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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Dogi (Dony Gian) Style adalah sebuah web series berdurasi kurang dari sepuluh 

menit. Web series ini ditayangkan di sebuah video sharing website yaitu  Youtube 

dan berisi chalenge yang akan dilakukan oleh 2 orang host, yaitu Dony dan Gian, 

penonton web series ini dapat meminta chalange yang akan dilakukan oleh host 

pada episode selanjutnya via comment box.  

 Opening title yang akan penulis buat akan memiliki genre visual pop-art. Di 

dalamnya akan disertakan elemen-elemen visual yang eye catching pop art dengan 

menggunakan warna-warna cerah. 

Penulis merupakan motion graphic artist  dan pembuat opening title dari  

Web series Dogi (Dony Gian) Style. Proses pembuatan opening title web series ini 

dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pra produksi yang terdiri dari perencanaan 

konsep dan pembuatan storyboard, tahap shooting footage live action yang 

dilakukan dalam studio dengan menggunakan green screen dan tahap pembuatan 

motion graphics.  

Berikut adalah work flow dalam pembuatan motion graphics opening title 

web series Dogi Style: 
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1. Rapat awal, pada rapat ini dibahas tema serta target audience dari web 

series, kru serta budget. 

2. Brainstorming, di tahap kedua ini penulis memikirkan konsep serta 

tampilan visual dari motion graphic web series. 

3. Pencarian Referensi, setelah memutuskan konsep serta tampilan visual, 

penulis mencari referensi yang sesuai tampilan visual, yaitu pop art. 

4. Desain Visual Awal, setelah referensi ditemukan, penulis membuat 

desain awal yang berupa dummy yang kemudian di presentasikan 

kepada sutradara. 

5. Revisi 1, setelah presentasi sutradara memberi tahu revisi yang harus 

dilakukan. 

6. Proses shooting, di tahap ini proses pengambilan gambar footage live 

action dilakukan. 

7. Pembuatan aset, penulis mulai membuat aset yang nantinya digunakan 

dalam motion graphics. 

8. Kompositing, pada tahap ini penulis mulai menyatukan footage live 

action dengan aset yang telah dibuat. 

9. Revisi 2, setelah ditinjau oleh sutradara, ada revisi minor yang 

diberikan, sehingga penulis harus memperbaikinya. 

10. Final edit, pada tahap terakhir ini scene per scene motion graphics 

disatukan dan diberi audio. 
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3.2. Sinopsis Web Series 

Dogi (Dony Gian) Style merupakan web series tentang 2 orang host yang 

melakukan tantangan ekstrim pada tiap episodenya. Web series ini terbagi 

menjadi 3 segmen dimana segmen pertama merupakan segmen pembacaan 

tantangan, kedua adalah persiapan melakukan tantangan dan yang terakhir adalah 

eksekusi dari tantangan tersebut. Web series ini menargetkan penonton berusia 13 

sampai 24 tahun dan diproduksi oleh Roadkill Pictures dan Layaria. Karena 

ditayangkan di youtube sebagai bagian dari program asuhan Layaria, penonton 

dapat memberikan komentar serta memberi masukan tentang tantangan yang akan 

dilakukan host di episode selanjutnya. 

3.3. Konsep Opening Title 

Dalam pembuatan opening title, penulis membuat konsep di bawah supervisi dari 

producer serta director. Karena target audience dari program ini merupakan 

remaja serta dewasa muda, disepakati bahwa opening title harus memiliki konsep 

yang fresh dan youthfull.  

Konten chalenge dari web series Dogi Style adalah, 2 orang host 

melakukan tantangan ekstrim. Chalenge yang dilakukan bervariasi namun harus 

original sekaligus menantang. Referensi chalenge yang diambil mengikuti batsu 

game dalam variety show jepang. 

Di dalam konsep chalenge dalam opening title ini terdapat konsep 

kontroversial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 5 tahun 2013 oleh 

Muryaoni J. Semita, controversial adalah menimbulkan atau memungkinkan 

perselisihan di publik. Dari konsep visual motion graphic, kontroversial disini 
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digambarkan dengan 2 orang host yang bertelanjang dada, host disini selain 

sebagai pembawa acara memiliki arti ganda yaitu bisa juga berart sebagai pria 

yang menemani wanita minum dan berbincang di klub malam, dengan latar 

belakang tersebut diharapkan memberi kesan kontroversial pada publik. 

 Penulis membuat beberapa alternatif konsep yang sesuai untuk 

ditunjukkan kepada director, namun dari 3 style yang penulis ajukan, yaitu style 

retro, pop-art dan manga, dipilih style pop-art yang full color karena dianggap 

lebih mampu mewakili style yang fresh dan youthfull. 

 Opening title yang penulis buat berupa gabungan live action dengan 

elemen grafis 2D, serta dipadu dengan style pop-art dengan warna cerah dan 

mewakili konsep program, yaitu merepresentasikan tantangan yang ada. 

Penggunaan live action dengan bantuan green screen, digunakan untuk 

memudahkan pengenalan host  dari acara ini kepada penonton. Dalam 

pembuatannya opening title ini based on visual, sehingga tidak berpengaruh pada 

isi web series. 

3.4. Praproduksi 

Pada tahap yang pertama ini penulis mencari style untuk opening title yang sesuai 

dengan tema web series yang akan dibuat. Style yang dipilih dipertimbangkan 

masak-masak agar pesan tersampaikan kepada penonton.  

 Sebelum penulis membuat konsep, pertama penulis melakukan 

brainstroming dengan mempertimbangkan tema dari web series. Dalam proses 

brainstorming penulis melihat beberapa video referensi sebagai acuan dalam 
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pembuatan konsep nantinya. Setelah melalui pencarian melalui youtube dan media 

lain, penulis menemukan referensi yang sesuai secara visual yaitu pada 

commercial break MTV Taiwan with MIKA dan opening title program musik 

BBC, Pop on Trial. 

 

 

Gambar 3.1. Screen shoot MTV Mika’s Taiwan Trailer 
 (http://www.youtube.com/watch?v=c89vlChR14E) 
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Gambar 3.2. Screen Shoot Opening Title Pop on Trial 
 (http://www.youtube.com/watch?v=8otprzQrwlc) 

 Referensi diatas dipilih karena kesesuaiannya dengan tema pop art dan 

telah didiskusikan kembali oleh penulis selaku motion graphic artist dengan 

director dan producer dari web series Dogi (Dony Gian) Style.   

 Kemudian penulis mengajukan beberapa konsep di dalam rapat untuk 

mencari style yang tepat dalam opening title. Style yang penulis ajukan dalam 

rapat adalah style retro, pop art dan manga. 
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Gambar 3.3. Konsep Retro 

 

Gambar 3.4. Konsep Pop Art  
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 Berdasarkan masukan dari producer dan director dari web series ini dan 

mempertimbangkan target audience yaitu usia 13 sampai 24 tahun serta 

kesesuaian dengan  tema web series, akhirnya ditentukan bahwa konsep web 

series ini bertujuan menyampaikan unsur fresh dan youthful kepada penonton, 

serta meramu keduanya dengan tema chalenge yang kontroversial dengan pace 

yang cepat dan style yang tepat. Pop art style merupakan style yang digunakan 

dalam web series ini, dimana menampilkan warna-warna pop seperti warna 

merah, kuning dan biru. Untuk background dari motion graphic ini penulis 

menggunakan warna yang kontras dari elemen yang ada di layer atasnya untuk 

memperkuat kesan pop art. 

 Pada motion graphic production house introduction penulis memilih 2 

warna yang kontras jika dipadukan, yaitu warna kuning dan biru. Style yang 

dipakai adalah pop art yang dibuat seolah menimbulkan ilusi kedalaman dengan 

menggunakan drop shadow pada elemen desainnya. Untuk memperkuat kesan 

pop art yang eksperimental dan fresh nantinya penulis akan memberikan 1 layer 

pada background dengan motif gingham check. Kamera setting nya sendiri akan 

still karena yang ingin penulis tonjolkan adalah pergerakan dari aset serta 

tipografinya. Selanjutnya penulis akan memakai transisi swipe untuk memberikan 

kesan dinamis pada pergantian menuju motion graphic berikutnya. 

Untuk motion graphic berikutnya, penulis tetap akan menggunakan 2 

warna pop yang kontras jika dipadukan yaitu kuning untuk background dan pink 

pada elemen desainnya. Pada bagian ini akan muncul tulisan ”in association with” 

yang kemudian dilanjutkan dengan pengenalan production house ke dua. Pada 
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tulisan “in association with” penulis menggunakan elemen belah ketupat yang 

kemudia membelah ke kanan dan ke kiri untuk memperlihatkan tulisan tersebut. 

Penulis menggunakan elemen belah ketupat karena ketika membelah menjadi 2 

akan menjadi tanda panah yang menegaskan pergerakan dari tulisan tersebut. 

Bersamaan dengan membelahnya belah ketupat, juga muncul outline bundar yang 

ikut melebar bersama anak panah, penulis menggunakan outline bundar karena 

terinspirasi dari tetesan air yang jatuh ke kolam yang makin menyebar menjauhi 

pusatnya. Saat outline bundar melebar keluar layar, 2 anak panah tadi akan 

kembali jadi 1 belah ketupan, kemudian belah ketupat tersebut akan di scale 

hingga membesar memenuhi layar, ini sekaligus menjadi transisi untuk 

pengenalan production house kedua.  

Pada pengenalan production house kedua, akan muncul nama production 

house yang di scale hingga membesar di tengah layar, agar ada ilusi kedalaman 

penulis akan memberikan 1 duplikat nama production house yang sedikit digeser 

hingga terlihat tumpang tindih di layer bawahnya. Saat nama production house 

muncul, secara simultan akan muncul outline bundar yang membesar dari pusat 

layar hingga keluar dari layar. Outline bundar penulis munculkan agar mata 

penonton terfokus pada nama production house di tengah layar. 

Pada motion graphic host introduction berikutnya penulis akan 

membaginya menjadi 2 bagian, yaitu bagian tulisan dan bagian live action host. 

Warna yang penulis pakai tetap warna pop yang kontras jika dipadukan, yaitu 

warna kuning dan pink pada bagian tulisan dan biru pada background bagian foto 

host. Pada bagian video live action host akan penulis tampilkan nama dari 2 host 
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dari web series ini. Video kedua host ini  ditampilkan dengan medium shot agar 

bahasa tubuh kedua host tersampaikan.  

 

Gambar 3.5. Study Assisting Penggunaan Medium Shot 
(http://www.youtube.com/watch?v=c89vlChR14E) 

Untuk makin memperkuat style visual dari pop art, penulis akan 

menambahkan layer tone komik di atas video live action host. Ditambahkannya 

tone komik didasarkan pada karya pop art  Lichtenstein yang komikal. 

 

Gambar 3.6. Salah Satu Karya Pop Art Roy Lichtenstein 
(http://2.bp.blogspot.com/-GOpCy2sdsK8/USOKO5gXBwI/AAAAAAAAAwY/ 

UiVxdrvGI4E/s1600/roy_lichtenstein7.jpg) 
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Gambar 3.7. Storyboard karakter dengan tone komik 

Pada motion graphic bumper web series penulis akan menggunakan 

background biru yang pop dengan layer gingham check di atasnya. Untuk 

mencuri perhatian penonton pada judul web series ini, saat muncul tulisan 

judulnya, penulis akan merotasi tulisan tersebut dan membesarkan skala hingga 

cukup terbaca oleh penonton. Segera setelah tulisan tersebut berhenti akan muncul 

tagline dari web series yang penulis buat seolah terjadi proses di stempel. Setelah 

formasi judul dan tagline sempurna, menyusul muncul 3 elemen desain berbentuk 

segitiga yang masih-masing bergerak secara berbeda-beda yaitu, berputar pada 

sumbu y, berotasi di sumbu x dan memiliki transisi swipe di atasnya. Penulis 

sengaja membedakan pergerakan ke tiga segitiga tersebut agar berkesan dinamis 

sehingga cocok dengan range umur penonton web series ini. Selain itu hal ini 

memberikan emphasis pada judul web series. Untuk makin memusatkan 

pandangan penonton ke tengah layar, penulis akan menambahkan beberapa 

outline bundar yang membesar dari pusat hingga keluar layar. 

 Setelah penulis mendapatkan referensi untuk dan membuat konsep per 

scene pada opening title. Langkah selanjutnya adalah merencanakan  opening title 

yang akan dibuat dengan membuat storyboard. Dalam pembuatan storyboard 
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penulis didampingi oleh director selaku supervisor karena pembuatan storyboard 

ini harus mempertimbangkan angle yang sesuai dengan green screen.  

 

Gambar 3. 8. Storyboard Bumper Dogi (Dony Gian Style) 

 Setelah pembuatan storyboard selesai, penulis harus mendiskusikannya 

kembali pada producer agar peralatan yang digunakan pada proses shooting 

tersedia.  

3.5. Produksi 

Produksi merupakan tahap dimana shooting untuk pembuatan opening title 

berlangsung. Pada tahap ini penulis menjadi supervisor dalam proses shooting 

agar footage yang diambil sesuai dengan storyboard dan sebagai tindakan 
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preventif untuk mencegah kesalahan dalam proses pra produksi nantinya dan 

pengulangan proses shooting. Teknis dalam proses shooting ini meliputi: 

1. Mempersiapkan green screen, kamera canon 60D, kinoflo, serta 2 unit 

lighting red hat  yang akan dipakai di studio. 

2. Mengawasi jalannya proses shooting agar sesuai dengan storyboard. 

Untuk berjaga-jaga setiap shoot diulang hingga 2 kali sebagai cadangan. 

Di dalam ruangan green screen saat proses produksi ada 5 orang yang 

terlibat, yaitu director, cameraman, 2 talent dan production assistant. 

 

Gambar 3. 9. Suasana Shooting 
 

Selain terlibat pada hari shooting, penulis juga membuat aset yang nantinya 

kan digunakan pada motion graphic.  
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Gambar 3. 10. Asset Bumper Motion Graphics 
 

Pada tahap berikutnya proses pembuatan opening title dimulai. Bagi penulis ini 

adalah tahap eksekusi yang menentukan apakah persiapan yang dilakukan saat 

tahap pra-produksi dan produksi telah sempurna.Di tahap ini motion graphic artis 

merealisasikan opening title yang sesuai dengan keinginan producer dan director 

dari web series Dogi (Dony Gian) Style. Proses ini dibagi penulis dalam 2 tahap:  

1. Proses pemilihan footage, pada tahap ini penulis memilih footage mana yang 

selanjutnya akan digunakan pada pembuatan opening title. 

2. Tahap pembuatan opening title. Pada tahap ini, penulis kembali membaginya 

dalam beberapa bagian. 

a. Pengenalan Production House 

Bagian pengenalan production house merupakan bagian muncul pertama kali 

dalam opening title. Pada bagian ini ditunjukan logo dari production house 

yang memproduksi web series ini. Penulis membuat bagian ini dengan 

menambahkan style pop art dalam logo Production House Roadkill Pictures. 
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Gambar 3.11. Screenshoot After Effect 

b. Perkenalan Host 

Bagian yang muncul selanjutnya adalah perkenalan host. Karena pada bagian 

ini merupakan bagian footagelive action dengan elemen grafis, maka setelah 

memasukkan footage liveaction hal pertama yang penulis lakukan adalah 

menghilangkan green screen dan menggantinya dengan background yang 

telah dibuat sebelumnya dengan Adobe Photoshop. 

Agar sesuai dengan background, penulis terlebih dahulu mengedit 

warna footage dengan color correction di Adobe After Effect. Setelah sesuai, 

penulis menambahkan motion graphic nama host yang telah dibuat 

sebelumnya. 
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Gambar 3. 12. Screenshoot After Effect 

c. Bumper 

Pembuatan bumper penulis lakukan pertama kali karena tahap ini dilakukan 

tanpa memerlukan footage live action. Sehingga dapat langsung dikerjakan, 

setelah memahami keinginan sutradara serta visi dari program ini, hal 

pertama yang penulis lakukan adalah membuat logo “Dogi Style” dengan 

Adobe Photoshop. Setelah membuat beberapa versi dan menunjukkannya 

pada supervisor, akhirnya logo final pun dipilih. 

 

Gambar 3.13. Alternatif Logo dan Desain Final 
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Logo yang telah disetujui lantas digunakan sebagai elemen di dalam bumper 

dengan durasi 8 detik. 

3.6. Pascaproduksi 

Setelah proses produksi selesai, penulis melakukan proses paska produksi. Pada 

tahap ini, penulis mengekspor hasil video final quicktime dengan resolusi 1080 

pixel yang sesuai dengan format video online.  

 

Gambar 3.14. Render After Effect 

Hasil video ini kemudian penulis beri audio di program final cut pro 10. 

Penulis menggunakan software ini karena kepraktisannya menyusun audio. 

Setelah motion graphics dilengkapi audio, hasil jadi yang telah siap digunakan 

penulis serahkan kepada editor.  
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