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ABSTRAK 

 
 

Perancangan dari penelitian ini dilakukan untuk melestarikan dan memperkenalkan 

alat musik tradisional suku Dayak Kayaan, yaitu sape, alat musik yang kini 

melodinya sudah jarang terdengar kambali. Peneliti merancang video motion 

graphic sebagai upaya melestarikan dan memeperkenalkan melalui media sosial 

yang saat ini sudah flesksibel serta gampang utnuk diakses, peneliti harap dengan 

dirancangnya motion graphic alat musik sape ini dapat membangkitkan rasa cinta 

terhadap budaya daerah suku Dayak. Tujuan yang ingin dicapai yaitu agar 

masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan bisa lebih aware terhadap 

kebudaayaan yang sudah dipertahankan dan diwariskan kepada generasi muda saat 

ini. Metode yang digunakan dalam penulisan, yaitu metode kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara, studi literatur, dan studi eksisting. Dalam 

pembuatan video motion graphic yang diberi judul “The Magic Of Sape” 

mempunyai arti bahwa sape adalah alat musik yang sakral dimana bisa membuat 

pendengarnya merasa relax serta dapat menyembuhkan penderita depresi. Penulis 

berperan sebagai pengarang cerita, editor, comppositing, harapan penulis yaitu 

video motion graphic yang sudah dirancang sebagai media pelestarian digital 

disemua platforom media sosial, dalam perancangan ini menagalami kendala yaitu 

masih mengalami kesulitan dalam animasi dibeberapa scene salah satunya animasi 

berjalan. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pelestarian alat 

musik sape dapat terus dikenal salah satunya faktor dari musisi daerah dan kegiatan 

yang dilakukan, tetapi faktor yang paling mempengaruhi adalah peran dari generasi 

muda untuk terus mau belajar serta mengenal musik daerah. 

 
Kata kunci: Video Motion Graphic, Dayak, Lestari 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Kalimantan Timur memiliki penduduk sekitar 3,6 juta jiwa dan berasal dari 

berbagai macam suku bangsa, baik itu suku asli maupun pendatang yang didalam 

setiap suku bangsanya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Provinsi Kalimantan 

Timur sendiri memiliki beberapa suku asli dan yang cukup terkenal diantaranya adalah 

suku Dayak. Bukan hal yang dapat disembunyikan lagi mengapa suku ini sangat 

terkenal karena keunikan akan budayanya dan juga pelestarian adat istiadat mereka 

yang tetap masih ada sampai sekarang. Adat istiadat itu diterapkan setiap hari sampai 

sekarang dalam kehidupan mereka baik itu dalam hal tarian, bertanam, berbahasa, 

berburu, dan juga menghasilkan berbagai macam alatbudaya. 

Alat musik termasuk alat budaya yang dihasilkan suku Dayak yang merupakan 

warisan budaya luhur mereka. Kebudayaan tersebut masih dijaga dan diturunkan turun 

temurun agar tetap ada di masa depan. Tidak dipungkiri musik merupakan suatu seni 

yang diciptakan manusia untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam alunan 

ataupun bunyi yang membentuk nada dan lagu yang harmonis. Musik sendiri 

berkembang mengikuti zaman menyesuaikan kepada pendengarnya. Dalam 

penggunaanya musik sendiri banyak digunakan suku Dayak dalam kehidupan sehari hari 

mereka, baik itu untuk hiburan ataupun acara adat yang sakral. Alunan musik sendiri 

tercipta dari suara (vocal) pada saat suku Dayak menyanyikan lagu-lagu daerah 

maupun alat-alat musik tradisional yang digunakan. 

Fenomena yang terjadi sekarang lebih mudah menjumpai musik modern di 

manapun kita berada dikarenakan kemajuan zaman lewat media musik yang dengan 

cepat sampai ke telinga kita. Kepopuleran musik modern tidak dapat dipungkiri 

sekarang sudah mencakup kepada seluruh kalangan. musik tradisional biasanya 

menggunakan bahasa, bentuk, nilai arstistik dan tradisi khas masing- masing. Berbeda 

dengan musik modern yang sudah memiliki penyajian yang universal baik itu bahasa dan 

bentuk yang mudah dipahami semua orang. Belum lagi media yang mempopulerkan 

musik modern turut 

mempunyai andil besar dalam perkembangannya. Diantara musik tradisional 
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yang ada sekarang masih ada segelintir orang yang mempertahankan eksistensi musik 

tradisional termasuk suku Dayak. Dalam keseharian suku Dayak memainkan alat musik 

tradisional digunakan dalam berbagai hal seperti upacara-upacara adat, selain itu juga 

sebagai sarana hiburan. 

Dari hasil kebudayaanya, suku Dayak menciptakan beragam alat musik baik itu 

alat musik pukul seperti bedug dan ada juga jatung utang yang merupakan alat musik 

berupa susunan kayu seperti gambang yang memiliki nada. Terakhir ada alat musik yang 

namanya cukup terkenal dan menjadi alat musik khas suku Dayak yaitu Sape’. Alat 

musik Sape’ merupakan alat musik petik yang merupakan hasil budaya dari berbagai 

suku Dayak yang ada di Kalimantan. Jika dilihat dari bentuknya sape’ menyerupai 

perahu yang konon katanya terinspirasi dari suku Dayak yang sejak dulu adalah suku 

yang bermigrasi menyusuri sungai-sungai yang ada di Kalimantan dengan menggunakan 

perahu. 

Sape dalam bahasa Dayak berarti memetik dengan jari, dari arti namanya dapat 

diketahui jika sape’ merupakan alat musik petik. Namun, dalam proses penamaanya alat 

musik ini berbeda di setiap sub suku Dayak meskipun bentuk fisiknya hampir sama. 

Untuk di Kalimantan Timur sendiri suku Dayak Bahau biasa menyebutnya dengan sape, 

sedangkan orang-orang suku Dayak Kenyah menyebutnya dengan nama 

sampeq/sampe’. Sekarang jaman serba modern, apa saja hal yang ingin diketahui 

manusia dapat di akses langsung di tempat manusia tersebut berada. 

Dengan perkembangan media elektronik, informasi dapat mudah diakses dan 

mempengaruhi suatu masyakat. Perubahan masyarakat secara menyeluruh oleh faktor- 

faktor tersebut biasa kita kenal dengan globalisasi. Menurut Barker (2004), globalisasi 

merupakan koneksi global ekonomi, sosial, budaya dan politik yang semakin mengarah 

ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita. 

Gejala yang sering terjadi dalam globalisasi salah satunya adalah perubahan budaya 

dalam masyarakat tradisional, yakni perubahan masyarakat tertutup menjadi masyarakat 

yang lebih terbuka dengan datangnya modernisasi dalam berbagai hal sehingga 

meninggalkan hal-hal yang terlihat kuno dan ketinggalan jaman. Derasnya arus 

globalisasi mengharuskan masyarakat daerah mempertahankan kebudayaan asli 

mereka, jangan sampai budaya itu hilang ditelan oleh jaman dan lebih parahnya juga 

terdapat berbagai kebudayaan yang diklaim oleh bangsa lain karena kurangnya usaha 
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dalam menjaga dan mempertahankan kebudayaan tersebut. 

Di era globalisasi ini platform yang paling sering digunakan yaitu sosial media, 

dari kalangan remaja hingga dewasa. Dalam peluang digital saat ini, peneliti 

memanfaatkan untuk memperkenalkan alat musik tradisional Kalimantan yaitu sape. 

kepada masyarakat luas berupa video animasi motion graphic yang berisikan infografis, 

sejarah, cara memainkan, hingga manfaat. Video Motion Graphic dinilai efesien 

untuk melestarikan alat musik tradisional sape di era serba digital ini, selain mudah untuk 

dibagikan ke berbagai media sosial, motion graphic juga mudah untuk di aplikasikan 

diberbagai komputer dan smartphone. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, rumusan masalah yang dapat 

diambil yaitu, bagaimana merancang video motion graphic alat musik Sape sebagai 

upaya melestarikan seni musik tradisional suku Dayak kayaan? 

 
1.3. Batasan Masalah 

Penelitian dalam Tugas Akhir ini yang berjudul Perancangan Video Motion 

Graphic Alat Musik Sape Sebagai Upaya Melestarikan Seni Musik Tradisional Suku 

Dayak Kayaan, maka dalam penelitian ini terfokus pada: 

1. Perancangan video animasi menggunakan teknik motion graphic. 

2. Konten video berisi aimasi sejarah singkat alat musik tradisional Sape , manfaat 

sekaligus kegunaan dan menyuarakan pelestarian alat musik tradisional Sape. 

3. Media penyaluran video berupa youtube dan Instagram TV. 

4. Media pendukung berupa feed instagram, dan vedio trailer. 

5. Menggunakan teknik gambar vector. 

6. 

1.4. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang video Motion Graphic alat musik sape 

yang berasal dari suku Dayak, sebagai media pelestarian sekaligus pengenalan kepada 

masyarakat luas. 
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1.5. Manfaat 

Manfaat dalam penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi atau acuan dalam 

menambah ilmu mengenai perancangan video Motion Graphic bagi mahasiswa yang 

membahas dan memiliki penelitian yangserupa. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat 

untuk memperkenalkan alat musik tradisional Sape kepada kalangan anak-anak 

maupun dewasa, melalui video motion graphic yang menarik, agar alat musik 

tradisional Sape semakin dikenal oleh masyarakat luas dan tidak hilang terakan oleh 

perkembangan zaman yang semakin maju. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
3.4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungsi untuk menganalisis penelitian yang telah ada 

sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai pembeda serta menjadi bahan referensi bagi 

peneliti dalam menyelesaikan permasalahan. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Aswin 

Winata Putra (2021) yang berjudul “Peran Seniman Daerah Dalam Menjadikansape 

Sebagai Ikon Musik Tradisional Kalimantan Timur”. Aswin Winata Putra menyebut 

bahwa seniman Sape berperan penting dalam pelestarian dan pengenalan alat musik 

Sape agar dikenal lebih luas oleh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur melalui 

kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. 

Penelitian pada tugas akhir ini berfokus pada pengenalan alat musik Sape 

melalui video motion graphic, sebagai media pelestarian serta pengenalan alat musik 

Sape agar alat musik Sape bisa semakin dikenal oleh masyarakat luas. 

 

 
3.5. Motion Graphic 

Motion graphics bisa dikatakan sejenis dengan infographic, tetapi 

menggunakan cuplikan video atau animasi untuk membuat rangkaian gerak ilusi. Motion 

graphics pada umunnya merupakan gabungan dari potongan-potongan desain yang 

berbasis media visual yang menggabungkan bahasa film dengan desain grafis, seperti 

memasukan elemen-elemen yang berbeda seperti desain 2D atau 3D, animasi, video, 

ilustrasi, fotografi, dan musik. Termasuk di dalamnya yaitu, tipografi dan grafis yang 

dapat terlihat sebagai judul untuk film, pembuka program televisi, bumper, dan elemen ± 

elemen grafis yang muncul di televisi. Namun, video atau film dari objek yang 

bergerak belum dikategorikan sebagai bagian dari motion graphics, kecuali jika video 

atau film tersebut dikombinasikan dengan beberapa elemen desain, seperti bentuk, jenis, 

atau baris. 
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. 

3.6. Teknik Pembuatan Motion Graphic 

Dalam Proses pembuatan Motion Graphic terdiri dari beberapa tahapan 

sebagai berikut; 

1. Pra-Produksi 

Pra-produksi merupakan tahapan dalam perencanaan atau tahap sebelum 

memasuki proses produksi dalam tahap ini yang harus direncanakan mulai dari 

konsep awal/penulisan ide, penulisan storyline dan storyboard, penentuan sound, 

dan animasi. 

2. Produksi 

Produksi merupakan tahapan setelah pra-produksi pada tahap ini inti 

dimulainya tahapan untuk membuat aset animasi seperti karakter, backgroun, dan 

material pendukung lainnya. 

3. Pasca Produksi 

Pasca-produksi merupakan tahapan terakhir dalam pembuatan animasi yang 

mencangkup editing, mixing, dan rendering. Setelah semuanya rampung tahap 

selanjutnya yaitu publishing untuk mencangkup target audiens lebih banyak salah 

satunya melalui media sosial. 

 

 
3.7. Ilustrasi 

Ilustrasi adalah proses penggambaran objek, baik visual maupun audio dan lain- 

lain. Komunikasi visual merupakan suatu komunikasi melalui wujud yang dapat diserap 

oleh indera pengelihatan. Pada media komunikasi, khususnya media cetak, terdiri atas 

beberapa unsur yaitu warna, tipografi, ilustrasi, layout, fotografi, dan lain sebagainya. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1996), ilustrasi dibagi 

menjadi dua jenis yaitu ilustrasi audio dan ilustrasi visual. Ilustrasi audio berarti musik 

yang mengiringi suatu pertunjukan sandiwara di pentas, radio atau musik yang melatari 

sebuah film. 
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3.8. Tipografi 

Tipografi atau typography menurut Roy. Brewer (1971) dapat memiliki 

pengertian yang luas, yang meliputi penataan dan pola halaman, atau setiap barang 

cetak, atau dalam pengertian lebih sempit hanya meliputi pemilihan, penataan, dan 

berbagai hal bertalian pengaturan baris-baris susun huruf (typeset). tidak termasuk ilustrasi 

dan unsur lain bukan huruf pada halaman cetak. 

 

 
3.9. Jenis-Jenis Tipografi 

Menurut Kowendi C. (2019) Tipografi memiliki empat jenis sebagai 

berikut: 

1. Sherif, memiliki tonjolan dan sapuan di akhir dengan bentuk memanjang pada 

ujung karakter “kait”, tipografi jenis ini memberikan kesan klasik dan formal. 

2. Sans Serif, memiliki arti “tanpa” tipografi ini tidak memiliki gaya serif yang 

memiliki tonjolan dan bentuk memanjang pada akhir karakter, tipografi ini 

memberikan kesan yang bersih dan modern. 

3. Script, tipografi ini mewakili bentuk meniru tipografi tangan atau kaligrafi 

dengan memiliki goresan yang lebih tradisional, tipografi ini memberikan 

kesan yang mewah atau feminism. 

4. Decorative, tipografi ini memiliki elemen khusus yang berbentuk garis, 

bayang, atau artistic, tipografi ini memberikan kesan yang berani dan lebih 

ekspresif. 

 
3.10. Warna 

Warna merupakan sebuah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya pada mata yang 

memiliki sebuah spektrum. Warna ditimbulkan oleh perbedaan kualitas cahaya yang 

direfleksikan atau dipancarkan oleh obyek. Pada saat kita melihat warna, sebenarnya 

kita melihat gelombang cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan oleh obyek yang kita 

lihat (Sitepu, 2004). Secara psikologi warna memiliki dampak terhadap manusia yang 

berguna untuk menimbulkan sensasi serta memiliki makna dan peranan penting. 

Penggunaan. 
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3.11. Alat Musik Tradisional Sape 

Sape adalah alat musik tradisional suku dayak di Kalimantan Indonesia yang 

dibuat dari bahan kayu, selain unik alat musik Sape juga mempunyai alunan musik yang 

khas dan merdu. Sape juga dikenal sebagai simbol budaya suku Dayak di Kalimantan 

yang kini mulai dikenal. Dalam berbagai literatur kebudayaan Dayak di Kalimantan, alat 

musik Sape dahuluya hanya dikenal oleh kalangan suku Dayak Kayaan , terutama pada 

sub suku Dayaan dan Kayaan Kenyah. Menurut Rahmawati (2015: 452), Sape adalah 

sebutan alat musik tradisional yang menyerupai gitar bagi suku Dayak. 

 

 
3.12. Media Sosial 

Van Dijk dalam Nasrullah (2015) menyatakan bahwa media sosial adalah 

platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka 

dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media social dapat dilihat sebagai 

medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus 

sebuah ikatan sosial. 

Terdapat banyak media dalam penyaluran informasi dan pembelajaran 

khususnya di era globalisasi contohnya melalui jurnal, e-book, video, dan lain- lain. 

Penelitian ini menggunakan Youtube dan Instagram sebagai media untuk 

memublikasikan motion graphic, berdasarkan data dari Kompas.com pengguna 

Youtube di Indonesia sebesar 93,8 persen dan pengguna Instagram menempati pada 

posisi ketiga dengan jumlah pengguna sebesar 86,6 persen. 

 

Gambar 2.1 Data Penggunaan Platform Sosial Media Di Indonesia (Sumber : 

databoks.katadata.co.id) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara 

wawancara dan studi literatur. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif 

merupakan bentuk penelitian guna menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun 

lisan dari informan (narasumber) dan perilaku yang diamati guna menginterpretasikan 

data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk deskirptif (Moleong, 2017). Penggunaan 

metode penelitian ini akan memastikan data yang diperoleh dari hasil wawamcara dan 

studi literatur dengan memastikan validitas data. 

 

 
3.2 Unit Analisis 

Unit analisis merupakan satuan subyek tertentu yang digunakan sebagai subyek 

sasaran penelitian. Unit analisis dapat berupa sebuah benda, individu, kelompok, 

wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2013). 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Para pelaku seni musik tradisional 

Sape, yang berada pada kota Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Unit analisis ini 

dipilih karena para pelaku seni musik tradisional Sape di kota Kutai Kartanegara masih 

cenderung kurang memanfaatkan platform media sosial dan video pendukung seperti 

motion graphic untuk memperkenalkan alat musik tradisional sape. 

 

 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara, bila dilihat dari data 

yang dapat dikumpulkan dalam berbagai sumber, menurut Sugiyono (2013), teknik 

dalam mengumpulkan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, studi literatur 

dan studi kompetitor. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan 

studi pustaka untuk mengumpulkan data yang terkait serta meningkatkan pemahaman 

akan data dan materi untuk merancang Motion Graphic mengenai upaya pelestari-an 

alat musik tradisional Sape. 
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3.3.1 Observasi 

Observasi dilakukan di Jl. Tepian Pandan, Panji, Kec. Tenggarong, 

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513, karena dikawasan ini 

terdapat cukup banyak pelaku dan pengrajin alat musik Sape. Selain itu peneliti juga 

mencari tahu cara pembuatan, sejarah singkat untuk memperkuat isi konten video 

motion graphic yang akan dibuat. 

 

 
3.3.2 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk tertulis atau 

sesuatu yang mampu menyediakan informasi yang didapat dari subjek sebagai bukti 

dan penguat data yang berkaitan dengan seni musik tradisional sape guna memperdalam 

penelitian. 

 

 
3.3.3 Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan antara dua pihak atau lebih untuk bertukar 

informasi melalui proses tanya jawab sehingga mampu mengumpulkan data yang 

diperlukan. Wawancara adalah percakapan yang memiliki maksud tertentu dan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai (Sugiyono, 

2010). 

Proses wawancara ini bertujuan mengumpulkan data dan mendapatkan 

informasi dari penelitian yang terkait. Wawancara yang dilaksanakan peneliti adalah 

mewawancarai para pengrajin dan pelaku seni musik tradisional Sape, guna untuk 

mengetahui cara pembuatan, sejarah, serta sejauh apa alat musik sape dikenal oleh 

masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Timur, sekaligus mengetahui media apa 

yang dipakai untuk memperkenalkan alat musik tradisional Sape. 
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3.4 Studi Literatur 

Studi literatur yang akan dilakukan penulis dengan mencari teori-teori serta 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan topik penelitian pada buku, jurnal, arsip, 

website, dan lain-lain. Studi literatur dilakukan guna mempermudah penyelesaian laporan 

penelitian, data yang dikumpulkan digunakan sebagai acuan dalam merancang penelitian 

yang terkait. 

Studi literatur mengguankan jurnal Alat Musik Tradisional Di Masa Modern 

(Sape’ Dayak Kayaan Dalam Kajian Nilai Budaya), jurnal Peran Seniman Daerah 

Dalam Menjadikan Sape Sebagai Ikon Musik Tradisional Kalimantan Timur karangan 

Aswin Winata Putra (2021), dan International Journal of Instruction The Development 

and Effectiveness of Motion Graphic Animation Videos to Improve Primary School 

Students’ Sciences Learning Outcomes karangan Muhammad Hanif (2020) 

 

 
3.5 Studi Kompetitor 

Studi kompetitor yang akan dianalisis peneliti dengan melihat beberapa referensi 

video motion graphic mengenai alat musik tradisional Indonesia yang sudah ada guna 

mengetahui dan membuat motion graphic yang lebih baik dari video yang telah ada serta 

mampu mengetahui cara penyampaian informasi yang berkaitan. 

1. Kok bisa (Orkestra' Nusantara Yang Menggelegar Dunia) 
 

 
Gambar 3 1 Video Kompetitor 1 

(Sumber: Youtube.com, 2021) 
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Video motion graphic yang dikelola chanel kok bisa, memiliki keunggulan yaitu 

narasi baik dan jelas, serta penggunaan warna yang cenderung soft sehingga 

memanjakan mata para penonton. Kekurangan pada video ini adalah terletak pada 

durasi yang cenderung singkat serta penggunaan animasi yang kurang mendetail. 

 

 
2. Utak Atik Otak (Alat Musik Tradisional dan Daerah Asalnya) 

 
 

 
Gambar 3 2 Video Kompetitor 2 

(Sumber: Youtube.com, 2021) 

 
 

Video yang disajikan chanel Youtube Utak Atik Otak memiliki keunggulan 

durasi yang tergolong cukup, menggunakan character pendukung yang simpel dan unik, 

serta penambahan sound design dibeberapa bagian yang membuat animasi ini lebih 

hidup serta menyenangkan. 

Kekurangan pada video ini adalah, animasinya masih tergolong kaku dan belum 

stabil, banyak terdapat space kosong yang jika diisi oleh animasi sederhana akan lebih 

baik. 

Kedua video diatas memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, namun 

keduanya mempunyai narasi dan pembawaan secara detail, peneliti mengambil 

kedua video diatas sebagai referensi guna membuat motion graphic lebih baik. 

Penelitian ini berfokus dengan menggununakan tema alat musik tradisional sape. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata catatan observasi, 

wawancara dan lainnya secara sistematis dengan fakta yang telah dikumpulkan di 

lapangan guna meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti serta dan 

membuat kesimpulan dari data yang telah didapatkan (Rijali, 2018). Analisis data 

terbagi menjadi 3 teknik, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan proses ini 

dilakukan secara berulang atau secara terus-menerus hingga mencapai akhir atau tidak 

terjadinya perbedaan antara data yang diperoleh. 

 
 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses dalam memilah data yang relevan dari catatan 

tertulis di lapangan proses reduksi data dapat dilakukan selama penelitian berlangsung 

secara terus-menerus. Proses ini bertujuan meringkas data, mengelompokkan, 

menelusuri tema, dan menguraikan data yang berguna bagi penelitian dan memudahkan 

proses penelitian lainnya. Data yang akan direduksi berupa data mengenai 

permasalahan, peneliti akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan 

mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data dari hasil observasi, wawamcara, 

dan studi literatur. 

 

 
3.6.2 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kegiatan setelah data dikelompokkan, disusun 

sehingga memberikan kemungkinan dalam penarikan kesimpulan, bentuk dalam 

penyajian data berupa teks, catatan lapangan, matriks, grafis, dan sebagainya. Proses ini 

memudahkan peneliti dalam melihat informasi yang telah terkumpul dapat ditarik 

kesimpulan atau melakukan analisis data kembali. Penyajian data yang akan dilakukan 

berupa pengabungan informasi yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara 

dan studi literatur. 
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3.6.3 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara terus-menerus selama proses 

penelitian berlangsung saat berada di lapangan, dalam proses ini setelah data 

dikumpulkan cukup untuk mengambil kesimpulan sementara dapat digunakan 

untuk mengambil tindakan, setelah data telah lengkap maka dapat mengambil 

kesimpulan akhir dengan cara memahami dan mempelajari data dari hasil penelitian 

yang diperoleh. 

 
3.7 Alur Desain 

Perancangan video motion graphic memerlukan penggunaan alur rdalam 

proses perancangan ini agar dapat merealisasikan hasil dari perancangan motion 

graphic, Berikut adalah tahapan dalam proses perancangan: 

 

Bagan 3.1 Alur Desain 

Proses perancangan dimulai dari mengumpulkan data, melakukan observasi 

dan wawancara, melakukan studi pustaka, penyajian data, penarikan kesimpulan, 

pembuatan keyword, proses pra-produksi dengan penentuan dan penulisan ide serta 

pembuatan storyboard. 

 
3.8 S.W.O.T 

Analisis S.W.O.T merupakan Analisa yang didasari menggunakan logika 

yang dapat memaksimalkan suatu potensi dan peluang namun dapat juga 

meminimalkan kelemahan dan ancaman (Rangkuti, 2013). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 
4.1 Hasil Analisis Data 

Bedasarkan data yang telah dikumpulkan pada tahap penelitian yang telah 

dilakukan dengan melakukan beberapa cara teknik pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, studi literatur. Maka hasil data akan dianalisis kembali agar memperoleh 

hasil untuk sampai tahap reduksi data, berikut merupakan hasil analisis data dari teknik 

pengumpulan data. 

 
4.2.1 Hasil Observasi 

Pada hasil observasi yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi alat musik Sape dapat dikenal oleh masyarakat salah satunya peran 

seniman daerah. Penelitian ini dilakukan di Komunitas Sape Players yang berasal dari 

Samarinda, Hasil observasi menunjukkan bahwa peran seniman daerah terlihat dari 

berbagai kegiatan yang dilaksanakan didalam komunitas diantaranya ada Mahakam 

Sape Festival, Borneo Sape Festival, Borneo Sape Camp serta workshop yang ada 

didalamnya. Untuk kegiatan mandiri yang telah dilaksanakan seniman ada beberapa 

metode yang diapakai antara lain adalah mengajar dan melatih di sanggar seni maupun 

sekolah, dan juga membuat/mengembangkan alat musik sape. Karena globalisasi yang 

semakin maju alat musik Sape dianggap anak-anak muda sebagai alat musik yang kuno 

dan ketinggalan zaman. 

 

Gambar 4.1 Komunitas Sape Player Samarinda 
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Berdasarkan hasil observasi beberapa metode yang telah disebutkan ada yang 

berhasil dan ada yang kurang berhasil, para pelaku seni sendiri sudah berupaya 

untuk menciptakan inovasi dan metode-metode yang berbeda, adanya perancangan 

video motion graphic pelestarian alat musik Sape ini, diharapkan membantu para 

pelaku seni musik tradisional, penggrajin Sape dan budayawan sebagai media promosi 

dan pengenalan alat musik Sape agar tetap eksis dikalangan milenial saat ini. 

 
4.2.2 Hasil Wawancara 

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk menanyakan pendapat serta sudut 

pandang dari beberapa narasumber terkait topik pelestarian alat musik tradisional 

Sape. Berikut merupakan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang telah 

dilakukan: 

 
1. Wawancara dengan Azhar Widihas ( Pengrajin alat musik tradisional Sape) 

 

Gambar 4.2 Azhar Widihas (Pengrajin alat musik tradisional Sape) 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Azhar Widihas (24) ia 

menjelaskan bahwa Sape terbuat dari kayu yang berkualitas, biasanya dari pohon 

cempedak dan nangka, bukan kategori kayu keras namun memiliki serat yang lembut agar 

resonansi suara yang dihasilkan menjadi jernih dan bersih. Ia kerap membuat membuat 

Sape diteras rumahnya bersama ayah dan kerabatnya, saat ini beliau membuat dua jenis 

Sape, yang pertama Sape tradisional yaitu hanya memiliki 2 senar dipakai khusus untuk 

memainkan musik instrumen Dayak kuno ketika ada perayaan adat. Dan jenis yang ke dua 

yaitu Sape dengan 6 dawai. 
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layaknya seperti gitar modern Sape jenis ini mampu menyesuaikan dengan ritme 

dan nada musik saat ini, biasanya digunakan untuk pentas seni yang memainkan musik 

masa kini. Azhar Widihas memiliki pelanggan setia salah satunya komunitas Sape Player 

Samarinda, ia kebanjiran pesanan ketika acara tertentu seperti Mahakam Sape Festival, 

Borneo Sape Festival, dan Borneo Sape Camp, namun ketika masa pandemi COVID-19 

pesanan Azhar Widihas mengalami penurunan yang cukup derastis, banyaknya acara 

perayaan kebudayaan yang batal karena pandemi COVID-19, namun diluar itu ia tetap 

tekun dan gigih membuat alat musik tradisional Sape, saat ini ia hanya menjual Sape 

secara offline yaitu memperjualkan disekitar area rumah saja. ia sedikit menyinggung 

bahwa minat dan bakat anak muda saat ini cenderung mengarah pada gitar classic 

accoustic, dan gitar listrik yang bentuk dan suaranya bisa di sesuaikan dengan keinginan si 

player mengikuti idola-idola mereka. 

Maka dari itu Azhar Widihas melakukan modifikasi alat musik Sape menjadi 6 

dawai atau senar, menyesuaikan dengan gitar saat ini agar bisa memainkan musik di era 

sekarang, ia juga mengajarkan alat musik Sape kepada siapaun yang hendak ingin belajar 

alat musik Sape tanpa dipungut biaya, kegemarannya dengan budaya dan musik 

tradisional membuat nama ayah Azhar Widihas cukup dikenal, hingga sempat di undang 

dalam acara televisi Hitam-Putih Trans 7 pada tahun 2017 silam. 

2. Wawancara dengan Aloysius Mering (pengelola rumah adat pampang) 
 

 

Gambar 4.2 Azhar Widihas (Pengrajin alat musik tradisional Sape) 

Aloysius Mering menyebutkan bahwa secara mitos alat musik Sape ini 

sangat kharismatik suaranya sampai menyentuh sukma sehingga masyarakat suku 

Dayak Kayaan mempercayai alat musik Sape bisa menghidupkan orang yang 
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sudah meninggal. dari sejarahnya yang beliau amati Sape ada di beberapa daerah 

di Kalimantan Barat, yang paling terkenal adalah suku Dayak Kayaan. Beliau 

menyatakan saat ini internet sangat besar sekali pengaruhnya terhadap 

penyampaian pesan, terhadap pendidikan budaya dan pelestarian yang memang 

harus disebar luaskan, sehingga komunikasi budaya memerlukan media 

komunikasi salah satunya internet dan media sosial. Di jaman modern saat ini kita 

bisa melihat Sape ada dimana-mana dengan hanya menekan internet dan media 

sosial, berkat media sosial alat musik Sape bisa dikenal luas hingga plosok negeri 

Aloysius Mering berharap anak-anak muda saat ini harus lebih aware 

terhadap budaya mereka sendiri salah satunya alat musik tradisional Dayak, beliau 

kerap meliat anak-anak hingga remaja memanfaatkan internet untuk bermain game 

online dari pagi hingga petang, sampai-sampai lupa untuk pulang dan makan, jika 

ini menjadi kebiasaan dalam jangka waktu panjang, budaya yang seharusnya kita 

jaga dan lestarikan akan perlahan-lahan tergantikan oleh pesatnya perkembangan 

zaman. 

Beliau menyarankan kepada peneliti bahwa jika Sape ingin lebih dikenal dan 

tidak terkesan kuno, metode yang dipakai harus menyesuaikan terhadap era saat 

ini yaitu melakukan kolaborasi antara tradisional dan modern, beberapa contohnya 

yang sudah pernah dilakukan oleh musisi Sape yaitu memainkan instrumen musik 

yang lagi trendy saat ini, kita tidak perlu tampil pada acara - cara tertentu yang 

hanya diadakan beberapa tahun sekali, cukup merekam didepan smartphone lalu 

bisa menggungahnya pada media sosial, itu salah satu metode sederhana yang 

dapat membuat alat musik Sape gampang untuk diterima oleh kalangan muda saat 

ini, karena menggunakan musik yang di usung tidak terlihat kuno sama sekali. 
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3. Wawancara terhadap dr. Rozalina Tanjung (Psikiater RSJD Sungai 

Bangkong Kalimantan Timur) 

 

Gambar 4.4 dr. Rozalina Tanjung (Psikiater RSJD Sungai Bangkong 

Kalimantan Timur) 

Beliau menjelaskan Sape tidak dikenal sebagai alat musik tradisional suku dayak 

saja, namun dentinganya dapat digunakan untuk media terapi memberikan ketenangan 

bagi para penderita depresi, salah satunya pada RSJD Sungai Bangkong Kalimantan 

Timur, dr. Rozalina Tanjung menjelaskan seseorang terkena depresi kerena beberapa 

faktorial yang pertama stres pada lingkungan, stres pada kehidupan sosial, stres pada 

ekonomi, dan ada juga yang memang penyakit turunan. 

Kegiatan yang dilakukan RSJD Sungai Bangkong, yaitu mengumpulkan para 

penderita depresi di satu ruangan, dan dipersilahkan untuk duduk menghadap depan 

ke arah musisi yang memainkan alat musik Sape, dentungan irama Sape dipakai sebagai 

metode agar para penderita depresi menjadi rileks dan tenang. Tidak hanya itu saja, 

dalam sesi selanjutnya para penderita depresi dipersilahkan maju untuk menyanyi 

diiringi dengan instrumen Sape. 

Kegiatan ini berlangsung cukup baik dan positif, setiap sesi yang berlangsung tidak 

lupa para perawat melakukan siaran langsung pada Instagram bertujuan untuk 

memperlihatkan secara langsung kepada masyarakat bahwa alat musik Sape dapat 

menenagkan dan meredakan depresi, kegiatan ini dilakukan cukup sering agar pasien 

dapat cepat lekas pulih dan berinteraksi kepada keluarga, kerabat masing-masing, 

Batara Sianipar selaku direktur RSJD Sungai Bangkong menjelaskan bahwa alat 

musik Sape adalah alat musik klasik yang dapat memberikan efek ketenangan dan 
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kenyamanan, dan khususnya untuk pasien dengan gangguan jiwa dapat menguragi suara 

bisikan-bisikan yang didengar, instrumen yang dihasilkan dari alat musik Sape sangat 

berguna bagi pasien-pasien dengan gangguan jiwa, setelah digunakan metode ini para 

pasien dapat lebih fokus serta berinteraksi dengan baik kepada orang lain maupun 

masyarakat. 

metode ini dinilai mampu meredamkan gangguan pasien disana karena pada 

dasarnya nada yang dihasilkan alat musik sape jika didengar secara langsung melalui 

telinga dapat membuat rileks dan nyaman bagi pendengarnya, tak jarang pula 

instrumen sape digunakan untuk penghantar tidur agar tidur menjadi terlelap, 

sdehingga lelah ditubuh cepat menghilang. 

 
4.2.3 Hasil Studi Literatur 

Penelitian ini menggunakan studi literatur yang digunakan adalah melalui media 

buku/jurnal. Buku dan jurnal yang digunakan adalah yang membahas mengenai 

pelestarian alat musik Sape dan peran besar seiman dalam pelestarian alat musik Sape. 

Berikut adalah beberapa jurnal yang dijadikan acuan teori pada penelitian ini : 

1. Jurnal “Peran Seniman Daerah Dalam Menjadikan Sape Sebagai Ikon 

Musik Tradisional Kalimantan Timur” karya oleh Aswin Winata Putra 

penelitian ini menunjukan bahwa peran seniman dalam mempopulerkan alat 

musik Sape sangatlah besar, dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan 

seperti bermain alat musik Sape secara bersama-sama. Peran seniman daerah 

terlihat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan didalam komunitas 

diantaranya ada Mahakam Sape Festival, Borneo Sape Festival, Borneo Sape 

Camp serta workshop yang ada didalamnya. 

Untuk kegiatan mandiri yang telah dilaksanakan seniman antara lain adalah 

mengajar dan melatih di sanggar seni maupun sekolah, mengadakan podcast, 

dan juga membuat/mengembangkan alat musik sape. Kesimpulannya peran 

seniman daerah dalam melakukan kegiatan menimbulkan perubahan perilaku 

dan persepsi masyarakat sesuai dengan tujuan seniman dalam melakukakan 

setiap kegiatan yang ada. 

2. Jurnal Motion Graphic Sebagai Media Pembelajaran oleh Enden Siti 

Romadona, pada jurnal ini menjelaskan era digital sudah berkembang sangat 
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pesat terutama pada bidang media pembelajaran, tak heran jika banyak anak- 

anak yang lebih cenderung tertarik menonton video berbasis cartoon edukasi 

dibanding membaca buku, salah satunya peran motion graphic, peran motion 

graphic cenderung lebih menarik dan interaktif, selain menarik dan interaktif 

motion graphic juga dinilai ampuh untuk menarik banyak penonton dari media 

sosial, karena sifatnya yang fleksibel dapat memudahkan siapa saja 

mengaksesnya hingga kepenjuru dunia, asalkan terhubung oleh koneksi dan 

jaringan yang stabil. 

3. Dengan adanya internet saat ini, vidoe motion graphic dapat perhatian lebih oleh 

kalangan masyarakat saat ini, dan tidak jarang trending topic di media sosial 

sekalipun saat ini sudah banyak yang mencoba untuk menerapkan video mereka 

berbasis vector dan motion graphic selain dinilai lebih kreatif dan menarik, 

sesuatu bumbu yang segar saat ini. 

 
4.2 Hasil Reduksi Data 

 
 

4.2.1 Hasil Reduksi Observasi 

Pada hasil observasi dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor alat musik Sape 

bisa dikenal khususnya daerah Kalimantan dan sekitarnya yaitu peran besar seniman dan 

internet, dalam perkembangan Sape ada beberapa komunitas yang aware terhadap 

pelestarian Sape salah satunya “Samarinda Sape Player” komunitas ini rajin melakukan 

pertunjukan di acara-acara daerah, namun semenjak adalah COVID-19 komunitas ini 

hanya melakukan disekitaran area rumah mereka saja. 

adapun beberapa metode yang mereka gunakan namun tak semua metode itu 

berjalan dengan lancar Pengaruh internet dan media sosial sangat menunjang popularitas 

alat musik Sape . Aloysius Mering selaku budayawan menjelaskan bahwa karena media 

sosial Sape dapat dikenal dengan mudah sampai negeri, tak jarang pula alat musik Sape 

dipertontonkan dilayar kaca televisi indonesia, namun karena kekuatan media sosial 

serta kemajuan era digital Sape bisa saja tergantikan oleh alat-alat yang lebih modern 

seperti gitar listrik, yang warna tonenya dapat kita atur sesuai keingin kita, maka dari itu 

penggrajin alat musik Sape memodifikasi menjadi 6 senar agar dapat menyesuaikan 

dengan musik era sekarang. 
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bentuk alat musik Sape dibuat lebih pendek dari pendahulunya agar resonansi 

senar yang dihasilnya bisa maksimal dan jernih, walaupun ini melanggar dari originalitas 

Sape, dan banyak masyarakat Dayak terdahulu yang kurang setuju naum, jika tidak 

mengikuti perkembangan zaman, Sape Tidak akan bisa bertahan lama di era yang 

semakin modern ini. 

 
4.2.2 Hasil Reduksi Wawancara 

Menurut Azhar Widihas selaku pengrajin alat musik Sape menyebutkan bahwa 

proses pembuatan alat musik tradisional Sape harus diturunkan kepada generasi muda 

agar alat musik tradisional Sape terus bisa diproses atau hanya sekedar dipamerkan dan 

dijual keapada masyarakat umum khususnya kepada komunitas musisi Sape. 

Aloysius Mering selaku budayawan menyebutkan bahwa internet serta media 

sosial sangatlah berperan penting dalam pelestarian Sape di era modern saat ini, Jika 

ingin memunculkan minat dan bakat anak muda dalam memainkan alat musik Sape 

maka, Sape harus siap menyesuaikan di era yang semakin maju ini, persepsi ini mungkin 

akan dikekang oleh leluhur maupun musisi Sape terdahulu karena merubah originalitas 

dari bentuk maupun kegunaan Sape itu sendiri, namun jika ditelaah lebih mendalam jika 

tetap mempertahankan originalitas dan tidak membaur dengan perkambangan zaman 

alat musik Sape bisa saja memudar seiring banyaknya anak-anak muda yang lebih minat 

kepada alat musik konvensional seperti gitar listrik. 

Peran media sosial dan format berbasis video sangatlah digemari oleh kalangan ana- 

anak muda saat ini ketimbang hanya membaca buku fisik, karena yang berbasis digital 

dapat mudah diaplikan di platform media, dengan cara menekan saja pada smartphone 

masing-masing, berkat perkambangan media sosial sendiri Sape dapat jauh lebih mudah 

dikenali oleh masayarakat luas. 

Alat musik tradisional Sape tidak hanya dikenal sebagai alat musik tradisional 

Dayak saja, RSJD Sungai Bangkong menyebutkan bahwa karakteristik warna suara 

Sape dapat mengurangi gangguan kejiwaan pada pasien RSJD Sungai Bangkong, 

peryataan tersebut dibuktikan dengan membaiknya perilaku pasien gangguan jiwa, 

para pasien dapat lebih tenang, fokus, serta tanggap dalam lawan berbicara. 
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4.2.3 Hasil Reduksi Studi Literatur 

Berdasarkan dari data yang didapat setelah melakukan kajian pada literature, 

peneliti menyimpulkan bahwa peran seniman musik tradisional, internet dan media sosial 

sangatlah berperan penting dalam pelestarian alat musik Sape di era saat ini, kolaborasi 

antara tradisional dan modern. Sikap cinta pada budaya daerah khususnya alat musik 

tradisional Sape dapat ditimbulkan dengan beberapa metode yaitu pemanfaatan media 

sosial dan peran seniman dalam memperkanalkan alat musik tradisional Sape, 

bahwasanya alat musik Sape juga dapat bersaing dengan alat musik modern saat ini, 

bahkan berkolaborasi dengan instrumen lainnya, seperti piano, drum, dan gitar listrik. 

Dalam dunia digital saat ini yang semakin maju, peniliti merancang video berbasis 

motion graphic bertujuan untuk mempromosikan dan ikut peran dalam melestarikan 

alat musik tradisional Sape, tidak hanya memudahkan dalam penyampaian informasi 

motion graphic juga dapat meningkatkan ketertarikan untuk menyimak dan menonton 

dengan lebih menarik daninteraktif. 

 
4.3 Hasil Penyajian Data 

Dari reduksi data yang ada maka dapat disajikan sebuah data berupa point- 

point di bawah ini: 

1. Memberikan sebuah video berbasis motion graphic informasi yang interaktif 

terkait pelestarian alat musik tradisional Sape. 

2. Membantu para pelaku musik tradisional agar lebih mudah dan praktis untuk 

memperkenalkan alat musik Sape kepada masyarakat luas. 

3. Mengajak anak muda untuk lebih aware terhadapkesenian budaya daerah 

khususnya alat musik Sape . 

4. Memanfaatkan media baru sebagai sarana menarik audiens yaitu video 

berbasis motion graphic. 

4.4 Hasil Penarikan Kesimpulan 

Bedasarkan hasil data yang sudah disimpulkan dapat ditentukan kesimpulan dari 

penyajian data di atas. Peneliti memutuskan untuk membuat sebuah media pelestarian 

alat musik tradisional berupa video berbasis motion graphic menyesuaikan dengan era 

digital saat ini, untuk menarik minat dan bakat seniman muda yang ingin mencoba 
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bermain alat musik Sape, serta pengenalan kepada masyarakat luas. Selain menarik 

video berbasis motion graphic mudah diputar pada platform manapun dan fleksibel, 

video motion graphic yang dirancang berisikan pengenalan alat musik Sape, sejarah 

singkat, dan ada beberapa karakter tambahan yang mencerminkan suku Dayak 

Kalimantan tidak hanya itu, perancangan sound design sangat diperhatikan dalam 

pembuatan video motion graphic pelestarian alat musik tradisional Sape. 

4.5 Konsep 

 
 

4.6 Analisis STP (Segmentation, Targeting, Positioning) 

Dari hasil data yang didapat dan ditarik kesimpulannya, akan digunakan peneliti 

untuk menentukan STP dari Perancangan video motion graphic alat musik sape 

sebagai upaya melestarikan seni musik tradisional suku dayak kayaan . 

1. Segmentation 

Pada perancangan media video motion graphic alat musik Sape ini, maka 

ditentukanlah segmentasi pasar sebagai berikut: Tabel 4.1 

 
Segmentation 

 

Segmentation  Keterangan 

 
 

Geografis 

Negara Wilayah 

Lokasi 

Indonesia Seluruh 

provinsiSeluruh daerah 

 

 

 

Demografis 

Jenis Kelamin Usia 

Status Pendidikan 

Pekerjaan 

 

Ekonomi 

Laki-laki dan perempuan15-24 

tahun 

SMA/SMK, mahasiswa PNS, 

musisi daerah, wirausaha 

Semua kalangan 

Psikografis Gaya Hidup Up to date, minimalis, Dinamis 

 
2. Targeting 

Untuk targeting akan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu target market dan target 

audience. Target market adalah sasaran yang mencakup seluruh target yang bisa 

menjadi penerima sekaligus menyalurkan media video motion graphic alat musik 

Sape ini, sedangkan target audience adalah target yang menjadi tujuan utama dalam 

perancangan media kampanye sosial mentalhealth. 
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(a) Target Market 

Untuk target market adalah masyarakat pada usia 24 tahun ke atas yang dimana 

usia tersebut adalah orang tua, musisi daerah, seniman , dan lainnya supaya 

dapat membatu menjadi orang yang berperan menyalurkan. 

(b) Target Audience 

Usia 15-24 tahun yang dimana usia tersebut adalah pelajar SMA, mahasiswa, 

wiraswasta, wirausaha, dan tuna karya yang menjadi target utama sebagai 

audience nanti, lebih diutamakan ikut peran berpartisipasi dalam pelestarian ini 

dengan melihat video motion graphic. 

 
3. Positioning 

Video motion graphic sebagai pelestarian alat musik Sape ini berisikan sebuah 

sejarah singkat, kegunaan, manfaat, cara bermain dan perkenalan yang sampaikan oleh 

karakter suku Dayak yang visualnya berupa vector, guna untuk menumbuhkan rasa cinta 

terhadap budaya tradisional dan ikut peran serta menyebarkan dan melestarikan alat 

musik tradisional Dayak. 

 
4.2.4 USP (Unique Selling Proposition) 

Saat ini banyak beredar video infografis alat musik daerah dengan visual hanya 

video biasa dan ditambah sedikit text dan musik, namun berbeda dengan video motion 

graphic yang akan dirancan, video motion graphic ini akan berisikan visual informasi 

detail dengan narasi yang akan dibawakan oleh karakter suku Dayak, dan semua 

materialnya berbasis vector serta sound design yang diperhatikan dengan detail, tak 

lupa pemilihan warna yang membuat efek yang menonton menjadi rileks dan nyaman 

untuk ditonotn oleh semua kalngan, serta memiliki keunikan visual yang berbasis vector 

terkesan kalem dan simple, sangat cocok ditonton dikala lelah dan letih setelah pulang 

bekerja maupun sekolah, warna yang diguankan juga sangat diperhatikan menggunakan 

palet warna yang soft dan dingin diberbagai adegan tertentu, bahasa yang dipakai juga 

memakai narasi yang dapat memnenangkan dan enak untuk didengar karena direkam 

menggunakan perekam suara berkualitas. 
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4.2.5 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

Tabel 4.2 Analisis SWOT 
 

STRENGHT(S): WEAKNESS (W): OPPORTUNITY(O): 

1. Informasi berupa motion 

graphic terhadap alat musik 

tradisional Sape, agar 

kelestarianya tetap terjaga. 

2. Memanfaatkan semangat 

anak-anak muda untuk 

menjadi peran pelestarian 

budaya daerah . 

3. Memberikan gambaran 
berupa visual yang interaktif 

serta asik untuk disaksikan . 

1. Anak-anak muda kurang 

aware terhadap alat musik 

daerah. 2. Lebih memilih 

alat musik modern 

3. Kurang minat dan 

menarik 

1 Memodifikasi alat musik 

Sape dan menyesuaikan 

dengan musik saat ini, agar 

lebih fleksibel 

2. Penggunaan media baru 

seperti video motion 

graphic yang inovatif 

diharapkan membuat 

masyarakat ingintahu. 

S+O: W+O: THREAT(T): 

Membuat media visual baru 

untuk melestarikan alat musik 

Sape agar lebih menarik dan 

inovatif berupa motion 

graphic agar menumbuhkan 

minat dan bakat terhadap alat 

musik daerah. 

Dengan melihat video 

interaktif serta menarik 

yang sudah dikonsepkan 

dan matangkan berupa 

motion graphic anakanak 

muda maupun umum akan 

lebih aware terhadap 

pelestarian musik daerah 
Sape 

1. Masih ada yang belum 

mengenal sepenuhnya 

terhadap alat musik sape. 

2. Platform yang tidak 

sesuai dengan target yang 

direncanakan. 

S+T W+T:  

Mengemas secara proffesional 

dan menarik pelestarian musik 

Sape berupa berupa video 

motion graphic . 

Memanfaatkan kekuatan 

sosial media sebagai media 

promosi agar sampai 

kepada para masyarakat 
luas. 

 
Kesimpulan: 

Sebuah media kampanye sosial yang inovatif berbentuk video motion graphic 

sebagai media baru supaya dapat menjangkau masyarakat luas lewat platform sosial 

media yang ada saat ini, yang diharapkan dapat menumbuhkan minat dan bakat 

terhadap alat musik daerah serta memperkenalkan Sape kepada masyarakat luas. 
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4.2.6 Key Communication Message 

Dari hasil yang telah diperoleh dari hasil konsep analisis STP, USP, serta analisis 

SWOT. Sehingga dapat dijadikan sebagai pandangan untuk menentukan sebuah 

keyword utama. Yang nantinya akan dijadikan sebuah dasar landasan dari semua 

perancangan media utama maupun media pendukung yang akan dibuat nantinya. Maka 

dibuatlah sebuah bagan pada gambar sebagai berikut: 

 

 

 
Dari bagan yang ada di atas didapatkan sebuah keyword utama dengan 

kata”Lestari”. Kata lestari mempunyai arti tetap seperti keadaannya semula tidak 

berubah, bertahan, kekal. Menggambarkan alat musik tradisional yang harus dan wajib 

untuk di lestarikan dibawah seni dan budaya, melalui perantara generasi muda. 
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4.7 Konsep Perancangan Karya 

4.1.1 Konsep Perancangan 

Proses perancangan karya merupakan awalan dalam proses pengerjaan dalam 

pembuatan karya seni agar memiliki ide, gagasan dan konsep yang jelas dan kuat. 

 

 
4.8 Tujuan Kreatif 

Perancangan ini bertujuan untuk membuat media video motion graphic yang 

menarik dan diharapkan menimbulkan cinta terhadap budaya daerah khusunya alat 

musik tradisional Sape. 

 
4.9 Strategi Kreatif 

Strategi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan video motion 

graphic yang menarik juga memiliki teks sebagai pendukung penyampaian informasi 

dan sebagai penjelas, selain itu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah 

dimengerti. 

Berikut adalah unsur strategi kreatif untuk penelitian ini: 

1. Judul 

Judul yang digunakan untuk perancangan video motion graphic ini adalah 

“ The Magic of Sape ” pemilihan judul ini dikarenakan alat musik Sape selain sebagai 

simbol khas dari suku Dayak, Sape juga berfungsi untuk menenangkan dan reraksasi 

bagi penderita gangguan jiwa. 

2. Tipografi 

Jenis huruf yang digunakan sebagai media penyampaian informasi berupa text 

pendukung dalam video motion graphic ini adalah jenis huruf Sans Serif, dan 

dekoratif, jenis huruf tersebut dipilih karena memiliki bentuk yang mudah dibaca 

serta sifat dari text dokoretif dipakai pada penulisan judul agar lebih menarik. 

3. Warna 

Pada perancangan video motion graphic ini penulis menggunakan warna 

dengan skema Active yang diambil dari buku The complete color harmony. Skema 

warna Active dan memiliki sifat yang penuh energi dan positif, menggunaakn palet 

warna cerah dan kalem/soft. 
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Gambar 4. 6 Skema Warana Active 

(Sumber: The Complete Color Harmony, 2020) 

 
 

Warna yang digunakan pada pembuatan motion graphic adalah warna pastel 

dan soft berjenis material design, agar warna yang dihasilkan soft dan membuat 

nyaman serta tidak terlalu mencolok. 

 

 

 
Gambar 4. 7 Pemilihan Warna Motion Graphic 
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4.10 Storyline 

Pada perancangan storyline merupakan sebuah garis besar urutan jalan 

cerita yang akan dibuat, pada peracangan video motion graphic ini memiliki 

storyline sebagai berikut: 

1. Opening (narasi, text, & vo) 

Cerita diawali dengan opening transisi dari burung enggang dan 

dedaunan. 

2. Scene 1 (vo) 

Scene pertama memperlihatkankan judul 1/5 layar dengan judul “ The 

Magic Of Sape” 

3. Scene 2 (vo,backsound) 

Selanjutnya diperlihatkan karakter animasi dari suku Dayak yang 

memperkenalkan diri. 

4. Scene 3 

Di scane ini memperlihatkan sejarah dari alat musik Dayak dari zaman 

dahulu hingga saat ini. 

5. Scene 4 

Pengenalan alat musik Sape dan nama, serta detail kegunaan dari setiap 

bagian dari Sape. 

6. Scene 5 

Disini memperlihatkan cara pembuatan Sape dari awal hingga akhir. 

7. Scene 7 

Peran seniman dalam memperomosikan alat musik Sape. 

8. Scene 8 

Mengajak untuk melestarikan alat musik Sape. 

9. Scene 9 

Transisi “ Sape bagian dari Indonesia “ kampanye 2. 
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4.11 Storyboard 
 

 

 

 

Gambar 4.7 Storyboard Scene 1-12 

 
 

4.12 Bahasa 

Untuk bahasa yang akan digunakan adalah bahasa Indonesia kerena mudah 

dipahami oleh semua masyarakat, bertujuan untuk menjangkau segala masyarakat yang 

ada di Indonesia dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Bahasa 

Indonesia yang digunakan akan dipakai untuk mengisi narasi dan pembawaan berupa 

voice over. 
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4.13 Perancangan Karya 

Perancangan karya dimulai dari awal pembuatan hingga akhir penyelesaian 

karya dengan strategi kreatif yang telah dibuat. Dari proses-proses yang dikerjakan 

dari awal mulai perancangan sketsa, digital drawing, digital painting, layouting 

motion, finishing. 

1. Sketsa Desain Karakter 
 

Gambar 4.8 Sketsa Karakter 

Dengan menggunakan karakter berbasis vector dengan ukuran shape yang 

cukup luas dan terkesan kalem dan lucu. 

2. Sketsa Media Pendukung 

Gambar 4.9 Media Pendukung 

 
 

Media pendukung yang digunakan adalah x-banner, stiker tempel, keychain 

gantungan kunci) dan post/feeds instagram. 
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4.14 Hasil Pengkaryaan 

Desain Karakter 
 

 
 

Gambar 4.10 Desain Karakter 

Desain karakter menggunakan teknik vector yang colorfull terkesan kalem 

dan simple memfokuskan pada corak dan motif dayak kalimantan. Konsep yang 

saya usung yaitu karakter memakai baju adat Dayak yang memegang alat musik 

sape memnggunakan palet warna waterial desain, warna yang soft dan tidak 

terkensan menonjol. 

Karakter ini terdiri dari remaja dan dewasa, remaja Dayak memakai baju 

tanpa lengan, sedangkan dewasa memakai baju berlengan berwarna hitam, tak lupa 

memakai bandana berwarna hitam bercorak biru, putih, dan kuning melambangkan 

kesatria dalam tradisi suku Dayak. 

 
4.15 Perancangan Media 

3. Media Utama 

Media utama yang dipakai dalam perancangan ini adalah sebuah video 

motiongraphic. Kemudian video motion graphic tersebut diupload pada platform 

media yang bernama youtube. 
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Gambar 4.11 Adegan Pembuka 
 
 

Gambar 4.12 Penjelasan Alat Musik Sape 

Adegan ini menjelaskan tentang bagian-bagian kegunaan dari alat musik 

sape setiap bagianya mempunyai arti dan kegunaan yang berbeda. 

 

Gambar 4.13 Bagian Penutup 

Bagian penutup ini menjelaskan tentang bahwa sape alat musik dayak harus 

dilestarikan dan didengar hingga manca negara. 
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Tabel 4.3 Deskripsi Karya Motion Graphic 
 

No Cuplikan Deskripsi Narasi 

1. 

 

Tampilan intro awal 

memperlihatkan karakter anak 

laki-laki dayak yang sedang 

memegang alat musik sape, intro 

ini berdurasi 10 detik dengan 

backsound alunan musik dari 

sape, selain ada karakter disini 

juga di isi dengan item tameng 

dayak serta typografi berjenis 

sans sherif dan dekoratif 

bertuliskan 

“ The Magic Of 

Sape” 

Narasi pada intro tidak 

digunakan hanya backsoun 

serta alunan musik dayak. 

2. 

 

Adegan kedua diisi dengan 

prolog tentang alat musik sape 

yang dimainkan oleh kesatria dari 

desa Dayak, sedikit penjelasan 

tentang deskripsi alat musik 

Sape. 

Melodinya bagai alunan dari 

surga, ialah alat musik petik 

menenangkan jiwa, 

melodinya misterius penuh 

warna, kombinasi harmonis 

dari nada-nada yang 

berbeda, alat musiknya unik 

dimainkan oleh para 

kesatria ialah sape alat 

musik authentic dari 

kalimantan, alat musik 

kebanggan dari suku dayak. 

bagaimana awal kisahnya? 

3. 

 

Pada scene ke 3 ini, sudah mulai 

masuk kedalam main topic, yaitu 

dimana diceritakan awal mula 

alat musik sape ditemukan, oleh 

seorang pemuda dayak melalui 

mimpinya ketika ingin mencari 

obat untuk istrinya yang sedang 

sakit. 

Mitos bercerita bahwa 

penemu sape adalah laki- 

laki bernama anyi selong, 

saat itu ia sedang 

menelusuri hutan mencari 

obat-obatan untuk istrinya 

yang sedang sakit. 

4. 

 

Di scene ini diperlihatkan anyi 

selong bertemu leluhur Dayak 

melalui mimpinya lalu 

diperlihatkan leluhur itu 

memainkan alat musik Sape. 

Akhirnya alunan tersebut 

terekam dikepala nyi 

selong, lalu bergegas untuk 

mencari pohon nangka dan 

membuat sape. Dan 

dimainkan dihadapan 

istrinya yang sedang sakit. 

Lalu kemudian istrinya pun 

perlahan terbangun dan 

membaik. 
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5. 

 

Adegan berikutnya yaitu Nyi 

Selong memainkan sape buatanya 

untuk istrinya yang sedang sakit, 

berharap sembuh dan pulih 

setelah mendengarnya. Dan 
alhasil istrinya pun langsung 

sembuh. 

Lalu kemudian istrinya pun 

perlahan terbangun dan 

membaik. 

6. 

 

Pada scene ini menceritakan 

tentang alat musik sape secara 

detail dan sesuai dengan cerita 

sesungguhnya, mulai dari sampan 

yang karam, bentuk sape 

terinspirasi dari apa sampai orang 

yang pertama kali mencetuskan 

Sape. 

Haha mungkin terdengar 

tidak masuk akal karena itu 

adalah mitos. 

pada dasarnya sape pertama 

kali diciptakan oleh pemuda 

dari suku dayak kayaan 

yang terdampar 

di karangan (pulau kecil di 

tengah sungai). Saat itu 

sampannya karam di terjang 

ombak. 

Di saat sendirian ia 

mencoba membuat alat 

musik petik untuk 

menenangkan dirinya dan 

bentuknya terinspirasi dari 

sampan yang ia tumpangi 

sebelumnya. 

7. 

 

Selanjutnya menceritakan proses 

pembuatan sape dari bahan kayu 

yang digunakan, perancangan, 

sampai produksi selesai. 

Proses pembuatan sape agar 

menghasilkan alat musik 

yang sempurna, terutama 

dari segi kualitas suara yang 

dihasilkan, maka bahan- 

bahan yang digunakan 

adalah kayu-kayu pilihan 

biasanya berjenis kayu 

nangka untuk menghasilkan 

resonansi yang tajam dan 

merdu. 

8. 

 

Scene ini berisi keseluruhan 

motion graphic menjelaskan 

bagian-bagian alat musik sape 

dari ekor hingga kepala. 

Bagian-bagian sape, sape 

terdiri dari berbagai 

rangkaian 

Yang pertama pen atau 

bagain ekor, yang kedua 

batek atau perut, yang 

ketiga batuk atau leher, 

yang keempat poreng atau 

pemutar, yang kelima 

kalong ulu atau kepala. 

9. 

 

Selanjutnya diperlihatkan yaitu 

pemuda Dayak yang membawa 

sape hingga keluar negeri. 

Sape pernah berjaya dan 

sangat marak pada tahun 

2013-2016 sering muncul di 

televisi nasional, bahkan 

seorang pemuda dayak 

bernama uyau moris 
membawa sape hingga 
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   kemanca negara, chicaco, 
canada, taiwan bahkan 

italia. 

10. 

 

Scene ini memperlihatkan 

gambaran tentang “apakah musik 

sape akan hilang perlahan?” 

Namun alunan melodinya 

saat ini hampir jarang kita 

dengar, mungkin ini bukan 

salah mereka tangan-tangan 

terampil pemetik sape kini 

mulai berkurang, lantas 

apakah sape perlahan akan 
menghilang? 

11. 

 

Selanjutnya diperlihatkan tentang 

anak-anak yang masih melek 

akan kehadiran sape dan masih 

belajar untuk memainkannya. 

Pelestarian. 

Walaupun denyut iramanya 

melemah nyatanya nada itu 

masih ada, dibanyak 

sekolah seni anak-anak 

masih banyak 
memainkanya. 

12. 

 

Diperlihatkan adegan dimana 

para musisi dan pemerintah 

mendorong keras dan berusaha 

agar sape bisa didengar dan 

dilirik oleh Unesco. 

para musisi dan 

pemerintahpun terus 

mendorong sape agar 

sampai ketelinga dunia, 

mungkin kita lupa tapi alat 

musik ini pernah berjaya 

dimanca negara ia dikagumi 

oeleh warga dunia sebagai 

sebuah kesenian yang tak 

ternilai harganya. 

13. 

 

Masuk kedalam adegan akhir 

dimana disini berisi ucapan dan 

quotes tentang pelestarian alat 

musik sape. 

Dan credit title. 

Menyebarkan damai dan 

kebahagiaan kepada setiap 

pendengarnya, uyau moris 

berkata “ ketika ingin 

mengajak untuk 

melestarikan suatu budaya, 

mulailah kepada diri sendiri 
terlebih dahulu. 
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4.16 Media Pendukung 

Dalam mendukung sebuah karya utama berupa video motion graphic. Sehingga 

dapat menggunakan media-media pendukung untuk membantu media utama yang telah 

dibuat. Berikut merupakan media pendukung yang digunakan: 

 

 

Poster 

Gambar 4.14 Poster 

 

 
Gambar 4.15 Youtube 
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1. Instagram 
 

Gambar 4.16 Poster 
 

 

2. X-banner 
 

 

3. Brosur 

Gambar 4.17 X-Banner 
 

 

Gambar 4.18 Brosur 
 

 

 

 

 

 

 

4. Merchandise ( keychain) 
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Gambar 4.19 Keychain 

Demikian media pendukung yang digunakan. Media pendukung yang dibuat 

dipilih dikarenakan media pendukung tersebut mempunyai kekuatannya masing- masing. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Kesenian dan budaya asli leluhur Indonesia salah satunya suku Dayak yaitu alat 

musik tradisional bernama Sape kita sebagai generasi muda yang membawa tanggung 

jawab besar atas seni budaya, harus menggambil peran penting dalam pelestarianya 

agar tidak tergantikan oleh modernisasi yang terus semakin maju ini. 

Dengan mengikuti perkembangan zaman ini maka peneliti merancang video 

motion graphic sebagai media pelestarian alat musik Sape, karena menyesuaikan 

dengan platfom digital yang semakin fleksibel serta maju, diharapkan bisa 

memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang alat musik Sape, serta membantu 

para pengrajin, seniman Sape agar alat musik ini terus eksis dikalangan masyarakat. 

Dengan adanya video motion graphic pelestarian Sape banyak anak muda yang 

lebih mencintai kebudayaan dan bisa sedikit mempelajari tentang fungsi, kegunaan, cara 

pembuatan sampai memainkan alat musik Sape, dengan hanya menonton video motion 

graphic yang dirancang tak lupa visual yang semarik. 

 
5.1 Saran 

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pelestarian alat musik sape 

dapat terus dikenal salah satunya faktor dari musisi daerah dan kegiatan yang dilakukan, 

tetapi faktor yang paling mempengaruhi adalah peran dari generasi muda untuk terus mau 

belajar serta mengenal musik daerah mereka. 
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