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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 3D 

Animasi berasal dari bahasa latin animare yang dapat diartikan sebagai 

menghidupkan atau memberikan nafas kepada benda yang mati (Wright, 2005, hal. 

1). Sedangkan animasi menurut Merriam-Webster adalah sebuah cara untuk 

membuat film dengan menggunakan urutan-urutan gambar, komputer grafis, atau 

foto sebuah obyek (misalnya boneka atau model) yang berbeda-beda satu dengan 

yang lainnya, sehingga dapat menghasilkan tampilan yang bergerak bila diurutkan 

dan dimainkan secara cepat. Sedangkan animasi 3D itu sendiri dapat diartikan 

sebagai sebuah industri yang menggunakan perangkat lunak 3D animasi serta 

perangkat kerasnya untuk membuat berbagai macam produksi animasi (Beane, 

2012, hal. 1).  

 

2.1.1. Sejarah Animasi 3D 

Beane menyatakan bahwa industri animasi 3D dapat dikatakan sebagai sebuah 

industri yang masih baru, bila dibanding dengan lukisan, gambar, dan seni-seni 

tradisional lainnya yang telah dipraktikkan sejak berabad-abad yang lampau. 

Teknologi yang ada di belakang industri animasi 3D inilah yang mendasari sejarah 

animasi 3D, yakni munculnya komputer (2012, hal 10). 

Tahun 1960-an merupakan tahun-tahun awal munculnya komputer grafis 

dan animasi komputer. Komputer telah beralih fungsi, tidak hanya sebagai alat 
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hitung dan penerjemah pesan, menjadi sebuah alat untuk berkreasi. William Fetter, 

yang adalah bapak animasi 3D, mulai menggunakan komputer sebagai alat untuk 

membuat model 3D dan badan manusia saat ia bekerja untuk Boeing. Pada tahun 

1960-an, video games serta program computer drawing juga mulai bermunculan.  

Pada tahun 1970-an, komputer menjadi lebih kecil dan cepat. Dasar-dasar 

3D animasi seperti shading dan rendering mulai dikembangkan. Pada tahun 1982, 

Autodesk mulai memperkenalkan perangkat lunak 3D animasi dan AutoCAD yang 

dapat digunakan di komputer pribadi. 

Tahun 1990-an dapat dibilang sebagai tahun kejayaan animasi 3D. Animasi 

3D mulai berkembang dalam produksi film dan video games. Pixar membuat film 

animasi 3D berdurasi panjang pertama kali, Toy Story pada tahun 1995 dan menjadi 

awal dari segala produksi film animasi 3D berdurasi panjang. 

3D visual effect dan grafik 3D yang kompleks juga berkembang pada masa 

ini. Film Star Wars Episode 1: The Phantom Menace merupakan salah satu film 

yang sukses karena elemen visualnya 90%. Hal ini diikuti oleh banyak produksi 

film lain, misalnya The Matrix, Total Recall, Titanic, Stuart Little, Monster Inc., 

Final Fantasy: The Spirit Within, sekuel The Lord of the Rings, dan sebagainya. 

Dalam dunia game, Sony PlayStation dirilis pada 1994 dan merupakan home 

console system pertama kali yang menggunakan grafik 3D yang lebih kompleks, 

diikuti oleh Nintendo 64, dan terus berkembang hingga saat ini.  

Animasi 3D juga mulai digunakan dalam dunia periklanan, misalnya dalam 

proses pembuatan iklan mobil atau motor. 3D modeling sudah mulai digunakan, 

tidak lagi menggunakan mobil atau motor sungguhan. Dan pada masa ini pula, 
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masyarakat sudah mulai terbiasa dengan adanya teknologi 3D dalam berbagai aspek 

kehidupan. 

 

2.1.2. Produksi Animasi 3D 

Beane (2012, hal. 21) menyatakan bahwa dalam tahap proses produksi animasi 3D, 

terdapat kesinambungan antara sekelompok manusia, perangkat keras, dan 

perangkat lunak yang bekerja dalam urutan kerja yang spesifik untuk menghasilkan 

produk atau aset animasi 3D. Tiga tahapan utama dalam proses produksi animasi 

adalah: 

1. Praproduksi, yang terdiri atas tahap perencanaan, perancangan, dan riset 

awal. Tujuan tahap ini ialah untuk meramalkan masalah apa yang akan 

terjadi lalu mengantisipasinya serta mempermudah pemahaman dan 

pengelolaan proyek Tahap pra-produksi meliputi riset ide, pembuatan cerita 

atau script, pembuatan storyboard, animatic storyboard/pre-visualisasi, dan 

desain konsep (Beane, 2013, hal. 21). 

2. Produksi yang adalah tahap lanjutan dari tahap pra-produksi. Perencanaan 

dan perancangan dalam tahap pra-produksi semuanya diwujudkan dalam 

tahap ini. Tahap produksi meliputi layout, riset dan pengembangan, 

modeling, texturing, rigging/setup, animasi, 3D Visual Effect, dan 

lighting/rendering (Beane, 2013, hal 33). 

3. Pascaproduksi, yang adalah tahap terakhir dimana semua hasil pekerjaan 

dalam proyek animasi 3D dilengkapi dan dijadikan sebuah hasil akhir. 
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Tahap ini meliputi tahap compositing, 2D visual effect/stop motion, color 

correction, dan hasil akhir (Beane, 2013, hal. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Suara 

Suara atau bunyi menurut Oxford Learning Dictionary adalah getaran yang 

menjelajahi udara atau medium lainnya dan dapat didengar oleh telinga manusia 

atau binatang. Definisi lain menyatakan bahwa suara merupakan getaran di dalam 

medium elastis pada frekuensi dan intensitas yang dapat didengar oleh telinga 

manusia (Budiyanto, 2009, hal. 58). Ada tiga syarat agar terjadi suara. Syarat yang 

dimaksud yaitu ada sumber suara, medium, dan pendengar. Suara (bunyi) 

dihasilkan oleh benda yang bergetar, lalu getaran itu merambat melalui medium 

menuju pendengar. 

Gambar 2.1. 3D Production Pipeline 
(Animation Essential, Beane, 2012 3D) 
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Budiyanto (2009, hal. 58) juga menyatakan bahwa sama seperti gelombang 

lainnya, sumber gelombang suara (bunyi) merupakan benda yang bergetar. Energi 

dipindahkan dari sumber dalam bentuk gelombang suara. Selanjutnya, suara 

dideteksi oleh telinga. Oleh otak, suara diterjemahkan, dan kita bisa memberikan 

respon. Setiap suara yang kita dengar dihasilkan oleh suatu benda yang bergetar. 

Benda yang bergetar tersebut disebut sumber suara. 

Sumber suara sendiri terdiri atas banyak macam. Alat musik atau instrumen-

instrumen yang dipergunakan merupakan beberapa contoh benda-benda yang 

bertindak sebagai sumber bunyi. Bunyi yang dihasilkan bergantung pada 

mekanisme yang dipergunakan untuk membangkitkan bunyi. Benda-benda lain 

seperti peralatan rumah tangga, peralatan kuliah, dan lain-lainpun juga dapat 

menjadi sebuah sumber suara bila digunakan dalam suatu mekanisme tertentu. 

 

2.2.1. Sejarah Penggunaan Suara 

Peran suara tidak dapat terlepaskan dari kehidupan sehari-hari karena suara menjadi 

salah satu cara untuk dapat berkomunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang 

lain. Sejak zaman purbakala, manusia telah menggunakan suara sebagai media 

bercerita. Cerita disampaikan dengan diiringi oleh gambar visual dan suara. Suara 

yang digunakan berupa suara-suara dari alam ataupun hasil usaha manusia meniru 

suara-suara dari alam  yang diberi ‘arti’. 

Peran suarapun semakin berkembang, dari sekedar media bercerita menjadi 

media pengingat satu dengan yang lain, media pengorganisasian aktivitas, bertukar 
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pesan, sarana hiburan, ekspresi cinta kasih, dan deklarasi perang. Perkembangan 

suara sebagai media komunikasi dan penyampaian pesan mulai terlihat jaman Mesir 

kuno di mana pada masa itu masyarakat Mesir menggunakan suara terompet dan 

genderang sebagai tanda deklarasi perang. Sedangkan sejak masa Renaissance, 

suara (bunyi) mulai digunakan sebagai media komunikasi rahasia (sandi) dan fungsi 

religius (Sonnenschein, 2001, hal. xiv) 

 

2.2.2. Unsur-unsur suara 

Menurut Sonnenschein (2001, hal. 64), komponen dalam suara dapat dibagi 

menjadi beberapa bagian, yaitu sumber suara, medium perantara (dapat berupa 

udara ataupun material padat), reseptor, dan kualitas suara. Beberapa bagian dalam 

kualitas suara adalah sebagai berikut: 

1. Pitch 

Pitch adalah tingkat rendah dan tingginya suara yang didengar. Tinggi-

rendahnya suara ditentukan oleh frekuensi getaran suara serta ukuran dari 

sumber suara. Bila getaran suara lambat dan ukuran sumber suara besar, 

maka nada yang dihasilkan menjadi lebih rendah; sedangkan bila getaran 

suara cepat dan ukuran sumber suara lebih kecil, maka nada yang dihasilkan 

menjadi lebih tinggi. Seperti contoh, suara double bass pasti lebih rendah 

dari biola karena senar yang digunakan pada double bass lebih panjang 

daripada senar biola (Sonnenschein, 2001, hal. 67). 
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2. Intensitas Suara 

Intensitas suara dinyatakan dalam satuan dB (desibel), yang menyatakan 

keras lembutnya suara. Poin terendah dari intensitas suara adalah 0 dB, yang 

adalah titik terendah pendengaran. Setiap kenaikan 10 dB sama dengan 

kenaikan suara 10 kali lebih keras dari sebelumnya. 

 

Tabel 2.1 Tabel Intensitas Suara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Timbre 

dB Contoh suara 

0 Titik terendah pendengaran 

10 Gesekan daun/tanaman 

30 Bisikan 

40 Rumah sepi atau kota sepi 

60 Pembicaraan biasa 

70 Lalu lintas pada jam padat, tingkat rata-rata 

pembicaraan dalam film 

80 Volume TV paling keras 

90 Tingkat suara paling keras dalam film analog 

100 Berteriak, suara motor 

110 Suara music rock, tingkat tertinggi dari film digital 

120 Jet lepas landas 

130 Titik tertinggi pendengaran – sakit telinga 
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Timbre adalah kualitas suara untuk membedakan tipe-tipe produksi suara. 

Timbre juga dikenal dengan istilah warna suara. Setiap alat musik memiliki 

karakteristik suaranya sendiri yang menjadikannya unik. Contohnya piano 

dan flute masing-masing memiliki kualitas suara yang berbeda, walaupun 

keduanya dimainkan di nada yang sama. Perbedaan kualitas suara ini juga 

dapat memberikan kesan yang berbeda saat alat musik tersebut dimainkan, 

misalnya klarinet yang dimainkan di nada yang tinggi dapat menghasilkan 

suara yang lebih jelas, sedangkan bila dimainkan di nada yang rendah dapat 

menghasilkan suara yang terkesan gelap (Sonnenschein, 2001, hal. 65). 

 

2.3. Musik 

Musik memiliki arti sebagai keindahan suara yang dapat didengar, yang dihasilkan 

oleh alat-alat ataupun yang dihasilkan oleh manusia atau vokal (Simanungkalit, 

2008, hal.1). KBBI juga menjelaskan bahwa musik adalah sebuah cabang seni yang 

membahas dan menetapkan berbagai suara kedalam pola-pola yang dapat 

dimengerti dan dipahami manusia. Musik yang baik memiliki beberapa unsur di 

dalamnya, diantaranya unsur-unsur melodi, irama, dan harmoni (Bayoe, 2003, hal. 

288). 

 

2.3.1. Unsur-unsur Musik 

Unsur-unsur yang terdapat dalam musik adalah sebagai berikut: 
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1. Melodi, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah susunan 

rangkaian tiga nada atau lebih dalam musik yang terdengar berurutan secara 

logis serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan. Sedangkan Jean-

Jacques Rosseau (1975, hal. 227) mengutarakan bahwa melodi adalah 

kumpulan suara yang sesuai dengan aturan irama dan modulasi (pergantian 

dari satu tangga nada ke tangga nada lain) yang dapat diterima dengan baik 

oleh telinga.  

2. Irama, dapat diartikan sebagai ukuran suara terhadap waktu. Irama dalam 

musik adalah sebuah aspek yang menentukan ketukan dan tempo, yakni 

cepat-lambatnya sebuah lagu harus dimainkan. 

3. Harmoni, dapat diartikan sebagai penyusunan rangkaian akord-akord musik 

agar dapat enak didengar dan selaras. 

2.3.2. Komposisi Musik 

Komposisi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah susunan atau 

tata susun. Sedangkan komposisi musik, juga menurut KBBI, memiliki arti gubahan, 

baik instrumental maupun vokal. Jean-Jacques Rosseau menyatakan bahwa 

komposisi musik adalah gubahan sebuah musik yang dibuat dengan kelengkapan 

semua bagian-bagian musik, agar tercipta sebuah harmonisasi. Pengetahuan dasar 

tentang teori musik sangat penting dalam proses pembuatan sebuah komposisi 

musik. Namun Rosseau juga mengungkapkan bahwa selain pengetahuan tentang 

teori musik, kemauan seseorang untuk menjelajahi indahnya musik serta ekspresi 

yang ingin disampaikan, persiapan yang baik seperti perencanaan kerja yang 
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matang dan pembentukan konsep yang baik juga dapat mendukung proses 

pembuatan sebuah komposisi musik (Rosseau, 1975, hal. 75) 

 

2.4.  Sound Design 

Sound design (desain suara) dapat diartikan sebagai proses menentukan, 

memperoleh, memanipulasi elemen-elemen audio. Dengan proses tersebut, kita 

dapat mengetahui sejauh mana kemampuan musik sebagai sebuah media 

komunikasi non-verbal (Sonnenschein, 2001, hal. 101). 

Sound designer (desainer suara) memiliki arti orang yang melakukan 

pekerjaan mendesain suara, baik dalam dunia perfilman, periklanan, dan lain-lain. 

Pengetahuan dasar musik, tingkat kreativitas, kejelian, serta kepekaan sound 

designer dalam proses produksilah yang menentukan tercapai atau tidaknya desain 

suara yang sesuai dengan suasana dan adegan. 

2.4.1 Proses mendesain suara 

Menurut Sonnenschein (2001, hal 1), dalam prosesnya, mendesain suara memiliki 

beberapa tahap. Tahapan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja, keefektifan, 

kepekaan, dan kreativitas dalam bekerja. Tahapan tersebut diantaranya: 

1. Praproduksi, yang meliputi membaca dan menganalisa script awal, 

membuat daftar suara yang dapat dibuat berdasarkan analisa script awal 

(berdasarkan obyek, tindakan, lingkungan, emosi, dan transisi) 

mengelompokkan suara tersebut menjadi beberapa kategori berdasarkan 

frekuensi, nada, tempo, dan lain-lain, referensi, serta menggambar peta 
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visual. Sonnenschein (2001, hal. 2) mengatakan bahwa tahap ini begitu 

penting karena impresi yang didapat saat membaca script awal akan 

menjadi lebih unik, asli, dan bebas daripada setelah melihat hasil visualnya.  

2. Produksi, yang terdiri dari membuat suara berdasarkan adegan, mulai 

bekerja bersama-sama dengan editor, dan menganalisa hasil final editing 

film. 

3. Pascaproduksi, yang meliputi pengkoordinasian sound effect dan ilustrasi 

musik, diskusi dengan anggota tim, serta pre-mix dan final mix 

 

2.5. Suara Sebagai Pendukung Suasana 

Sonnenschein dalam bukunya menyatakan bahwa menurut Friedrich Marpurg 

(1718-1795), irama musik yang spesifik, perubahan dari satu nada ke nada yang 

lain, serta harmoni tertentu dapat menentukan suasana apa yang ingin diperlihatkan, 

apakah itu suasana sedih, senang, takut, marah, dan lain-lain. Berikut ini adalah 

ringkasan ekspresi musik dan suasana (mood) menurut Marpurg (Sonnenschein, 

2001, hal. 108) 

Tabel 2.2. Musik dan Suasana Menurut Friedrich Marpurg 

Suasana Ekspresi Musik 

Senang Tempo sedang cenderung cepat, riang, pergerakan 

nadanya cepat, seringkali menggunakan harmoni 

consonant. 
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Sedih Tempo lambat, lemah, seringkali menggunakan harmoni 

dissonant. 

Cinta Kasih Lembut, seringkali menggunakan harmoni consonant, 

memberikan kesan menyanjung-nyanjung. 

Penuh Pengharapan Hampir serupa dengan suasana senang. 

Takut Pergerakan nada lambat laun kian menurun, kebanyakan 

bermain di tingkat nada rendah. 

 

2.6. Hubungan Suara dan Adegan 

Sebuah adegan dalam film tidak akan terlepas dari aspek visual (gambar) dan cerita 

yang ingin disampaikan, sehingga hubungan yang baik antara musik, gambar, dan 

cerita menjadi sangat penting.  Pada saat penonton ingin menyelami adegan dalam 

sebuah film, maka suara ikut berperan dalam membantu penonton untuk memahami 

apa yang terjadi di dalam atau di luar dunia si tokoh, baik melalui musik, efek suara, 

dan dialog (Sonnenschein, 2001, hal. 151). Selain itu, musik juga dapat menjadi 

sarana dalam pemahaman karakter, setting tempat, waktu, dan cerita dalam sebuah 

adegan. 

2.6.1. Hubungan Suara dan Gambar 

Media yang digunakan dalam sebuah film adalah media audiovisual. Penonton 

menggunakan indera penglihatan (mata) serta indera pendengaran (telinga) untuk 

menerima dan memproses setiap informasi yang dipaparkan dalam film. Menurut 

Sonnenschein (2001, hal. 153), hubungan antara suara dan gambar dalam film 

terdiri atas: 
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1. On-screen, suara ini berasal dari obyek yang terlihat di layar, seperti pintu 

yang dibanting, suara tapak kaki, mobil, ombak, anak-anak yang sedang 

bermain, dan lain-lain. Dibutuhkan kesinambungan antara suara dan gambar 

yang ditampilkan (Raskin, 1992, hal. 2). 

2. Off-screen, suara ini berasal dari obyek yang tidak terlihat di layar, seperti 

suara lalu lintas di luar ruangan, suara kicau burung, dan angin, petir, suara 

tokoh dari luar layar memanggil tokoh yang berada di dalam layar, suara 

radio samar-samar, dan lain sebagainya. Walaupun sumber suara tidak 

terlihat di layar, namun suara masih dapat dikenali oleh penonton (Raskin, 

1992, hal. 2) 

Suara off-screen masih terbagi lagi menjadi dua, yakni suara aktif 

dan pasif. Aktif apabila pada saat suara itu terdengar, dapat menimbulkan 

sebuah pertanyaan akan apa yang terjadi dan rasa ingin tahu di benak 

penonton. Suara yang bersifat pasif lebih ke arah untuk membangun suasana 

dan menstabilkan potongan-potongan adegan dalam proses pengeditan agar 

terlihat lebih mulus (Sonnenschein, 2001, hal. 153). 

3. Nondiegetic 

Setiap suara yang tidak akan didengar oleh tokoh atau suara yang muncul 

tidak berasal dari kejadian dalam ceritanya disebut suara nondiegetic. 

Contohnya adalah suara voice over, suara serigala yang mengaum di malam 

hari, suara detik jam yang semakin lama semakin besar untuk menandakan 

seorang pekerja kantor yang sedang berada di bawah tenggat waktu, dan 

lain-lain. Nondiegetic dalam film lebih berfungsi sebagai cara untuk 
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menghantarkan penonton kepada sebuah perasaan tertentu, tanpa 

menggunakan elemen-elemen visual (Sonnenschein, 2001, hal. 154) 

Sonnenschein (2001, hal 155) juga mengungkapkan bahwa dengan adanya 

aspek suara yang sesuai dengan visual, maka film akan terasa lebih hidup. Genre-

genre film seperti fantasi, science-fiction, dan horor menjadi seperti nyata serta 

membantu penonton agar lebih merasakan hal spiritual dan emosional yang sang 

tokoh rasakan. 

 

2.6.2. Hubungan Suara dan Penyampaian Cerita 

Selain sebagai pendukung aspek visual, suara juga dapat menjadi sarana pendukung 

dalam proses penyampaian pesan dan cerita dalam sebuah adegan. Sonnenschein 

(2001, hal 173) menyatakan bahwa dengan memahami script, storyboard, dan 

tokoh dalam cerita, maka emosi primer (emosi tokoh) dan emosi sekunder (emosi 

penonton) akan tercapai.   

Struktur cerita serta konsep awal sebuah film (lingkungan, budaya, dan 

setting waktu yang digunakan) merupakan dua elemen penting yang harus dipahami 

oleh seorang desainer suara (Sonnenschein, 2001, hal. 174). Menurut Jean Ann 

Wright (2005, hal. 111), sebuah film biasanya memiliki cerita yang terstruktur, 

yaitu: 

 ACT I, yang adalah tahap pengenalan tokoh utama dan karakter-karakter 

lain dalam film. Tujuan tokoh utamapun dijelaskan pada tahap ini. Tahap 

ini berakhir setelah terjadinya suatu masalah saat sang tokoh berusaha 

mencapai tujuannya tersebut.  
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 ACT II, merupakan tahap dimana terdapat masalah atau halangan yang 

sangat sulit untuk tokoh utama. Tahap ini berakhir sesaat sebelum 

terjadinya klimaks.  

 ACT III, tokoh utama berusaha lebih keras, seluruh jiwa dan raga. Berakhir 

dengan tahap resolusi, dimana tokoh utama menemukan penyelesaian 

terhadap masalah yang ia hadapi dan jawaban terhadap tujuan awalnya.  

 

Di awal cerita, pengenalan lingkungan dapat didukung dengan menyertakan 

suara yang lebih alami, misalnya suara angin, rumput yang bergoyang, ombak yang 

menderu, dan lain-lain. Setelah pengenalan lingkungan, maka masuk ke pengenalan 

budaya. Setiap budaya membawa ciri khasnya sendiri, yang disampaikan melalui 

relasi sosial, kepercayaan yang dianut, bahasa, dan ekspresi musikal. Contohnya, 

bila yang digunakan adalah musik latar yang bertempo keras, perpindahan nadanya 

cepat dan kasar, serta menggunakan alat musik elektronik, maka dapat memperkuat 

kesan berjiwa muda dan pemberontak; bila yang digunakan adalah musik latar yang 

bertempo sedang cenderung lambat, lembut, dan menggunakan alat musik seperti 

cello, biola, piano, dan sebagainya, maka dapat memperkuat kesan aristokrat. 

Setting waktu juga menjadi berpengaruh dalam hal menentukan sumber suara yang 

sesuai pada zaman tersebut, seperti suara alat transportasi, alat komunikasi, 

instrumen musik, dan sebagainya. Dengan pemahaman yang benar, maka desain 

suara yang diaplikasikan dapat sesuai dengan cerita (Sonnenschein, hal. 203-213). 
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2.6.3. Sound Designer, Musik, dan Film 

Sonnenschein menyatakan bahwa seorang desainer suara hendaknya dapat 

berimersi dengan cerita, karakter, emosi, suasana, dan genre film itu sendiri. 

Dengan menggunakan peralatan sederhana dan software, serta pengertian yang 

mendalam tentang pesan yang ingin disampaikan, maka desainer suara dapat 

memilih suara, sound effect, dan ilustrasi musik yang tepat di waktu yang tepat. 

Ilustrasi musik sendiri memiliki fungsi estetis, teknis, dan menguatkan aspek 

emosional dalam sebuah film (Sonnenschein, 2001, hal. 155). 

1. Emotional Signifier 

Musik membantu untuk membuat gambar yang ditampilkan terasa hidup, membuat 

genre-genre film seperti fantasi, science-fiction, dan horor menjadi seperti nyata. 

Musik membantu agar para penonton lebih merasakan hal spiritual dan emosional 

yang sang aktor rasakan. 

2. Continuity 

Pada saat ada jeda di dalam film, baik itu penggantian adegan atau apapun, music 

dapat mengisi kekosongan tersebut. Dengan menyamarkan kekosongan ini, musik 

dapat menghindarkan penonton dari rasa terganggu. Dengan adanya musik juga, 

kontinuitas film masih terasa dan terjaga dengan baik. 

3. Narrative cueing 

Musik membantu penonton untuk memahami karakter, setting tempat dan waktu, 

serta ceritanya.  

4. Narrative unity 
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Dalam film, ilustrasi musikpun memiliki strukturnya sendiri, yang berikut 

pengulangan, variasi, sebagai pengiring lagu yang lain, dan pendukung cerita. 

Karena fungsinya sebagai pendukung cerita, musik harus selalu berjalan beriringan. 

Musik tidak boleh terdengar mengganggu dialog, karena fokus penonton dapat 

menjadi berubah, sehingga pesan tidak dapat tersampaikan. Musikpun tidak boleh 

terlalu kompleks, agar penonton tetap dapat merasakan segi emosional dari film 

tersebut. Musik berfungsi untuk membawa penonton melalui setiap adegan dalam 

film dengan tidak merasa ambigu dan terikat secara emosi. 

5. Programmatic music 

Cara lain musik dalam mendukung cerita dan gambar adalah dengan cara 

membiarkan irama mengikuti gerakan aktor. Misalnya gerakan kucing yang sedang 

memanjat dinding, lalu terjatuh, kemudian memanjat dinding kembali. Irama musik 

mereplikasi gerakan yang dilakukan kucing tersebut. Cara ini terbilang sudah lama 

digunakan, namun sangat efektif untuk film bergenre komedi. 

6. Anempathetic music 

Anempathetic music memainkan nada-nada yang bertolak belakang dengan 

kejadian yang sedang berlangsung. Contohnya adegan yang sedang menampilkan 

suasana bencana alam, namun musiknya riang. Saat musik seakan-akan tidak sesuai 

dengan adegan yang ditampilkan, rasa ingin tahu penonton akan kejadian yang 

terjadipun akan mulai muncul. Penonton akan merasa tertantang untuk berpikir dan 

mengidentifikasi film tersebut. 
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Dengan kontribusi yang maksimal dari sound designer, maka penonton 

dapat dihantarkan kepada pengalaman demi pengalaman yang menarik selama 

menonton film, khususnya film animasi pendek. 
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