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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam skripsi penciptaan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif diterapkan oleh penulis dengan cara melakukan beberapa 

langkah pada proses perancangan music scoring dalam film pendek Petunia yang 

dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi acuan analisa dengan dasar yang 

kuat. 

3.2.  Sinopsis 

Film pendek “Petunia” memiliki sinopsis sebagai berikut : 

Seorang gadis bernama Clarine (14) harus menghadapi kenyataan bahwa 

ibunya, Rika (34) telah menikah lagi dengan seorang pejabat bernama Denny (40) 

di tengah kerinduannya akan ayah kandungnya. Rika dan Denny berusaha 

mengambil hati Clarine, namun Clarine masih tetap merindukan Aji (37), ayah 

kandungnya itu. Clarine bertekad untuk berkunjung ke rumah Aji untuk melepas 

kerinduannya, akan tetapi Aji menolak Clarine. Mengetahui hal itu, amarah Rika 

memuncak dan memarahi Clarine. Clarine pergi meninggalkan rumah. Denny 

melihat dan kerap mengejarnya.  Clarine berhenti di tengah jalan dan menangis. 

Denny menemukan Clarine dan menenangkannya. 
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3.3.   Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam penyusunan projek film pendek ‘Petunia’ adalah sebagai 

music composer dalam proses post production. Namun, dalam proses production 

(shooting), penulis juga berperan sebagai sound recordist.   

3.4.     Peralatan  

Dalam produksi film pendek ini, penulis sebagai music composer menggunakan 

beberapa peralatan seperti gitar akustik listrik, kabel konektor AUX, microphone, 

audio interface, smartphone iPhone seri 5SE¸laptop, dengan beberapa perangkat 

software seperti Garage Band, Ableton Live 9 Suite, dan Adobe Premiere. 

3.4.1.   Gitar Akustik Listrik 

Pada pelaksanaan kerja, penulis akan menggunakan gitar akustik listrik dengan 

merk Cort Guitars untuk mengaransemen lagu dan mempermudah proses 

perekaman karena gitar tersebut dapat dihubungkan dengan beberapa perangkat 

elektronik seperti smartphone atau laptop atau komputer dengan bantuan kabel 

auxiliary (AUX). 

 

                   Gambar 3.1. Gitar Listrik Akustik 

         (Dokumentasi Pribadi) 
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             Gambar 3.2. Merk Gitar Cort 

               (Dokumentasi Pribadi) 

3.4.2.   Microphone / Mic  

Penulis akan menggunakan mic bermerk Audio Technica AT-2020. Microphone 

ini dipilih oleh penulis karena dapat menghasilkan suara dengan tingkat noise 

yang rendah dalam artian menghilangkan gangguan atau suara yang tidak 

diinginkan dari sekitar. 

 

                    Gambar 3.3. Microphone 

                      (Dokumentasi Pribadi) 
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3.4.3.    Audio Interface  

Penulis menggunakan Scarlett Audio Interface untuk menghubungkan 

microphone dengan komputer agar hasil rekaman pada microphone langsung 

tersalurkan ke software pada komputer ketika proses rekaman. 

 

Gambar 3.4. Scarlett Audio Interface 

               (Dokumentasi Pribadi) 

3.4.4.   Handphone (Garage Band) 

Penulis akan menggunakan iPhone seri 5SE dengan perangkat software yaitu 

Garage Band dalam proses perekaman audio karena selain user friendly, 

perangkat ini memiliki fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan atau bayangan 

penulis dalam proses perekaman serta editing lagu. 
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Gambar 3.5. iPhone 5SE dengan aplikasi Garage Band. 

    (theappfactor.com, 2016) 

 

Gambar 3.6. Aplikasi Garage Band 

     (GitHub, Inc., 2013) 

3.4.5.   Kabel Konektor / Auxilliary Port (AUX)  

Penulis akan menggunakan kabel konektor untuk menggabungkan gitar listrik 

dengan handphone untuk mempermudah proses rekaman.  
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Gambar 3.7. Kabel AUX 

                 (Dokumentasi Pribadi)  

 

                       Gambar 3.8. iRig 

     (Dokumentasi Pribadi) 

3.4.6.    Ableton Live 9 Suite  

Penulis akan menggunakan Ableton Live 9 Suite sebagai sofware untuk 

melakukan proses rekaman vokal dan proses editing hasil rekaman pada vokal dan 

instrumen. 
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                    Gambar 3.9. Ableton Live 9 Suite 

           (The House of Portable, 2016) 

3.4.7.    Adobe Premiere 

Penulis akan menggunakan software Adobe Premiere sebagai proses akhir dari 

editing yaitu dengan menggabungkan audio dengan visual dari film Petunia. 

 

Gambar 3.10. Adobe Premiere 

(Wikimedia Commons, 2014) 
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3.5.   Tahapan Kerja 

Pada proses pembuatan film pendek ini, penulis melakukan beberapa tahapan 

kerja seperti penentuan spotting, penentuan instrumen dan lirik, aransemen, proses 

rekaman, proses editing, dan penerapan atau penyelesaian. 

3.5.1.   Penentuan Spotting 

Sebelum pembuatan lagu dimulai, penulis akan membaca script, memahami visi 

sutradara, dan menonton picture lock terlebih dahulu. Setelah itu, penulis 

menentukan scene mana saja yang cocok untuk diberi musik.  

3.5.2.    Penentuan Instrumen dan Lirik 

Sebelum menentukan instrumen yang sesuai, penulis akan mencari beberapa 

referensi lagu pada film yang sesuai dengan cerita dan mencari jenis musik yang 

sesuai dengan film. Setelah itu, penulis akan membuat lirik lagu yang sesuai 

dengan situasi di dalam film dan mencari nada yang sesuai dengan lirik tersebut. 

Kemudian, penulis akan mencari instrumen yang sesuai dengan lagu atau lirik 

yang telah diciptakan. 

3.5.3.   Aransemen 

Pada proses aransemen, penulis sekaligus akan melakukan pengecekan akhir pada 

lirik. Penulis akan melakukan proses aransemen dengan menggunakan gitar. 
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3.5.4.   Proses Rekaman 

Penulis akan melakukan proses rekaman di sebuah studio agar hasil suara yang 

direkam pun sesuai dengan yang diinginkan dan akan mempermudah proses 

editing. Pada proses perekaman instrumen, penulis akan merekam dengan 

menggunakan aplikasi Garage Band  yang terdapat di iPhone Smartphone 

sedangkan pada proses rekaman vokal, penulis akan merekam di microphone 

dengan menggunakan software Ableton Live 9 Suite . 

3.5.5.   Proses Editing 

Pada proses editing, penulis akan menggunakan dua sofware yaitu Garage Band 

untuk bagian instrumen dan Ableton Live 9 Suite untuk bagian vokal. Setelah itu 

hasil editing bagian instrumen pada aplikasi Garage Band akan digabung dan 

disunting kembali bersamaan dengan bagian vokal di software Ableton Live 9. 

3.5.6.   Penerapan 

Pada proses penerapan, penulis akan menggabungkan hasil editing dengan hasil 

video yang telah disunting. 

3.6.    Pelaksanaan Tahapan Kerja 

Sesuai dengan perencanaan tahapan kerja yang telah disusun, penulis telah 

melaksanakan beberapa tahapan kerja sebagai berikut. 
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3.6.1.  Penentuan Instrumen dan Lirik 

Penulis membaca script terlebih dahulu sebelum menentukan musik seperti apa 

yang akan diciptakan sesuai dengan script tersebut. Penulis lebih fokus terhadap 

kondisi yang dialami oleh karakter Clarine yang merindukan kasih sayang sosok 

seorang ayah. 

Pada saat mencari referensi, penulis menggunakan lagu “Perahu Kertas” 

yang dinyanyikan oleh Maudy Ayunda dan “Selamanya Cinta” yang dinyanyikan 

oleh D’Cinnamons sebagai referensi karena penulis ingin menciptakan lagu yang 

simple tanpa menggunakan instrumen yang banyak, catchy, tetapi bermakna dan 

memiliki arti rasa kasih sayang yang mendalam. Dengan bantuan beberapa orang, 

penulis telah menciptakan dan memperbaharui lirik lagu. Judul lagu yang 

diciptakan adalah Baby yang sebelumnya mengisahkan tentang seseorang yang 

mengagumi orang yang dicintainya.  

Konsep awal lagu ini membahas tentang sebuah lagu cinta mengenai 

seorang lelaki kepada perempuan yang dikaguminya. Kemudian penulis kembali 

menjabarkan pengertian di setiap kalimat dalam lirik dan menemukan pemahaman 

bahwa arti cinta (ungkapan “Baby” beserta kalimat-kalimat pujian) pada lagu 

tersebut tidak hanya ditujukan untuk seorang kekasih. Pada dasarnya, sebuah 

ungkapan cinta dapat ditujukan kepada siapapun misalnya teman, kerabat, dan 

atau keluarga. Penulis mengutamakan arti cinta dalam lagu tersebut sebagai cinta 

dalam keluarga yaitu cinta seorang ayah kepada anaknya. Lagu ini sengaja dibuat 

dalam bahasa Inggris karena bahasa ini merupakan bahasa universal yang diakui 

oleh dunia.   
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Setelah selesai dengan penciptaan lagu, penulis kembali merevisi lagu 

tersebut. Penulis telah mencoba beberapa jenis instrumen-instrumen dan memilih 

gitar sebagai alat musik yang dianggap paling tepat dengan lagu yang akan 

diaransemen.  

Berikut draft awal pada proses penciptaan lirik lagu : 

 

     Gambar 3.11. Draft Awal Lagu Baby 

(Dokumentasi Pribadi) 

3.6.2.  Aransemen 

Penulis telah melakukan penerapan teori nada minor pada BAB 2 yang 

menyatakan bahwa nada minor pada umumnya menciptakan lagu-lagu 

introspektif. Penulis sedikit revisi pada lirik dan berikut isi dari lirik lagu yang 

telah dibuat oleh penulis yang akan digunakan untuk vokal dalam penciptaan lagu 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.12. Draft Aransemen Lagu Baby 

              (Dokumentasi Pribadi) 

3.6.3.  Penentuan Spotting  

Penulis menentukan penempatan lagu setelah proses editing visual telah dilakukan 

(picture lock). Penulis menempatkan lagu yang telah diciptakan pada scene awal 

ketika karakter Clarine, Rika, dan Denny sedang berada di mobil menuju kantor 

lurah dengan tujuan untuk memperkuat mood Clarine yang sedang sedih dan 

marah dengan instrumen saja. Penulis juga menempatkan lagu pada scene akhir 

ketika Denny menghampiri Clarine yang sedang bersedih di tengah jalan dengam 

tujuan memperkuat mood sedih, marah, dan juga rasa menerima Clarine pada 

Denny dengan menggunakan instrumen dan vokal. 
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Gambar 3.13. Scene Awal 

          (Film Pendek Petunia)  

 

Gambar 3.14. Scene Akhir 

                 (Film Pendek Petunia) 

3.6.4.  Proses Rekaman 

Penulis melakukan proses perekaman instrumen di sebuah kamar dalam 

Apartemen Scientia Gading Serpong dengan alasan kondisi ruangan yang jauh 

dari keramaian dan kedap suara. Penulis menggunakan gitar akustik listrik yang 

disambungkan melalui kabel AUX dengan iPhone yang dilengkapi dengan 
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aplikasi Garage Band. Dalam aplikasi tersebut terdapat Guitar Amplifier Presets 

(di dalam Garage Band disebut Instruments) yang terdiri dari banyaknya 

amplifier gitar dengan suara-suara yang bervariasi. Penulis memilih Clean 

Amplifier karena suara dentuman gitar yang terdengar setelah direkam terdengar 

natural seperti acoustic string guitar pada umumnya.  

Penulis melakukan proses rekaman vokal di sebuah ruangan studio dengan 

menggunakan Microphone Audio Technica dan Ableton Live 9 Suite.  

 

Gambar 3.15. Aransemen Lagu Baby di Aplikasi Garage Band pada 

iPhone 

            (Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.16. Clean Amplifier sebagai Filter pada Gitar. 

               (Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.17. Studio Rekaman 

(Dokumentasi Pribadi) 
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3.6.5.  Editing 

Dalam proses editing, penulis menggunakan Ableton Live 9 Suite. Pada bagian 

vokal, penulis memberi pitch correction untuk memperbaiki pitch yang tidak 

sesuai dengan nada sebenarnya (fals) dan breathe control untuk mengatur 

pernapasan yang berlebihan pada vokal. Penulis masih memberikan atau 

menyocokkan sedikit napas pada vokal agar terdengar alami. Setelah itu, 

instrumen yang telah direkam dari Garage Band dipindahkan ke software 

tersebut.  

Pada proses penggabungan, penulis menggunakan plugin iZotope Nectar 

dengan menggunakan limiter, mastering, dan equilizer  untuk menyeimbangkan 

suara instrumen dan vokal serta membuat musik terdengar seperti berada di dalam 

sebuah ruangan agar suara terkesan  lebih alami. Penulis kembali menggunakan 

preset yang terdapat pada Ableton bernama Master Limiter yang berguna untuk 

mengatur besar kecilnya suara supaya suara pada musik yang disampaikan tidak 

terlalu kencang.  
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Gambar 3.18. Penggunaan iZotope Nectar pada Ableton Live 9 Suite 

       (Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.19. Proses Editing dengan Equilizer (Mastering) 

(Dokumentasi Pribadi) 

Perancangan Music Scoring..., Nicole Jeanne Marie, FSD UMN, 2018



45 
 

 

Gambar 3.20. Proses Editing 

(Dokumentasi Pribadi) 

3.6.6.  Penerapan 

Setelah melakukan proses editing, penulis akhirnya membagikan musik yang akan 

digunakan untuk penerapan hasil akhir, yaitu musik yang hanya instrumen saja 

yang akan digabungkan dengan scene awal pada Pada proses penggabungan, 

penulis menggunakan plugin iZotope Nectar dengan menggunakan limiter, 

mastering, dan equilizer  untuk menyeimbangkan suara instrumen dan vokal serta 

membuat musik terdengar seperti berada di dalam sebuah ruangan agar suara 

terkesan lebih alami. Penulis kembali menggunakan preset yang terdapat pada 

Ableton bernama Master Limiter yang berguna untuk mengatur besar kecilnya 

suara supaya suara pada musik yang disampaikan tidak terlalu kencang. film 

dengan musik hasil komposisi dari vokal dan instrumen yang digabungan dengan 

scene akhir pada film. 
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Setelah proses editing sudah selesai, penulis menggabungkan hasil editing 

dari Ableton Live 9 Suite dengan video yang sudah disunting melalui Adobe 

Premiere.  

 

Gambar 3.10. Penempatan Musik Instrumen pada Scene Awal 

             (Dokumentasi Pribadi) 

 

     Gambar 3.11. Penempatan Musik Instrumen dan Vokal pada Scene Akhir 

          (Dokumentasi Pribadi) 
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