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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum 

Tugas Akhir ini adalah pembuatan music video Thousand Candles Lighted. Music 

video ini menggunakan konsep narrative clip, sehingga narasi menjadi panduan 

utama alur video dibandingkan performance musisi dalam video, dan music video 

ini tidak mengandung lip-syncronize. Musik Thousand Candles Lighted sendiri 

berdurasi 03.51. 

3.1.1. Metodologi Penelitian 

Metodologi yang penulis gunakan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah dengan metodologi kualitatif deskriptif. Bogdan  &  Taylor  (1992,  Hlm.  

21-22) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan  dan 

perilaku orang-orang yang diamati. 

3.1.2. Sinopsis 

Setting tempat music video ini ialah kota besar, Jakarta, dimana anak muda dari 

berbagai daerah Indonesia datang ke ibu kota. Aldi (25), anak muda yang tetap 

menjaga prinsip hidup dan idealismenya, dihadapkan pada sulitnya mencari 

pekerjaan dengan prinsip dan idealismenya. Belinda (22), seorang wanita yang 

baru saja lulus dari jenjang universitas, sering mengikuti job fair, namun masih 

belum mendapatkan kesempatan bekerja. 
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 Isu yang diangkat ialah pengangguran Jakarta dan krisis prinsip hidup. 

LYRIC 

Thousand Candles Lighted, and each candle is a prayer 

Let us break the darkness through this little candle light 

Let us throw the darkness through this little candle light  

Thousand flowers bloom, and each flower is a hope 

Let us be the people who bring a better tomorrow 

With strength and hope we cover it by love  

Only with strength and hope we bring a better tomorrow 

Only with strength and hope we build a better tomorrow  

I know someone standing forward in his believe in 

The most person with a big hope and strength 

And a part of him has grown in me 

Inspired my whole life 

he brings me to a new vision of life.. as time goes by 

even death do us part 

separate us in a distance but not in heart 

but the spirit stay somewhere in my heart 

give me a reason to never giving up  

and he’s not afraid of the dark cause the dark is part of our life 

but he’s worry for the dimness, cause the dimness means you’re giving up 

thousand candles lighted 

thousand candles lighted 

thousand candles lighted 

thousand candles lighted 

3.1.3. Posisi Penulis 

Struktur organisasi yang dimiliki dalam music video ini ialah sebagai berikut. 

Produser adalah Aria Ranggapati Rapingi, sedangkan untuk sutradara adalah 
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Aprianto Tirtarahaja. Reynaldi Zara Lazuardi berperan sebagai DOP dalam 

produksi ini, sedangkan Lalita Ghassani sebagai art director, dan penulis berperan 

sebagai editor dalam project ini. 

3.1.4. Peralatan 

Dalam  proses pengeditan music video Thousand Candles Lighted penulis 

menggunakan satu unit komputer dengan spesifikasi sebagai berikut: 

Perangkat keras Perangkat lunak Perangkat tambahan 
1. Processor intel(R) core(TM) i7 

CPU 920 @ 2.67 GHz 
1. Windows 7 

ultimate 64beat 
1. Hardisk Toshiba 

1TB 

2. RAM 12 GB 
2. Adobe Premiere 

CS6 

2. Speaker Genius 
220-240V-50Hz, 
0.019A 

3. Graphic Card ATI Radeon HD 
4800 Series 

3. Adobe After Effect 
CS6 

 

 
4. Adobe Photoshop 

CS6 
 

 

Tabel 3.1 spesifikasi komputer yang digunakan 

3.2. Tahapan Kerja 

3.2.1. Pra Produksi 

Dalam music video ini editor memiliki ide untuk membuat salah 1 scene 

menggunakan split screen, namun split screen ini nantinya dapat bergabung 

menjadi 1 frame. Hal ini diletakkan dalam scene Aldi dan Belinda yang berjalan 

dari tempat asal yang berbeda namun memiliki 1 tujuan yang sama, hingga 

akhirnya mereka bertemu berhadapan. Hal ini membutuhkan kerjasama antara 

editor dengan DOP. 
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Tugas wajib penulis ialah untuk membuat workflow sehingga 

mempermudah penulis dalam proses editing. Berikut adalah workflow yang 

dipersiapkan untuk music video Thousand Candles Lighted. 

3.2.2. Produksi 

Selama proses produksi, editor mempunyai tugas untuk mencatat camera log 

yang berisi catatan take mana saja yang good (G) – not good (NG) – Choose (C), 

beserta keterangan yang berguna untuk editor. Catatan ini berfungsi untuk 

mempermudah proses organization. 

Setelah itu penulis bertanggung jawab untuk melakukan loading materi 

shooting. Setelah selesai shooting penulis bertanggung jawab atas data materi 

yang harus dilakukan copy dari kamera menggunakan kabel data transfer dan 

paste pada hardisk eksternal 1TB. Materi dikelompokkan sesuai hari shooting. 

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan data karena 

virus, maka materi di copy juga ke hardisk PC sebagai back up. 

3.2.3. Paska Produksi 

Pada tahap paska produksi inilah peran seorang editor menjadi tonggak utama. 

Setelah pengambilan gambar selesai, editor bertugas untuk mengedit materi 

tersebut menjadi satu kesatuan untuk dinikmati penonton, yaitu melalui proses 

editing. Berikut tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses editing: 
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3.2.3.1 Mengorganisir Media 

Berikut ialah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses 

mengorganisir materi, guna mempersiapkan proses editing. 

1. Back up materi dari kamera. 

 

Gambar 3.1. Proses loading 

 

Gambar 3.2. Sistem nama 

2. Membuat sistem nama dan menamai file footage 

3. Membuat grup footage 

 

Gambar 3.3. Proses organizing 

 

4. Transcoding 

5. Siap memulai proses edit. 
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3.2.3.2 Importing & Transcoding 

Pada tahap persiapan edit pertama-tama dilakukan proses importing dan 

transcoding, yaitu editor mempersiapkan footage untuk masuk dalam 

lingkup kerja software Adobe Premiere CS6. Dalam Adobe Premiere 

dipersiapkan terlebih dahulu sequence. (New project & sequence) 

Setelah sequence disiapkan, materi di import ke dalam Adobe 

Premiere. K-lite Mega Codec merupakan software pendukung untuk Adobe 

Premiere membaca seluruh jenis format audio maupun video. Untuk 

menghindari adanya masalah ketidakmampuan membaca format dalam 

Adobe Premiere, sebaiknya instal K-lite Mega Codec dalam desktop. 

3.2.3.3 Editing 

Berikut ialah tahapan-tahapan editing yang akan dijalani penulis. 

1. Assembling footage 

Pada proses assembling footage, penulis merakit scene sama seperti proses 

perakitan pada film. Penulis menyusun rakitan scene sesuai dengan 

penyusunan cerita pada naskah. Tahap ini, murni tertuju pada narasi yang 

tertera pada naskah, maka dari itu pada tahap ini musik belum dimasukkan. 

2. Rough Cut 

Pada proses ini penulis mengamati narasi yang berjalan pada hasil assembly. 

Setelah scene tersusun dengan baik sesuai dengan naskah, penulis 
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memasukkan hasil rakitan tersebut dalam musik. Pada tahap ini penulis 

menyeleksi kembali shot dan scene karena durasi yang dimiliki pada narasi 

disesuaikan dengan durasi pada musik.  

Tidak hanya durasi, editor harus memiliki kepekaan terhadap suasana 

musik disetiap bagiannya. Suasana inilah yang akan digambarkan scene. 

Maka dari itu editor mengamati letak emosi musik untuk memasukkan shot 

atau scene yang tepat, sehingga visual tidak merusak mood dalam musik. 

3. Fine Cut 

Dalam pembuatan film, dengan melewati tahap rough cut, alur cerita dapat 

terbangun dengan baik. Penulis mulai menyelaraskan ritmik cutting video 

dengan ritme setiap elemen yang hadir dalam musik. Penulis disini sudah 

menentukan peletakan yang tepat teknik fast paced atau slow paced. Penulis 

juga memainkan timing, bermain dengan durasi footage. 

4. Picture Lock 

Dengan kesepakatan dengan sutradara, setelah melalui tahap assembly cut, 

rough cut, hingga fine cut, editor dan sutradara mengunci proses 

penyusunan gambar. Sehingga proses edit pada gambar ditahap ini tidak 

bisa lagi diubah lagi strukturnya. 

5. Color Correction dan Color Grading 

Music video Thousand Candles Lighted memiliki banyak setting tempat dan 

waktu. Maka dari itu intensitas cahaya yang dimiliki berbeda-beda antara 
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scene satu dengan scene lainnya. Penggunaan lensa yang barmacam-macam 

juga mempengaruhi cahaya yang ditangkap dan dihasilkan dalam shot. Hal 

tersebut mempengaruhi warna yang nampak pada setiap scene atau bahkan 

shot. Untuk menyama ratakan keragaman warna-warna tersebut 

dilakukanlah color correcting.  

Penulis mengamati warna hitam dari baju tokoh wanita yang selalu 

digunakannya sebagai acuan untuk meratakan tonal range dari setiap shot. 

Setelah keseluruhan scene dan shot memiliki tonal range yang sama, 

seorang editor barulah dapat melakukan color gradding untuk membuat 

daya tarik dalam video semakin bertambah. Warna memiliki arti dan 

menambah mood dalam setiap scene, maka dari itu biasanya pemilihan 

warna menjadi konsep yang telah dimatangkan oleh sutradara dan editor 

sejak awal. 

3.3. Acuan 

Ada pun yang dijadikan refrensi penulis dalam proses editing, sebagai berikut: 

3.3.1. Color Grading 

  

Gambar 3.4. Music Video Macklemore & Ryan Lewis - Same Love feat.Marry Lambert. 

(http://www.youtube.com/watch?v=hlVBg7_08n0, 2012) 
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Music video di atas yang menjadi acuan warna yang akan diterapkan dalam 

Thousand Candles Lighted. Warna yang digunakan ialah warna kuning merah. 

Menurut Eko Nugroho, warna merah itu sendiri bermakna energi, sedangkan 

warna kuning bermakna idealisme (lihat 2.1, Hlm. 17) 

3.3.2. Split screen 

Dalam film The Rules of Attraction terdapat teknik split screen yang membelah 

monitor menjadi 2 bagian. Namun, diakhir shot, kedua bagian ini bersatu menjadi 

satu monitor, dengan shot yang sama atau tanpa pergantian shot, split screen yang 

membelah monitor tampak hilang. 

 

Gambar 3.5. The Rules of Attraction-split screen scene 

(http://www.youtube.com/watch?v=X4zV0U4wg8A, 2011) 

 

Gambar 3.6. The Rules of Attraction-split screen scene 

(http://www.youtube.com/watch?v=X4zV0U4wg8A, 2011) 

Proses Editing..., Veronica, FSD UMN, 2014




