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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Wiedemann (2004), dalam animasi pergerakan diciptakan dari gambar 

diam. Setelah pegerakan itu direkam dalam sebuah film atau video, seorang 

animator tidak lagi melihat sebuah gambar hanyalah gambar. Tujuan dari 

animator adalah mengubah, menambahkan atau bahkan menghancurkan sebuah 

gambar untuk mencapai suatu tujuan mendasar, yaitu pergerakan dan aksi yang 

nantinya dapat menjadi suatu media untuk bercerita. 

Shot video musik sedikit berbeda dengan film pada umumnya. Menurut 

Carlsson (2010) video musik dibagi menjadi dua kategori yaitu pertunjukan dan 

konseptual. Video musik pertunjukan menampilkan sebuah pertunjukan sang artis 

bernyanyi ataupun menari dalam musik video, sedangkan video musik konseptual 

adalah ketika penonton menonton sesuatu yang berbeda dari sang artis. Dalam 

film biasa, yang ada dialog atau pun tidak, adegan disusun rapih karena penonton 

harus melihat secara terstruktur agar memahami isi cerita. Berbeda dalam video 

musik, visual bukan faktor utama, karena tujuan utama yaitu mendengarkan 

musiknya, tanpa visual pun tetap dapat dinikmati.  

Laing (1985) menyebutkan bahwa “Pertama, visual diposisikan lebih 

rendah dibanding lagu, visual ada untuk menjual; kedua, video musik sebagai 

medium pemasaran yang memiliki sebuah estetika dan teknik yang sudah ada dan 
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di kembangkan dari televisi komersial” (hlm. 81). Laing menjelaskan bahwa pada  

video musik, umumnya visual dijadikan elemen pendukung musik dan tidak 

jarang dijadikan sebagai promosi dari pemusiknya.  

Penulis berusaha untuk menunjukkan bahwa visual dalam video musik 

dapat digunakan sebagai media untuk menceritakan sebuah lirik dengan 

merancang shot yang dapat memvisualisasikan lirik lagu, jadi penulis ingin 

menjadikan musik sebagai elemen penguat visual pada video musik. Jadi lebih 

mendekati ‘film narasi’ dibanding video musik, namun narasinya berupa lirik 

lagu. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang shot animasi dua dimensi yang dapat memvisualisasi lagu 

‘Thank You’ ? 

1.3. Batasan Masalah 

1. Pembahasan visualisasi lirik lagu pada shot dengan menggunakan 

komponen penyusunan shot yang meliputi sudut kamera, pergerakan 

kamera, jarak kamera, dan komposisi. 

2. Shot yang dibahas yaitu shot 69 – 71, yang merupakan klimaks dalam 

video musik ‘Thank You’.  

 Pada shot 69 menunjukan adegan Pandu mengingat kembali 

kepemilikan drone. 
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 Pada shot 70 menunjukan adegan Pandu yang sudah menyadari 

kesalahannya. 

 Pada shot 71 menunjukan adegan Pandu yang berusaha memperbaiki 

kesalahannya. 

1.4. Tujuan Skripsi 

Merancang shot animasi yang dapat memvisualisasikan lirik lagu pada shot 69 – 

shot 71. 

1.5. Manfaat Skripsi 

Dengan merancang skripsi ini penulis jadi lebih mengerti bagaimana shot pada 

video musik di rancang dan perbedaan antara shot pada video musik dan shot 

pada film. Bagaimana mengkomposisikan shot agar sesuai dengan visual lagu dan 

dapat dinikmati seperti sebuah film narasi.  

Masyarakat lebih mengerti mengapa shot pada video musik dikomposisikan 

mengikuti alunan lagu dan berbeda dengan cara penyampaian cerita film pada 

umumnya. 

Untuk kedepannya penulis berharap kampus akan lebih banyak membuat karya 

video musik dan lebih memperhatikan unsur suara dalam sebuah film, bahwa 

suara dapat dikomposisikan sebagai visual. 

Perancangan Shot Animasi..., Benvenuto Lucano Athallah, FSD UMN, 2018




