
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



35 
 

BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam tugas akhir ini penulis membuat sebuah video clip animasi 2 dimensi dari 

sebuah lagu berjudul “Di Timur Matahari” karya W.R. Soepratman (1931). Tema 

lagu ini menceritakan semangat pemuda-pemudi dalam memperjuangkan  

kemerdekaan Indonesia. Tema lagu ini untuk saat ini penulis menganggap masih 

sesuai dalam membangun semangat pemuda-pemudi mengisi pembangunan 

setelah kemerdekaan Indonesia. Diharapkan dengan mendengarkan lagu ini 

pemuda-pemudi tidak patah semangat mengejar cita-citanya, berkarya demi 

pembangunan bumi pertiwi Indonesia merdeka. 

 Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu dengan mengacu 

pada teori yang mendukung untuk digunakan sebagai acuan dalam membuat 

proyek ini. Diawali dengan mendengarkan lagu “Di Timur Matahari” berulang-

ulang untuk mendapatkan suasana, karakter dan tema. Video clip ini berupa film 

animasi, penulis perlu mengacu teori tentang animasi berdasarkan beberapa buku 

referensi, teori tentang video clip itu sendiri, dan teori tentang komposisi gambar 

(framing). 

 Selain melakukan pengumpulan sumber teori yang mendukung, penulis 

juga perlu mengumpulkan gambar-gambar atau foto-foto sebagai referensi gambar 

latar belakang maupun karakter, mempelajari berbagai gerak seperti orang 

berjalan, berlari, gerak binatang dari referensi potongan film-film pendek, juga 
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mempelajari profil dari penulis dan komposer lagu ini yaitu W.R. Soepratman 

lewat internet dan buku agar dapat mempermudah penulis membuat proyek 

animasi ini. 

Posisi penulis dalam proyek ini adalah sebagai penulis cerita, pembuat 

latar belakang, animator, juru warna dan editor. 

3.1.1. Sinopsis  

Berceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Dani berusia 10 tahun kelas 

4 SD, anak dari keluarga petani dan mempunyai seorang adik perempuan. Dani 

bercita-cita ingin menjadi seorang insinyur pertanian. 

Untuk mencapai cita-citanya maka Dani giat sekali bersekolah, waktunya 

lebih banyak dihabiskan untuk membaca buku-buku yang dipinjam dari 

perpustakaan itu.  Namun Dani juga giat bersosialisasi dengan teman-temannya, 

mengikuti banyak kegiatan ekstrakulikler di sekolahnya, salah satunya kegiatan 

bercocok tanam hidroponik dan Paskibra.  

 

3.2. Konsep 

Penulis memerlukan beberapa acuan gambar maupun gerakan untuk 

mempermudah membuat atau menciptakan karakter utama dan pendukung 

termasuk gambar latar belakang. Penulis mencari gambar-gambar latar belakang 

dari Google Images dan video-video dari Youtube. Berikut ini gambar-gambar 

yang menjadi acuan penulis. 
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3.2.1. Suasana Pedesaan 

 

Gambar 3.1. Referensi Gambar Pemandangan Desa 
 (https://ummukhodijah.files.wordpress.com/2009/08/sawah-www-geocities-com1.jpg) 

 
 

Tema cerita ini adalah suasana pedesaan, sehingga penulis mencari referensi 

gambar suasana pedesaan antara lain gambar pegunungan, sawah, membajak 

sawah, angon bebek, jembatan gantung dan lain-lain. Pada gambar 3.1. digunakan 

untuk gambar latar belakang suasana perdesan di lingkungan rumah tinggal 

karakter Dani. 

 

Gambar 3.2. Referensi Video Matahari Terbit 
 (https://www.youtube.com/watch?v=UlMAtD-ApSU) 
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 Sesuai dengan judul lagu “Di Timur Matahari”, penulis juga perlu gambar 

dan video referensi matahari terbit. Referensi ini akan digunakan sebagai acuan 

latar belakang pembuka video clip. 

 

Gambar 3.3. Referensi Gambar di Pinggir Sawah 
(https://rlans.files.wordpress.com/2009/09/sawah.jpg) 

 

Gambar 3.4. Referensi Video Pekerjaan Membajak Sawah 
 (https://www.youtube.com/watch?v=bChto34Lma4) 
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Sesuai dengan alur cerita yang penulis buat bahwa ayahnya adalah seorang 

petani. Di salah satu scene penulis membuat adegan Dani pergi ke sekolah dan 

bertemu ayahnya yang sedang membajak sawah. Video membajak sawah ini 

diperlukan untuk mempelajari gerakan kerbau dan petani yang sedang membajak 

sawah. Untuk tata letak gambar sawah penulis menggunakan referensi gambar 

suasana di tepi sawah (gambar 3.3.). 

 

Gambar 3.5. Referensi Gambar Gubuk di Tengah Sawah 
 (http://www.duajurai.com/wp-content/uploads/2014/09/Sawah.jpg) 

 

 Umumnya di persawahan selalu terdapat gubuk tempat petani beristirahat 

atau sedang mengawasi sawahnya dari hama burung. Bentuknya cukup unik 

sehingga penulis mengambil bentuk gubuk ini sebagai properti dalam cerita video 

clip ini. Penulis membuat cerita saat Dani sedang membaca buku di gubuk di 

tengah sawah. 

Perancangan Video..., Banu Basworo, FSD UMN, 2015



40 
 

 

Gambar 3.6. Referensi Gambar Pengiring (Angon) Bebek 
 (http://i627.photobucket.com/albums/tt358/sabranglor/sabrang1/angonbebek.jpg) 

  
 

 

Gambar 3.7. Referensi Video Gerakan Bebek 
 (https://www.youtube.com/watch?v=b3XEx1iLxNs) 

  

 Persawahan tidak lepas dengan kegiatan angon bebek, umumnya angon 

bebek akan muncul setelah masa panen padi, saatnya bebek-bebek itu mencari 

makan. Penulis memerlukan video referensi untuk mempelajari gerakan bebek-

bebek berjalan. 
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Gambar 3.8. Referensi Gambar Jembatan Gantung dan Seorang Anak SD 
(http://cdn.klimg.com/merdeka.com/i/w/photonews/2012/12/05/123110/640x320/uji-nyali-di-

jembatan-gantung-srengseng-sawah-004-debby.jpg) 
 
 

 Di dalam cerita penulis memasukkan properti jembatan gantung. Untuk itu 

perlu mencari bentuk-bentuk jembatan gantung di pedesaan. Penulis menemukan 

referensi jembatan gantung yang sedang dilalui seorang anak SD, sehingga 

penulis sekaligus memperoleh profil karakter utama anak SD. 

3.2.2. Suasana di Sekolah Dasar 

 

Gambar 3.9. Referensi Gambar Suasana Kelas SD 
(http://laruno.com/wp-content/uploads/2014/10/guru4.png) 
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 Penulis juga memasukan adegan belajar di dalam kelas sehingga penulis 

perlu mencari gambar referensi suasana kelas beserta gurunya. Lewat gambar 

referensi ini penulis memperoleh karakter seorang guru SD wanita dan suasana 

belajar di dalam kelas SD. 

 

Gambar 3.10. Referensi Gambar Suasana Perpustakaan Sekolah 
(http://keluargasakinah01.blogspot.com/2013/03/perpustakaan-juara-i-tk-provinsi.html) 

     
 

Penulis juga memasukkan adegan di perpustakaan sehingga juga 

memerlukan gambar referensi suasana perpustakaan. Dari gambar referensi ini 

penulis dapat mempelajari situasi saat meminjam dan mengembalikan buku serta 

susunan buku dalam rak dan tata letak perpustakaan. 

 

Gambar 3.11. Referensi Gambar Suasana Tampak Depan Sekolah Dasar 
(http://sdn1gondangwayang.blogspot.com/2012/07/blog-post.html) 
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 Dalam cerita video clip ini terdapat adegan Dani pulang sekolah bersama 

teman-temannya Untuk itu penulis memerlukan gambar referensi sebuah pintu 

masuk sekolah SD (gapura) yang terlihat dari jauh untuk mendapatkan suasana di 

depan halaman luar sekolah SD. 

3.2.3. Suasana di Sekolah SMP, SMA dan Wisuda 

 

Gambar 3.12. Referensi Gambar Suasana Kebun Hidroponik 
(https://hidroponikceria.files.wordpress.com/2014/12/rumah-pembibitan-hidroponik-di-marunda-

yang-didukung-oleh-pemprov-1.jpg) 
 

 Saat Dani memasuki sekolah SMP, di sekolahnya terdapat adegan praktek 

bercocok tanam di dalam ruangan. Penulis memilih gambar referensi bercocok 

tanam hidroponik. Penulis memilih tanaman hidroponik karena bentuknya 

sederhana dan dapat dilakukan di dalam ruangan. 
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Gambar 3.13. Referensi Gambar Suasana Baris-berbaris Paskibra 
(https://c2.staticflickr.com/4/3614/3850994493_c6c89229bf.jpg) 

 
 

 

Gambar 3.14. Referensi Video Gerakan Baris-berbaris 
(https://www.youtube.com/watch?v=TvHUxvRRxdA) 

 
 

Selain bercocok tanam juga ada kegiatan Paskibra. Penulis mencari 

gambar dan video referensi baris-berbaris Pasukan Pengibar Bendera. Gambar dan 

video referensi dibutuhkan untuk mempelajari suasana, pakaian seragam, dan 

gerakan baris-berbaris. 
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Gambar 3.15. Referensi Gambar Suasana Ujian di Dalam Kelas SMA 
(http://lumbungpos.com/wp-content/uploads/2015/04/ujian-nasional.jpg) 

 
   
 Penulis memerlukan suasana ujian dalam kelas, untuk itu penulis 

memerlukan gambar referensi ujian akhir di dalam kelas SMA untuk 

mendapatkan suasana dan ketegangan saat melakukan ujian akhir.  

 

Gambar 3.16. Referensi Gambar Suasana Wisuda 
(http://abidragil.blogspot.com/2012/08/foto-wisuda-inisnu-jepara.html) 
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Gambar 3.17. Referensi Video Gerakan saat Diwisuda 
(https://www.youtube.com/watch?v=2wQsHs3xoJk) 

   
 

 Adegan klimaks di video clip ini adalah saat Dani diwisuda. Dani sangat 

bergermbira karena berhasil lulus SMA sesuai dengan keinginan ayah dan ibunya. 

Penulis memerlukan gambar referensi suasana wisuda dan gerakan saat diwisuda. 

Dari garmbar referensi dan gerakan ini diperlukan agar dapat membuat gerakan 

wisuda yang tepat. 

3.2.4. Referensi Gerakan 

 

Gambar 3.18. Referensi Video Gerakan Bangun Tidur 
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 Untuk mendapat gerakan bangun tidur, penulis sengaja melakukan adegan 

bangun tidur dan direkam. Dari rekaman tersebut penulis dapat membuat satu-

persatu setiap gerakan animasi bangun tidur. Adegan bangun tidur dibuat dengan 

2 posisi berbeda sesuai dengan storyboard yang sedang dibuat yaitu pandangan 

dari dalam ruang kamar (referensi sebelah kiri) dan luar ruangan (referensi 

sebelah kanan). 

 

Gambar 3.19. Referensi Video Gerakan Anak SD Berlari 
(https://www.youtube.com/watch?v=Edy3nQ2xjjI) 

 
 

 Saat Dani berangkat ke sekolah (SD), dia bertemu ayahnya yang sedang 

membajak sawah. Dani berjalan cepat ke sekolah sambil menyapa ayahnya. Untuk 

membuat gerakan jalan cepat, penulis mencari referensi video. Yang didapatkan 

adalah video gerakan anak SD berlari, penulis kemudian menyederhanakan 

sequence gerakan berlari menjadi gerakan berjalan cepat. 
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3.3. Sketsa dan Storyboard 

Setelah mendengarkan lagu berkali-kali, penulis dapat membayangkan adegan 

yang terjadi. Melalui penelitian baik dengan referensi gambar, gerakan lewat 

video dan studi karakter, penulis membuat sketsa storyboard sebagai berikut. 

 

Gambar 3.20. Sketsa Suasana Pedesaan 
 

 Sketsa ini berada saat bagian pembuka video clip “Di Timur Matahari” 

yang menampilkan suasana matahari terbit di pedesaan. Sketsa ini dibuat sesuai 

dengan referensi gambar suasana pedesaan (gambar 3.1.) dan video matahari 

terbit (gambar 3.2.). 
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Gambar 3.21. Sketsa Suasana Membajak Sawah 
 

 Sketsa adegan Dani berangkat ke sekolah dan bertemu ayahnya sedang 

membajak sawah. Pada adegan ini penulis mengacu pada referensi video membajak 

sawah (gambar 3.4.), video anak SD berlari (gambar 3.19.) dan gambar di tepi sawah 

(gambar 3.3.) . Pada sketsa ini penulis meletakkan sawah sebagai latar depan dari animasi 

ini. 

 

Gambar 3.22. Sketsa Dani Berjalan di Atas Jembatan Gantung 
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 Gambar sketsa ini mengacu pada gambar referensi anak SD berjalan di atas 

jembatan gantung (gambar 3.8.). Adegan ini persis sesaat sebelum masuk bait lagu “Di 

Timur matahari mulai bercahya”. 

 

Gambar 3.23. Sketsa Ibu Guru sedang Mengajar 
  

 Sketsa ini berada di bait “Di Timur matahari mulai bercahya”. Saat masuk ke 

lirik tersebut, Ibu guru sedang menyelesaikan gambar peta Indonesia sebelah Timur dan 

diakhiri dengan menunjuk gambar pulau Papua (bagian Timur). Sketsa ini mengacu pada 

refernsi gambar ibu guru dalam kelas SD (gambar 3.9.). 

 

Gambar 3.24. Sketsa Suasana Belajar di Kelas SD 
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 Sketsa Dani menjawab pertanyaan dari Ibu guru di dalam kelas, berada di kata 

“bercahya” pada akhir bait “Di Timur matahari mulai bercahya”. Dilanjutkan ke bait 

“Bangun dan berdiri kawan semua”, dengan  memperlihatkan Ibu guru mengacungkan 

ibu jarinya (“bangun dan berdiri”) karena jawaban Dani benar, dan memperlihatkan 

suasana di dalam kelas SD bersama teman-temannya (“kawan semua”). Sketsa ini 

mengacu pada gambar suasana kelas (gambar 3.9.). 

 

Gambar 3.25. Sketsa Rak Buku Perpustakaan 
   

  

 

Gambar 3.26. Sketsa Meminjam Buku di Perpustakaan 
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 Sketsa Dani di perpustakaan sedang meminjam buku, berada di bait 

“Marilah mengatur barisan kita”. Sesuai dengan lirik tersebut, adegan ini 

menggambarkan suasana Dani mempersiapkan diri dengan banyak membaca 

untuk mencapai cita-citanya. Sketsa ini mengacu pada referensi gambar suasana 

perpustakaan (gambar 3.10.). 

 

Gambar 3.27. Sketsa Suasana di Pintu Gerbang SD 
   

 Adegan Dani pulang sekolah berada di akhir bait “Marilah mengatur 

barisan kita” dan dilanjutkan dengan gambar Dani pulang sekolah bersama teman-

temannya yang terdapat di bait “Seluruh pemuda Indonesia”. Dani dan teman-

temannya dilambangkan sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa. Sketsa suasana 

depan sekolah mengacu pada gambar 3.11. 

Perancangan Video..., Banu Basworo, FSD UMN, 2015



53 
 

 

Gambar 3.28. Sketsa Gubuk di Tengah Sawah 
   

 Sketsa Dani sedang asyik membaca buku di gubuk di tengah sawah. 

Adegan ini berada di bridge lagu yang menggambarkan Dani sedang giat 

menyerap ilmu dari buku yang sedang dibaca. Sketsa ini mengacu pada gambar 

referensi gubuk (gambar 3.5.). 

 

Gambar 3.29. Sketsa Dani Bertemu dengan Angon Bebek 
   

Sketsa Dani berangkat ke sekolah (SMP) dan bertemu dengan angon bebek, 

adegan ini dimulai saat pengulangan bait “Di Timur matahari mulai bercahya”. Sesuai 

dengan liriknya saat matahari terbit, anak-anak pergi ke sekolah menuntut ilmu dan sang 
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ayah melakukan perkerjaannya masing-masing. Sketsa ini mengacu pada gambar dan 

video referensi angon bebek (gambar 3.6. dan 3.7.). 

 

Gambar 3.30. Sketsa Suasana Pelajaran Praktek Bercocok Tanam di SMP 
    

 Sketsa ini menggambarkan suasana pelajaran bercocok tanam hidroponik, berada 

di bait “Bangun dan berdiri kawan semua”. Sesuai dengan liriknya, sketsa ini 

menggambarkan para pemuda-pemudi perlu belajar dan mempunyai keterampilan untuk 

membangun bangsa, salah satunya lewat jalur agraris yang dikelola secara modern namun 

ramah lingkungan. Sketsa ini mengacu pada gambar referensi bercocok tanam hidroponik 

(gambar 3.12.). 

 

Gambar 3.31. Sketsa Suasana Baris-Berbaris Paskibra SMA 
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 Sketsa suasana baris-berbaris Paskibra (SMA) berada pada bait “Marilah 

mengatur barisan kita”. Adegan ini kemudian dilanjutkan dengan gambar close-up 

wajah Dani sedang memberi hormat dan diakhiri dengan adegan ujian SMA. 

Sketsa ini mengacu pada gambar dan video referensi baris-berbaris (gambar 3.13.  

dan 3.14.). 

 

Gambar 3.32. Sketsa Suasana Ujian SMA 
      

 Sketsa suasana ujian SMA, adegan ini berada di akhir bait “Marilah 

mengatur barisan kita” pada kata “kita”. Adegan ini dibuat untuk perantara 

menuju ke adegan wisuda. Sketsa mengacu pada referensi gambar suasana ujian 

SMA (gambar 3.15.). 
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Gambar 3.33. Sketsa Suasana Wisuda 
   

 Sketsa adegan suasana Dani bergermbira telah diwisuda, berada di bait 

“Seluruh pemuda Indonesia”. Adegan ini mewakili pemuda Indonesia harus 

bersemangat dalam mencapai cita-citanya untuk membangun negerinya. Sketsa 

mengacu pada gambar dan video referensi suasana wisuda (gambar 3.16. dan 

gambar 3.17.). 

 

Gambar 3.34. Sketsa Dani Menjadi Sarjana dan Kembali Kampungnya 
 

 Sketsa Dani telah menjadi sarjana dan kembali ke kampungnya, adegan ini 

berada di bait pengulangan “Seluruh pemuda Indonesia”. Adegan ini 

Perancangan Video..., Banu Basworo, FSD UMN, 2015



57 
 

menggambarkan betapa bangga dan bersemangatnya Dani melihat usaha jerih 

payah memajukan usahanya. Latar belakang pada sketsa ini mengacu pada 

gambar pemandangan desa (gambar 3.1.). 

 

3.4. Hasil Temuan Analisa Proyek Animasi 

Setelah mempelajarai acuan teori, gambar referensi dan referensi video, penulis 

mendapatkan beberapa scene untuk dibahas yaitu: 

1. Framing pada scene bertemu pembajak sawah, meminjam buku di 

perpustakaan, pulang sekolah, bertemu angon bebek, bercocok tanam di 

sekolah, dan wisuda. 

2. Gerakan animasi yang dilakukan tokoh utama antara lain bangun tidur, 

berjalan cepat, mengangkat tangan, berjalan dengan teman-temannya saat 

pulang sekolah, memakai dasi, gerakan melambaikan tangan dan gerakan 

terkejut. 
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