang-layang.  

 

Gambar 3.3. Story Board 71-90 S 
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Gambar 3.4. Storyboard 91-110 S  

Konsep psikologi yang ingin ditimbulkan adalah suasana riang gembira, senang, 

dan pertemanan. Awalnya sang anak merasa sedih karena layangannya tidak dapat 

diterbangkan, namun akhirnya kedua anak di pulau bawah membantunya 

menerbangkan layang-layangnya. Anak pertama ini kembali tersenyum dan 

menerbangkan laying-layangnya. 

Instrumen yang digunakan berupa gitar yang dimainkan dengan tempo sedang-

cepat dikombinasikan dengan melodi dari gitar yang dimainkan dalam nada mayor 
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sehingga kesan perasaan gembira dapat tersampaikan. 

 3.2.1.4. Sound effect 

Sound effect yang digunakan dalam fim ini hanya dalam suasana tertentu seperti efek 

suara untuk kincir angin, bunyi layang-layang, bunyi muncul terpong dan terpong 

jatuh. Ambience dalam film ini berupa suara-suara angin, sura gemericik air, dll 

 

Gambar 3.5. Peletakan Sound effect angin, layangan, kincir angin 
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Gambar 3.6. Peletakan Sound Effect Layangan Diwajah dan Suara Teropong Muncul 

 

Gambar 3.7. Peletakan Suara Remote, Sepeda Garuda, Teropong dan Layangan Terbang 
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3.2.2. Pembuatan Sketsa 

Dalam mambantu mengkomposisi lagu tema, maka penulis membuat pola pola 

tertentu dalam sebuah grafik yang membantu perkiraan alur lagu secara garis besar. 

Grafik ini yang nantinya menjadi acuan alur atau nada dalam pembuatan lagu latar 

untuk film animasi pendek 3D "Litte Kites Story".  

Legenda : 

Garis alur emosi       

Volume audio      

Tempo (Semakin rapat maka tempo semakin cepat)  

       
Gambar 3.8. Grafik Alur Emosi Untuk Lagu Latar Pada 0-40s 

 

 
Gambar 3.9. Ilustrasi tempo untuk lagu latar pada 0-40s 

 

 
Gambar 3.10. Ilustrasi Volume Audio Untuk Lagu Latar Pada 0-40s 
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Gambar 3.11. Grafik Alur Emosi Untuk Lagu Latar Pada 41-70 S 

 

Gambar 3.12. Ilustrasi Tempo Untuk Lagu Latar Pada 41-70 S 

 

Gambar 3.13. Iustrasi Volume Audio Untuk Lagu Latar Pada 41-70s 
              

 

 
Gambar 3.14. Grafik Alur Emosi Pada 71-110 S 

 

 
Gambar 3.15. Ilustrasi Tempo Untuk Lagu Latar Pada 71-110s  

 

 

Gambar 3.16. Ilustrasi Volume Audio Untuk Lagu Latar Pada 71-110s 
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3.3. Produksi 

Dalam proses produksi penulis memakai perangkat lunak GarageBand, instrumen 

musik yang digunakan adalah gitar, keyboard kecil, marakas, dan drum. Hal pertama 

yang dibuat oleh penulis adalah mencari nada serta melodi yang tepat guna 

menyampaikan pesan emosi atau psikologis bagi para pendengar. Dalam proses 

produksi disini penulis menggunakan teknik analog dimana penilis menggunakan 

media kabel sebagai penghubung antara instrumen dengan perangkat lunak 

GarageBand. 

 Persiapan lainnya yang dibutuhkan dalam proses produksi adalah memastikan 

bahwa instrumen yang digunakan tidak sumbang, memeriksa tuning pada senar gitar 

satu persatu. Memeriksa kembali setelan bass, trebble, serta volume pada gitar juga 

menjadi bagian penting. Untuk mendapatkan suara gitar yang sesuai, penulis 

menggunakan mic sebagai alat bantu dalam mentransfer suara gitar menjadi data 

digital. Jarak ideal yang baik dalam melakukan recording dengan menggunakan mic  

adalah sekitar 10 cm, dengan pengaturan volume di -2.4 db agar tidak terjadi noise 

(suara yang terdengar seperti desis yang menggangu).  

Desain Suara..., Aldy Stevanus, FSD UMN, 2013
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Gambar 3.17. Persiapan Awal Recording Dengan GarageBand 

         10 cm                                 

Gambar 3.18 Jarak Minimal Gitar dan Mic 10 Cm 
Sumber: http://www.dawsons.co.uk/redwood-classical-guitar-c144 

http://www.dolphinmusic.co.uk/product/55347-samson-meteor-mic-usb-studio-
microphone.html 

 

Jarak minimal yang diambil berdasarkan hasil suara yang di inginkan penulis 

dihasilkan oleh gitar string. Tidak menutup kemungkinan jika seseorang menggunakan 

gitar dengan senar nylon maka jarak yang digunakan dalam perekaman harus disesuaikan 

kembali, dikarenakan perbedaan timbre suara antara gitar dengan senar nylon dengan 
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senar string. Ciri khas suara gitar dengan senar string adalah suara yang lebih nyaring dan 

ketebalan senar yang sangat berbeda.  

 

Gambar 3.19. Proses Recording Gitar Bersama Gelombang Suara 

Setelah semua pengaturan sudah terasa pas maka penulis mulai melakukan 

perekaman suara, suara gitar yang dimainkan akan secara otomatis menjadi data 

seperti gambar diatas. Sebagai acuan dalam proses perekaman lagu latar, penulis 

menggunakan chord dasar dengan perputaran kunci yang disesuaikan dengan pesan 

emosi yang ingin dibangun. Chord ini berguna sebagai rtyhm yang akan berputar terus 

menerus mengiringi melodi gitar yang juga di rekam setelah perekaman gitar ryhtm 

telah selesai.       
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Gambar 3.20 Proses Perekaman Gitar Melodi 

Rekaman rythm telah selesai dan dinilai baik oleh penulis maka proses 

berikutnya yang dilakukan adalah perekaman melodi. Harus diingat dalam tahapan ini 

volume suara dari kedua gitar ini tidak boleh saling tabrak. Jika volume yang satu lebih 

keras atau saling bertabrakan maka suara yang dihasilkan akan kurang baik dan tidak 

seimbang.  

Setelah instrumen gitar selesai direkam maka penulis beralih ke instrumen piano 

elektrik. Perangkat lunak GarageBand memiliki fitur musical typing, dimana 

seseorang dapt menggunakan keyboard komputer atau laptopnya sebagai tuts piano. 

Disini terdapat banyak pilihan suara yang dapat digunakan sesuai dengan konsep yang 

telah dibuat.  

Pengaturan nada-nada dalam piano ini juga dapat diatur secara manual dengan 

menggeser tuts yang terekam seperti gambar berikut ini. 
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Gambar 3.21. Proses Perekaman Suara Piano Menggunakan Keyboard Laptop 

 

Gambar 3.22. Rekaman Suara Piano Dapat digeser Nadanya Melalui Piano Roll 
 

Penulis menggunakan suara grand piano dalam membuat karya musik ini. agar 

terjadi kesinambungan dan kecocokan antara satu suara dengan suara yang lain. 

Setelah proses perekaman semua suara sudah selesai maka penulis mendengarkan 

kembali secara berulang kali apakah ada suara yang kurang bagus atau sudah cukup.   
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Karena telah dirasa cukup merepresentasikan emosi yang ditimbulkan maka 

penulis melakukan proses export. Hasil output mentah dari GarageBand berupa file 

dengan format aif. Hasil output inilah yang natinya akan diolah lagi seperti 

pengurangan noise, penyamaan dengan scene yang ditampilkan dan penyesuaian 

volume audio  agar enak didengar. Editing dilakukan penulis menggunakan perangkat 

lunak adobe Soundbooth. Fitur yang ada untuk keperluan editing lebih lengkap dalam 

perangkat lunak ini. Ketika proses editing sudah dinilai cukup maka penulis 

menyimpan file tersebut dalam output berfotmat mp3.  

 

Gambar 3.23. Proses Import File Aif  Kedalam Software Soundbooth 
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Gambar 3.24.Proses Noise Reduction Dalam Soundbooth 

 

Gambar 3.25. Hasil Dari Noise Reduction Dalam Soundbooth 

  

3.3.1 Produksi Sound Effect dan Foley  

Untuk produksi sound effect dan foley disini penulis menggunakan metode pembuatan 

suara setelah film animasi selesai render. Penulis menyesuaikan balancing atau 

penyeimbangan suara, dimana suara lagu latar akan selalu terasa sepanjang film 

Desain Suara..., Aldy Stevanus, FSD UMN, 2013



	  

	   44	  

berjalan sedangkan suara suara pendukung seperti foley dan sound effect akan 

menyesuaikan dengan level volume lagu latar tersebut, hanya saja foley dan sound 

effect kurang ditekankan karena yang kurang merepresentasikan kebutuhan 

penyampaian emosi. Permainan volume dan penempatan sound effect dibuat 

seperlunya karena tidak semua scene membutuhkan sound effect dan foley. Berikut 

adalah screen shoot hasil pembuatan foley suara layang-layang. 

              
Gambar 3.26 Penggunaan Mic dan Kertas Untuk Bahan Suara Foley 

 

Penulis menyiapkan media kertas sebagai bahan utama material dari layang- 

layang. Suara yang diharapkan adalah suara yang merepresentasikan layang-layang 

yang sedang terbang di angkasa dan mendekat ke kamera setelah itu bergerak menjauhi 

kamera. Setalah itu mulai merekam dengan GarageBand. Pengaturan mic pada saat 

pembuatan suara foley harus jelas dan jernih karena itu penulis menggunakan jarak yang 

berbeda saat merekam instrumen musik untuk lagu latar dengan perkaman suara untuk 

bahan foley.  
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Gambar 3.27. Proses Penyamaan Suara Rekaman Dengan Obyek Layangan 

 

Pada tahapan ini penulis berhasil menyamakan adegan rekaman layangan 

terbang dengan suara foley yang dibuat dari media kertas. Selanjutnya tingal dilakukan 

penyesuaian pergerakan suara, jika dilihat di adegan ini maka pergerakan layangan 

adalah dari bawah kiri menuju kanan atas sehingga dapat dilakukan penyesuaian pan 

volume.  

Untuk suara foley langkah kaki dimana anak pertama berlari diatas rumput maka 

penulis menggunakan media kain parasut bekas yang jika diteliti dengan seksama 

bunyinya akan menyerupai suara rumput yang terinjak. Dengan menyamakan irama 

langkah kaki karakter, penulis menjentikan jari ke kain parasut tadi sehingga dapat 

meghasilkan suara yang mirip dengan suara saat langkah kai di rumput. 
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Gambar 3.28. Penggunan Barang Bekas Berupa Kain Parasut 

 

Gambar 3.29. Scene Dimana Anak Pertama Sedang Berlari 

 

Suara lain yang telah dibuat penulis adalah suara sungai, angin dan suara 

peletakan sesajen. Suara sungai dibuat dari perekaman suara kerain air yang ditampung 

airnya dan penulis memainkan air tersebut. Suara angin penulis dapat dengan meniup 

mic yang telah ditutupi kain sebelumnya. Proses perekaman dan pembersihan sama 

seperti yang telah dijelaskan diatas. 
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Gambar 3.30. Perekaman Untuk Sound Effect Air Sungai 

 

3.4. Pasca Produksi 

Proses pasca produksi dilakukan dengan menyamakan panjang lagu latar dengan 

panjang scene film animasi, penyesuaian volume audio serta kembali mereduksi noise 

yang ada didalam sebuah lagu latar tersebut. Dalam proses ini juga penulis 

menambahkan sound effect yang diperlukan kedalam film sesuai dengan scene yang 

sebelumnya telah di buat list kebutuhan suaranya.  

Dengan memasukan lagu latar yang telah dibuat sebelumnya kedalam software 

Final cut Pro, dilakukanlah penyesuaian  panjang scene berdasarkan aspek psikologi 

yang ingin ditampilkan. Contohnya dalam suasana syahdu dan tenang karena si anak 

sedang sembahyang maka ditampilkanlah lagu dengan ciri musikal bertempo pelan, 

gitar dipetik, dan sebagainya.   
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Gambar 3.31. Penyamaan Panjang Lagu Dengan Panjang Scene 

 

Pengaturan balancing antara sound effect serta foley kembali dilakukan disini. 

Pengaturan transisi antara lagu yang satu dengan yang lain juga turut diatur dalam 

proses pascaproduksi seperti melakukan fade out agar transisi antar lagu latar berjalan 

halus dan saling sambung. Penulis menggunakan software ini ditahap akhir 

dikarenakan adanya fitur stereo pan didalam software ini yang memungkinkan suara 

yang telah dibuat menjadi seakan "berputar" dari kiri ke kanan atau sebaliknya. 

Setelah itu hasil di export menadi sebuah film utuh. 

Karena banyaknya adegan yang dipotong akibat kesalahan teknis saat rendering 

ada beberapa suara yang tidak dipakai, namun suara-suara yang tidak dipakai ini tidak 

mengurangi nilai estetika dari film animasi pendek ini.  Penulis juga menggunakan 

satu suara sound effect dari stok suara didalam Final Cut Pro berupa suara kendaraan 

bermesin yang sedang menyala.  
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Gambar 3.32. Penggunaan Stok Suara Dari Final Cut Pro 

 
Gambar 3.33 Pengaturan volume Foley dengan Musik 
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Proses balancing antara suara foley dengan suara musik antaralain dapat dilihat 

pada menit 2:24, dimana terdapat suara foley layang-layang dan langkah kaki. Dasar 

dari proses balancing ini dilakukan untuk penekanan suara on screen, yaitu suara yang 

berasal dari sumber suara yang terdapat pada adegan, sehingga memberi informasi 

lebih kepada para penonton. Pada bagian ini volume suara layang-layang akan 

dinaikan, volume musik sedikit diturunkan sehingga suara tidak saling menutupi satu 

sama lainnya. Sehingga diharapkan penonton mengetahui bahwa si anak ini sedang 

berlari ke arah depan dan menerbangkan layangannya. 

 
 

Gambar 3.34 Pemaduan Antara Musik dan Suara Foley 
 
Contoh lain dari proses balancing  adalah pada menit 1.46, dimana scene ini 

menceritakan si anak sedang berlari menuju kendaraan awan nya dan 

menerbangkannya. Suara on screen disini adalah suara foley berlari dan suara 

kendaraan awan.  Untuk menekankan adegan bahwa anak ini sedang berlari maka 

penulis menaikan volume suara langkah kaki dan memainkan pan mode, yaitu suara 
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seakan-akan datang dari arah depan kamera dan semakin mendekat. Hal ini ditujukan 

untuk menunjukan informasi kepada penonton bahwa anak ini sedang berlari dari 

kejauhan mendekati kendaraannya dan mendekati kamera. 

 

Gambar 3.35 Proses Balancing Antara Suara Kendaraan, Langkah Kaki dan Suara Musik. 
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