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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

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

 

Copyright and reuse: 

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

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lagu memiliki pesan yang disampaikan oleh penciptanya. Namun, pesan lagu itu 

belum tentu tersampaikan dengan baik karena sebuah lagu berbentuk audio, yang 

akan lebih mudah dilupakan. Untuk dapat menyampaikan pesan pencipta lagu 

atau musisi dengan baik diperlukan gambar atau video yang mendukungnya. 

Esensi video ialah menyampaikan cerita atau pun pesan secara visual dengan 

memancarkan gambar bergerak. Maka music video dapat menjadi media 

visualisasi musik dengan jelas sehingga pesan musisi dapat tersampaikan dengan 

baik kepada penontonnya. 

Ritme musik menjadi acuan dalam proses editing music video, maka dari itu 

penulis melakukan editing by rythm. Dengan kata lain editing didasarkan pada 

ritme musik, tidak hanya ritme audio tetapi juga videonya. Kedua ritme ini harus 

menyatu dan tidak dapat berdiri masing-masing. Proses ini berbeda dengan proses 

editing film dimana audio diterapkan untuk mendukung video. Perbedaan ini 

memberikan tantangan bagi penulis untuk mencobanya.  

Untuk menyelaraskan kedua ritme ini diperlukan kepekaan dalam editing.  

Dalam hal ini peran editor penting karena harus mengamati ritme musik untuk 

membangun ritme visual yang selaras dengan musiknya. Dengan demikian 

keselarasan antara audio dan video bisa membantu penyampaian pesan kepada 

penonton. 
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Lagu akustik berjudul “Thousand Candles Lighted” ciptaan “Endah n 

Rhesa” diambil menjadi bahan pembuatan music video untuk Tugas Akhir penulis 

dimana penulis berperan sebagai editor. Lagu ini memiliki pesan untuk terus 

berjuang dalam menghadapi setiap masalah sesulit apapun. Kehadiran lagu ini 

diharapkan oleh penciptanya dapat memberikan motivasi dan semangat kepada 

orang-orang yang mengalami masalah berat untuk terus memiliki harapan. Hal ini  

penting dan baik untuk disampaikan, karena setiap orang pasti memiliki masalah 

dan mereka patut mendapatkan dorongan semangat serta motivasi.   

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana proses editing  untuk music video “Thousand Candles Lighted”? 

1.3 Batasan Masalah 

Pembahasan proses editing dalam penulisan ini dibatasi pada editing by rhtyhm, 

color correcting, dan color grading.  

1.4  Tujuan Tugas Akhir 

Ada pun tujuan Tugas Akhir ini ialah untuk menerapkan  dan menguraikan proses 

editing video music “Thousand Candles Lighted”. 

1.5   Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat yang dirasakan penulis dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini ialah  

penulis menjadi lebih peka terhadap mood musik yang dibangun bersamaan 

dengan irama, tempo, elemen musik, serta liriknya. Selain itu penulis juga dapat 

banyak mempelajari hal-hal baru yang dapat diterapkan dalam music video, 

khususnya dalam editing. 
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