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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum Penelitian  

Dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data, penulis lebih banyak 

mengamati gerakan-gerakan bermain alat musik band seperti gitar, keyboard, 

bass, dan drum. Penulis melakukan penelitian ini karena penulis akan membuat 

video musik animasi 2D dengan jenis performance yang akan memperlihatkan 

scene-scene bermain alat musik, bernyanyi, berjoget, dan hal yang mendukung 

alunan musik akan mendapatkan porsi yang lebih. Penulis mengumpulkan data-

data ini dengan pengamatan berupa mendatangi konser Maliq & D’Essentials 

pada saat itu dan  membuat video referensi buatan agar dapat membandingkan 

cara bermain alat musik antara pemain aslinya dan  referensi buatan. Penulis juga 

mendapatkan data berupa kebiasaan musisi saat bermain alat musik yang sering 

dilakukan dan juga ciri khas yang dapat menjadi nilai lebih saat  

merepresentasikannya kembali ke dalam video musik animasi. 

3.1.1. Deskripsi Proyek 

Penulis membuat video musik dengan animasi 2D menggunakan lagu “Heaven” 

ciptaan Maliq & D’Essentials sebagai lagu dalam video musik. Alasan penulis 

menggunakan animasi 2D manual yaitu menggambar frame per frame dalam 

membuat animasi 2D selain jenis pembuatan animasi 2D yang paling dikuasai 

oleh penulis, penulis juga bisa membuat berbagai macam animasi yang diinginkan 

seperti gerakan, pengambilan gambar, sudut gambar, dan visual yang ditampilkan. 
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Video Musik animasi lagu Heaven ciptaan Maliq & D’Essentials 

menggunakan durasi 1-2 menit yang berarti tidak menggunakan keseluruhan lagu 

yang didalamnya terdapat 6 karakter band dari anggota Maliq & D’Essentials. 

Video Musik ini menggunakan jenis performance yang hanya memperlihatkan 

karakter band sedang beraksi, bernyanyi, bergaya, dan tidak ada hubungannya 

dengan pesan dalam lagu. 

 Untuk pembuka dalam video musik, dimulai dari adegan dimana semua 

anggota band masuk satu per satu ke dalam adegan, kemudian tulisan Maliq & 

D’Essentials muncul sebagai transisi untuk masuk ke lagu. Saat bait lagu yang 

berbunyi, “Seperti warna pelangi, bersinar dari kedua bola matamu,” karakter 

vokalis bernama Angga masuk ke dalam adegan, dan bernyanyi dengan angle 

middle shot, lalu close up ke arah matanya, kemudian muncul sebuah wanita pada 

adegan berikutnya. 

 

Selanjutnya pada sesi lagu “bagaikan cahya mentari, kau hangatkan 

duniaku, kau untukku.” lebih memperlihatkan pada personil band yang sedang 

bermain alat musik dan bernyanyi.Pada saat bagian reff “jika memang adanya, 

aku dan kamu, kita bahagia,” muncul semua personil band sedang bernyanyi dan 

memainkan alat musik selayak band musik. Pada sesi lagu “Ooh..,” ada transisi 

vokalis bernyanyi dan pemain terompet. Selanjutnya pada bagian lagu, “ 

Jadikanlah cerita, kita berdua, untuk selamanya, oohh,” terdapat adegan  setiap 

potongan lagu muncul setiap personel bernyanyi dengan pergantian muka. 
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Pada video musik yang dibuat oleh penulis ada dua jenis scene yaitu scene 

performance dan scene animasi cerita. Scene performance lebih menggambarkan 

para personil memainkan alat musik, bernyanyi, bergaya, dan gerakan-gerakan 

lain sebagai pemanis. Sedangkan scene animasi cerita menggambarkan jalan 

cerita dari video musik yang dibuat oleh penulis. Tema yang digunakan oleh 

video musik menggunakan tema bentuk sederhana yang bertujuan mudah dicerna 

oleh penonton  

Untuk tema visual pada scene performance dan scene animasi cerita 

memiliki perbedaan dari shot, angle, dan ukuran. Visual performance pada 

animasi video musik yang dibuat oleh penulis lebih memperlihatkan berbagai 

angle, shot seperti pada saat animasi lip sync, solo band performance. Pada 

pengambilan shot, ada beberapa macam shot yang digunakan seperti middle shot, 

close up, full shot, dan long shot untuk memberikan variasi scene sehingga tidak 

terkesan monoton dan statis. 

Pada tema visual scene animasi cerita, penulis menggunakan konsep 2D 

game sebagai representasi tetapi dengan tema kesederhanan supaya tidak ada 

elemen-elemen yang berlebihan seperti detil yang menonjol, gradasi warna, 

bentuk-bentuk lain yang berada dalam video. Pada pengambilan gambar atau shot, 

penulis kebanyakan menggunakan full shot supaya memperlihatkan visual 2D 

game.  

Dalam pembuatan tugas akhir, penulis berperan sebagai animator. Penulis 

mengerjakan seluruh proses animasi dari karakter anggota band Maliq & 
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D’Essentials. Untuk konsep video dan deskripsi mengenai lagu dan  sejarah band 

Maliq & D’Essentials akan dijelaskan berikut ini. 

3.1.1.1. Konsep Video Musik 

Dalam membua suatu karya, diperlukan sebuah ide, atau gagasan, atau 

sebuah konsep. Konsep yang dibuat oleh penulis adalah membuat video 

bergaya performance yang di dalam konteks video musiknya terdapat 

berbagai macam shot yang dibuat. Contoh shot atau visual yang 

ditampilkan adalah penyanyi sedang bernyanyi dalam konser atau dalam 

studio, gitaris melakukan petikan gitar sederhana, drummer memainkan 

drumnya, dan gerakan-gerakan pendukung video musik.  

 

Konsep awal atau garis besar dalam pembuatan animasi video 

musik ini adalah kesederhanaan atau simplicity karena penulis 

menginginkan penonton ingin tanggap dan mengerti konteks keseluruhan 

dari video musik. Penulis juga tidak ingin membuat kerumitan dalam 

membuat video musik seperti gradasi warna yang kontras dan banyak 

tetapi membingungkan penonton, pemilihan karakter yang kompleks yang 

membingungkan, terutama penonton yang masih anak-anak.  

 

Dengan kata lain, konsep yang digunakan penulis mempengaruhi 

mulai dari pemilihan karakter, warna, latar belakang, gradasi warna, gaya 

gambar, dan elemen lainnya agar lebih mudah ditanggapi oleh penonton 

dan dinikmati oleh semua umur. 
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Konsep latar belakang yang digunakan oleh penulis menggunakan 

konsep latar belakang dalam studio film yang mengandalkan warna polos. 

Warna tersebut digunakan berbeda-beda pada setiap personil band. Warna 

yang digunakan untuk latar belakang pada setiap personil menggunakan 

warna pelangi (Mejikuhibiniu). Warna pelangi digunakan oleh penulis 

karena ingin meggambarkan bahwa salah satu makna dari lagu yaitu cinta 

adalah cinta itu berwarna dan indah. 

 

Pada video berjenis performance, biasanya konteks di dalamnya, 

mengandalkan shot-shot indah atau artistik mulai dari gerakan para 

personil band, foto atau visual lain, dan pengalaman personil. Video jenis 

ini biasanya tidak mempunyai alur cerita atau menyampaikan pesan untuk 

penonton. Kalaupun ada narasi atau cerita, cerita tersebut tidak terlalu 

mempunyai hubungan atau makna yang disampaikan pada lagu. 

 

Penulis menggunakan konsep cerita pada video musik dengan 

menggambarkan atau memvisualisasikan seperti bermain 2D Game. 

Konsep ini terinspirasi pada video musik dari band Red Hot Chili Peppers 

yang menggunakan konsep game sebagai cerita dan performance band 

pada setiap transisi game.  
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Penulis menggunakan game sebagai cerita untuk menunjukkan 

pesan lagu yang disampaikan yaitu cinta itu sangat indah dan murni, maka 

harus diperjuangkan demi akhir yang bahagia. 

 

Konsep alur cerita dalam video musik yang dibuat penulis adalah 

menggunakan visual dalam game Megaman 8. Visual yang ditampilkan 

adalah karakter utama yaitu vokalis Maliq & D’Essentials, Angga yang 

berjuang menyelamatkan sang kekasih, Indah yang merupakan vokalis 

Maliq & D’Essentials dari para robot yang menculiknya. Pada 

visualisasinya, selain memperlihatkan visual seperti bermain 2D game, 

penulis menggunakan shot-shot performance dari visual game 2D dalam 

video musik. 

 

Konsep karakter yang digunakan penulis adalah menggunakan 

konsep kotak dan unibody seperti dalam konsep karakter mobile game 

“Dumb Ways to Die” dan “Battle Robot”. Pada karakter, penulis 

menambahkan ciri khas pada setiap personil band seperti vokalis dengan 

rambut kribo, bassist dengan kepala plontos, dan berpakaian ala pemain 

jazz. 

 

3.1.1.2. Maliq & D’Essentials 

Sejarah berdirinya band ini terjadi pada tanggal 15 Mei 2002 yang 

sekarang ini beranggotakan 6 personil yaitu: Angga, Indah, Widi, Jawa, 

Perancangan Video..., Rorry Giovane, FSD UMN, 2014
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Lale, dan Ilmam.  Band ini berasal dari Jakarta yang bergenre jazz dan 

mencampurnya dengan pop dan soul. Maliq sendiri adalah kepanjangan 

dari Music And Live Instrument Quality, sedangkan D’Essentials adalah 

elemen-elemen pendukung dalam musik Maliq & D’Essentials. 

Lagu-lagu andalan dalam setiap album Maliq & D’Essentials 

menggunakan perpaduan 2 bahasa yaitu Indonesia dan Inggris yang 

menjadi ciri khas band ini.Perpaduan inilah yangmembuat musik Maliq & 

D’Essentials terkadang tidak terkesan seperti lagu Indonesia pada 

umumnya terdengar melankolis. 

Semasa berkarya di musik Indonesia, Maliq & D’Essentials sudah 

merilis 6 full album yaitu 1st Maliq & D’Essentials dan Free Your Mind 

dengan masing-masing dibuat versi repackagednya. Lalu empat album 

berikutnya adalah Mata Hati Telinga, The Beginning of A Beautiful Life, 

Sriwedari dan Musik Pop. 

Band ini pertama kali dibentuk beranggotakan 9 personil.Awal karir 

mereka, sebagai café band di sebuah pub kecil dalam hotel berbintang di 

Jakarta. Setelah hamper 12 tahun, mereka semakin kompak meski personel 

mereka hanya menyisakan 6 personel saja yang terdiri dari Angga (Vokal), 

Indah (Vokal), Ilmam (Keyboard), Jawa (Bass), Lale (Gitar), dan Widi 

(Drum). 

Setelah 2 tahun pertama berkarir, pada tahun 2004, mereka berhasil 

merilis album perdananya yaitu 1st  Maliq & D’Essentials dengan singel 
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andalannya yang langsung menggebrak tanah air yang berjudul Terdiam dan 

diikuti dengan beberapa singel lainnya seperti “Untitled”, “Sampai Kapan”, 

dan “Kangen”. Setahun kemudian, dirilis edisi repackaged dari album 

pertama dengan hits singel mereka, “The One”. Album pertama mereka 

medulang sukses dan kontribusi besar bagi band. Pada saat bersmaan, salah 

satu personil mereka, Dimi memutuskan hengkang untuk fokus bersolo 

karir. 

Pada tahun 2007, Maliq & D’Essentials merilis album keduanya 

yang berjudul Free Your Mind dengan lagu andalannya berjudul “Heaven” 

dan “Beri Cinta Waktu”. Album ini juga dirilis edisi repackaged pada tahun 

2008 dengan singel “Dia” dan “Kau Yang Bisa” yang menjadi sebuah 

soundtrack film Claudia Jasmine. Di tahun yang sama, Satrio, sang gitaris 

memutuskan untuk mundur dan membentuk grup band bernama Alexa. 

Posisi gitaris yang kosong diisi oleh gitaris bernama Lale. Dengan 

latar musik berbeda, ia memberi warna baru bagi musik Maliq & 

D’Essentials. Pada tahun 2009, mereka merilis album keiga yang berjudul 

Mata Hati Telinga yang mengandalkan hits single “Pilihanku”. Pada tahun 

yang sama, mereka mendapatkan penghargaan dari majalah Rolling Stone 

sebagai Best Album 2009. 

Pada tahun 2010, Maliq & D’Essentials merilis album keempatnya 

yang berjudul The Beginning of A Beautiful Life, dengan singel andalan 

mereka berjudul “Terlalu”. Pada saat bersamaan, mereka menerbitkan 
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sebuah buku dengan judul yang sama dengan album, yang berisi cerita 

setiap personil. Buku ini juga memuat mini biografi perjalanan musik 

mereka serta foto-foto yang diproduksi sebanyak 500 eksemplar. 

Pada tahun yang sama, Amar, personil terompet memutuskan 

mundur dari personil tetap tetapi masih membantu band saat pertunjukan 

live konser. Pada tahun 2011, Maliq & D’Essentials merilis singel berjudul 

“Menari”.Tak disangka, singel ini mendapat respon luar biasa dari 

pendengar radio di seluruh Indonesia. Akhir tahun 2011, dirilisnya singel 

baru berjudul Penasaran yang mendapat respon baik oleh penikmat musik 

Indonesia. 

Personil Maliq & D’Essentials 

 

Gambar 3.1. Personil Band Maliq & D’Essentials 
(http://www.the-marketeers.com/archives/maliq-and-dessentials-hadir-dengan-album-baru-

sriwedari.html,2014) 

Perancangan Video..., Rorry Giovane, FSD UMN, 2014
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Dari kiri ke kanan 

1. Lale (Gitaris) 

2. Indah (Vokalis) 

3. Widi (Drummer) 

4. Ilmam (Keyboardist) 

5. Angga (Vokalis) 

6. Jawa (Bassist) 

 

3.1.2. Posisi Penulis 

Pada Paragraf ini, penulis berperan sebagai konseptor dalam membuat karakter 

design, layout, dan background. Penulis juga berperan sebagai storyboard artist 

dalam membuat jalan cerita untuk proses animasi yang akan dilakukan. Penulis 

juga berperan  sebagai animator untuk membuat gerakan atau animasi yang 

dibutuhkan dalam pembuatan video musik animasi 2D ini. Dan terakhir, penulis 

berperan sebagai editor dalam menggabungkan beberapa sequence animasi untuk 

menyatukan menjadi video musik animasi 2D yang utuh. 

3.1.3. Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam membuat tugas akhir dalam mengumpulkan data 

serta penulisan laporan ini antara lain: 

Tabel 3.1. Peralatan Tugas Akhir 

No Peralatan 

1 Komputer 

Perancangan Video..., Rorry Giovane, FSD UMN, 2014
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3.2. Tahapan Kerja 

Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan tahap-tahap kerja yang  dilakukan oleh 

penulis pada saat pengumpulan data. Tahap-tahap kerja itu berisi: 

1. Brainstorming ide yang cocok atau sesuai dengan tema yang ingin dibuat 

dengan segala pertimbangan aspek 

2. Membuat konsep awal baik dari cerita, karakter, layout, dan  elemen 

lainnya untuk mendapat gambaran awal dalam  membuat video musik. 

3. Mengumpulkan referensi atau  ide yang sesuai dengan konsep awal yang 

dibuat atau menambahkan ke dalam konsep untuk memperkuat nilai yang 

disampaikan. 

3.3. Acuan  

Penulis menggunakan acuan dalam membuat video musik animasi 2D ini dari 

scene video musik, gambaran video musik, dan video game. Untuk acuan yang 

digunakan, akan dijabarkan dengan beberapa gambar berikut ini. 

2 Printer 

3 Internet 

4 Kamera Handphone 

5 Pulpen 

6 Buku Catatan 

7 Kertas Gambar 

8 Pen Tablet (Wacom) 
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Gambar 3.2. Acuan Scene Performance dalam Animasi Video Musik 
(http://www.youtube.com/watch?v=NCRga9NO3No,2014) 

 

 

 

Gambar 3.3. Acuan Konsep Visual Cerita dalam Animasi Video Musik 
  (http://www.youtube.com/watch?v=YlUKcNNmywk,2014) 
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Gambar 3.4. Acuan Background Cerita dalam Animasi Video Musik 
(http://www.youtube.com/watch?v=4cm1G3Jq0mk,2014) 

 

3.4. Referensi  

Selain membuat konsep yang matang, penulis juga mengumpulkan data berupa 

referensi untuk memperkuat karakter, gambar, dan penyampaiannya kepada 

penonton. Penulis menggunakan referensi dari video musik, game, mobile game, 

dan video referensi buatan sebagai salah satu sumber dalam membuat video musik 

animasi 2D. 

 

3.4.1. Referensi Video 

Penulis mengambil beberapa referensi gambar dalam membuat video musik 

ini.Cuplikan pertama yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah salah satu 

klip dari video musik Maliq & D’Essentials, Heaven 
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Gambar 3.5. Cuplikan Scene Video Musik Heaven 
                              (http://www.youtube.com/watch?v=NCRga9NO3No,2014) 

 

Pada adegan  ini, bassist Maliq & D’Essentials yang bernawa Jawa sedang 

memainkan basnya. Ia memainkan bass seperti memainkan dengan gaya jazz yang 

menjadi ciri khasnya. Gerakan ini mewakili gerakan dari karakter Jawa pada 

video musik yang dibuat oleh penulis. 

 

Gambar 3.6. Cuplikan Scene Dari Video Maliq & D’Essentials Pilihanku 
(http://www.youtube.com/watch?v=GsVyAFgWmUE,2014) 
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Selanjutnya, penulis meneliti salah satu adegan dari cuplikan video musik 

Maliq & D’Essentials yang berjudul “Pilihanku”. Dalam cuplikan diatas, terlihat 

semua personil band sedang bernyanyi bersama.   

Adegan pada cuplikan ini mewakili adegan pada storyboard saat lagu 

memasuki reff. Pada adegan ini, keenam personil Maliq & D’Essentials bersama-

sama beraksi dalam video sambil memainkan alat musik mereka. Dimulai dari 

drummer, Widi yang memainkan drum, kemudian disusul oleh Ilmam yang 

bermain keyboard, selanjutnya muncul karakter Jawa, yang memainkan bas, lalu 

muncul Lale yang bermain gitar, dan terakhir muncul 2 vokalis yaitu Indah dan 

Angga. 

 

Gambar 3.7. Video Red Hot Chili Peppers Californication 
  (http://www.youtube.com/watch?v=YlUKcNNmywk,2014) 
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Selanjutnya penulis mengambil referensi dari gambar diatas sebagai jalan 

cerita dan juga dalam membuat jenis video musik seperti. Pada gambar, Red Hot 

Chili Peppers membuat video musik “Californication” yang menceritakan tentang 

adanya cerita yang dikemas dalam bentuk video game dan disisipi oleh 

performance dari member band. 

 

Dalam Video Musik versi penulis, game yang dikemas berbentuk animasi 

2D dengan disisipi oleh performance personil band. Penulis membuat video musik 

dengan jenis performance yang menunjukkan shot-shot dari karakter personil 

band saat bermain musik dan melakukan gerakan lain. 

 

3.4.2. Referensi Karakter dan Background 

Dalam pembuatan video musik, penulis juga mengambil berbagai referensi tidak 

hanya untuk gerakan animasi dan adegan yang cocok.Beberapa referensi dari 

video game juga diambil oleh penulis sebagai gambaran untuk pembuatan latar 

atau background dan juga dalam pembuatan karakter.Berikut ini ada dua sumber 

yang penulis ambil sebagai referensi dalam pembuatan video musik. 
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Gambar 3.8. Level game Megaman 8 
(http://www.youtube.com/watch?v=4cm1G3Jq0mk,2014) 

 

Referensi pertama yang digunakan penulis adalah  level game di Megaman 

8. Pada video musik, diceritakan singkat bahwa wanita pujaan Angga, Indah 

(keduanya merupakan personil band Maliq & D’Essentials) diculik oleh robot dan 

ia harus menyelamatkan wanita pujaannya. Alur ceritanya digambarkan dengan 

tampilan game. Tampilan dalam video musik animasi akan ditampilkan berupa 

2D dengan GUI seperti Health Bar atau HP sebagai kekuatan karakter yang biasa 

terdapat dalam video game bergenre action ini.  
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Gambar 3.9. Karakter dari Game Dumb Ways To Die 
                                 (http://www.youtube.com/watch?v=IJNR2EpS0jw,2014) 

 

Referensi selanjutnya digunakan oleh penulis adalah karakter dari game 

Dumb Ways To Die. Penulis mengambil referensi karakter ini karena simplicity 

atau kesederhanaan bentuk karakter tetapi tetap menjadi ikon dari game tersebut. 

Selain itu dengan ciri khas setiap personil Maliq & D’Essentials, maka karakter 

tersebut akan terlihat lebih menarik. 
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Gambar 3.10. Karakter Battle Robot dari Android Device 
(http://www.youtube.com/watch?v=Qz-9B8uJeUs,2014) 

 

 

 Referensi karakter selanjutnya yang digunakan penulis adalah karakter 

pada game Battle Robot dalam game Android. Unsur kotak dengan mengemas 

grafik 3D yang terlihat simpel, tetapi tetap menarik menjadi pilihan penulis 

menggunakan referensi ini. Pada karakter yang dibuat oleh penulis, penulis 

menggunakan konsep Battle Robot sebagai kepala dalam karakter dan badannya 

menggunakan konsep pada karakter “Dumb Ways to Die.” 
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Gambar 3.11. Video musik Pitbull dan Jessie J 
(http:/vip-files.net,2014) 

 

Referensi selanjutnya adalah referensi video musik Pitbull yang 

berjudul “Bon Bon” dan Jessie J yang berjudul “Price Tag”. Referensi ini 

dipakai oleh penulis dalam membuat latar belakang dan komposisi warna 

dalam membuat video musik animasi 2D.  Tampilan scene pada saat scene 

performance dan scene visual cerita berupa 2D game akan menggunakan 

latar belakang dengan warna seperti pada referensi diatas. 
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3.4.3. Video Referensi Buatan 

Setelah penulis melakukan observasi dengan mengamati dan mempelajari studi 

pustaka serta vide-video referensi dari film, penulis melakukan eksperimen berupa 

video referensi buatan sendiri yang bertujuan untuk memberikan gambaran nyata 

pada animasi yang dibuat. Video Referensi dibuat sebagai acuan membuat 

gerakan-gerakan khas band dan tambahan dalam video musik Maliq & 

D’Essentials. 

 

Gambar 3.12. Video Buatan Memukul Dengan Tangan Kiri Sambil Mengayunkan Badan 

 

Penulis membuat video akting memukul dengan tangan kiri yang 

diperlihatkan pada gambar diatas.Video referensi tersebut berdurasi sekitar 4 

detik.Pergerakan yang terjadi mulai dari gerakan tangan kiri mengayun sampai 

selesai membutuhkan waktu antara 2-4 detik. Penulis membuat video referensi 
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buatan supaya melihat detil gerakan dan frame untuk dituangkan pada 2D 

Animasi. 

 

Gambar 3.13. Video buatan Lip Sync dari lagu Heaven 

 

Gambar selanjutnya diatas adalah menunjukan video referensi lip sync 

lagu Heaven dari Maliq & D’Essentials pada bait “aku dan kamu, kita 

bahagia.”Durasi video ini sekitar 5 samapi 6 detik. Penulis menggunakan video 

referensi ini untuk menangkap gerakan mulut dan menganimasikannya ke dalam 

karakter secara detil. Penulis juga ingin melihat gerakan mulut pada saat 

pengucapan kata-kata . 
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Gambar 3.14. Video Referensi Buatan untuk Band Performance 

 

 Gambar selanjutnya diatas adalah video buatan membuat gerakan bermain 

bass, gitar, dan keyboard.Penulis membuat video ini untuk melihat gerakan-

gerakan dasar dalam bermain gitar, keyboard dan juga bass. Penulis juga 

membandingkan gerakan dalam video buatan ini dengan gerakan personil band 

Maliq & D’Essentials pada saat bermain alat musik. 
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3.5. Metodologi Penelitian 

Penulis juga melakukan studi pustaka sebagai dasar penelitian yang akan 

dilakukan, diantaranya adalah teori dari Music Performance Research oleh Ford 

yang didalamnya dibahas mengenai penampilan atau pertunjukan dengan actor 

atau aktris pada panggung dan pemain musik dalam konser. Kemudian dalam 

penelitian, penulis akan mengumpulkan data berupa ciri khas pemain musik jazz 

mulai dari penyanyi, keyboardist, bassist, gitaris dan drummer. 

 

 Selanjutnya dalam membuat eksperimen, penulis juga melakukan studi 

pada buku karya Richard Williams yang berjudul Animator Survival Kit. Isi dari 

buku tersebut menjelaskan bahwa kunci dari akting adalah sadar akan situasi yang 

dihadapi dan mengekspresikannya untuk mengembangkan  kemampuan dalam 

menggambar atau menemukan gambar atau obyek baru dengan mengimajinasikan  

kedalam  karakter. 

 

 Untuk referensi studi pustaka lainnya, penulis melakukan studi pada 

buku “The Illusion Of Life” oleh Frank Thomas and Ollie Johnston. Pada buku 

ini, dijelaskan bahwa salah satu unsur penting dalam akting adalah ekspresi.  

Dengan adanya ekspresi , penonton bisa mengetahui apa yang  disampaikan oleh 

animator pada film animasi. 
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3.6. Hasil Penilitian 

Setelah penulis melakukan penelitian sesuai dengan metodologi, penulis 

mendapat data dari hasil penelitian untuk membuat gerakan animasi dari karakter 

personil Maliq & D’Essentials di setiap scene yang menjadi objek penelitian. 

Animasi dari setiap karakter yang ditampilkan harus bisa merepresentasikan cerita 

atau visual yang akan disampaikan serta gerakan yang jelas. 

 

Penulis mendapati tiga gerakan animasi berbeda pada scene yang sudah 

diteliti yang diantaranya adalah gerakan memukul, gerakan lip sync pada lagu 

“Heaven”, dan gerakan bermain alat musik. Berikut ini adalah  pembahasan 

mengenai ketiga gerakan animasi yang berbeda yang telah diteliti oleh penulis. 

 

Gambar 3.15. Adegan karakter Angga Memukul Robo 

 

 Pada storyboard scene tersebut, penulis ingin menceritakan perjuangan 

karakter Angga dalam menyelamatkan kekasihnya, Indah, yang diculik oleh 
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sekelompok robot jahat. Selama perjalanan, Angga bertemu dengan komplotan 

robot dan pertarungan pun terjadi. 

 

 Gerakan animasi yang terjadi adalah Angga menyerang robot dengan 

pukulan kirinya hingga robot terpental seakan-akan ke bagian layar. Penulis 

memperhatikan dalam membuat gerakan memukul Angga dengan  mengayunkan 

tangan kiri, perlu referensi dan pengamatan agar gerakan yang dibuat bisa 

ditangkap dan dicerna oleh penonton. 

 

 Gerakan memukul ini juga menggunakan video referensi dari rekaman 

yang dibuat penulis. Penulis menggunakan gerakan ini yang bertujuan untuk 

membuat gerakan asli atau orisinil pada karakter yang dibuat dalam video musik. 

 

              Gambar 3.16. Adegan Lip Sync Pada Bagian Lirik “aku dan kamu, kita bahagia” 

 

 Pada beberapa adegan  dari storyboard ini,  penulis ingin menampilkan 

gerakan animasi dari mulut atau pada saat bernyanyi karena dalam setiap video 
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musik yang dibuat, adegan ini sering muncul dalam penyelarasan timing dan 

elemen pendukung dalam video musik. 

 

 Pada adegan ini,  penulis membuat gerakan lip sync dari 6 karakter band 

Maliq & D’Essentials menyanyikan lagu Heaven pada bait “Aku dan kamu, kita 

bahagia.” 

 Dalam hasil pengamatan, penulis menilai ada beberapa persamaan dalam 

pengucapan. Seperti dalam pengucapan huruf ‘a’ atau kata yang berakhiran ‘a’, 

gerakan mulut akan berakhiran sama yaitu membuka mulut pada akhir berkata.   

Penulis juga membuat video referensi sendiri untuk melihat pergerakan mulutnya 

dengan lebih jelas. Penulis membuat video tersebut bertujuan pula agar membuat 

gerakan orisinil dalam hal pengucapan atau lafal. 

 

Gambar 3.17. Adegan Karakter Jawa Bermain Bass 

 

 Pada adegan dalam storyboard ini, menunjukan bahwa karakter bassist 

Maliq & D’Essentials, Jawa sedang bermain bass. Adegan ini dibuat pada saat 
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lagu “Heaven” memasuki bagian lagu “You, sent from heaven baby, heaven, feels 

like you.”  

 

 Pada bagian ini, keenam personil band, dengan masing-masing 

melakukan aksi panggung mereka secara satu per satu. 

Pada hasil pengamatan, bassist Maliq &D’Essentials, Jawa cenderung 

menggerakkan kaki dan sedikit membungkukkan badan ketika bermain bass atau 

melakukan petikan khasnya. 

 

 Penulis juga menggunakan video referensi sendiri untuk lebih 

memperjelas gerakan bermain bass. Penulis membuat video tersebut agar bisa 

membandingkan dan menggabungkan kedua gerakan bermain bass pada gerakan 

sebenarnya yaitu Jawa memainkan bass dan penulis bermainkan bass.  

Contoh gambar sebagai berikut: 

 

Gambar 3.18. Video Buatan Penulis Dengan Video Heaven Saat Jawa Bermain Bass
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