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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Editing by rythm dalam mengedit sebuah music video dapat dilakukan dengan 

berbagai alat, yaitu dapat ditempuh dengan penggunaan pacing dan timing. 

Pacing berhubungan dengan cutting yang juga terdiri dari dua teknik yaitu teknik 

slow paced dan fast paced. Semakin banyak editor melakukan cutting, semakin 

banyak pula jumlah shot yang akan dimasukkan. Hal ini disebut dengan fast 

paced. Berbeda dengan editing pada film, pada music video ini editing mengacu 

pada beat dan tempo musik. Seorang editor mendapat tantangan bagimana 

menyelaraskan tempo musik dengan tempo gambar. Dengan memahami betul 

tempo pada  musik, seorang editor akan mampu menciptakan rhythm antara visual 

dan aural pada music video.  

Nuansa warna dapat digunakan untuk mendukung suasana emosi yang 

dibangun  dari music video “Thousand Candles Lighted”. Color grading dalam 

music video ini membangun nuansa warna kuning dan merah yang memiliki 

makna kekuatan, semangat, idealisme, dan harapan. Nuansa yang diciptakan ini 

berdasarkan dengan narasi yang dimiliki music video ini, yaitu perjuangan dan 

semangat dua anak muda Belinda dan Aldi. Belinda sebagai lulusan Strata satu 

kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan Aldi seorang ilustrator 

kesulutan untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta yang sesuai dengan prinsip 

pribadinya.  
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5.2 Saran 

Seorang editor dapat dikatakan sebagai sutradara kedua. Dalam pengeditan music 

video, banyak hal yang dapat dilakukan untuk memperlakukan footage, seorang 

editor dapat melakukan banyak eksplorasi. Maka dari itu sebaiknya untuk menuju 

music video yang memiliki sifat good looking dan naratif, seorang editor ikut turut 

campur membuat konsep music video tersebut sejak awal, bersamaan dengan 

sutradara dan DOP. Untuk pembuatan music video sebaiknya disiapkan banyak 

stock shot, sehingga mempermudah seorang editor untuk mengisi gambar pada 

lagu apabila terjadi penyeleksian scene. Karena berbeda dengan film, music video 

sudah mempunyai durasi sendiri, yang tidak dapat dikurangi.  
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