
BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab I bagian rumusan masalah, bahwa 

Tugas Akhir ini akan membuat video klip dengan menggabungkan teknik live 

shot dan animasi stop motion. Selanjutnya proses metode dan proses 

perancangannya telah dijelaskan secara detail pada Bab III. Berikut ini akan 

dijelaskan proses produksi dalam pembuat video klip yang berjudul Jangan 

Bilang I Love You. 

 

4.1 Sinopsis 

Menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat mencintai kekasihnya. 

laki-laki ini selalu berusaha untuk membuat kekasihnya bahagia dan nyaman 

dalam menjalani hubungan ini bersama dirinya. 

Namun sayangnya, kekasihnya ingin meninggalkan dirinya untuk bersama 

dengan laki-laki lain. Semua usahanya untuk membahagiakan kekasihnya untuk 

mempertahankan hubungan ini ternyata tidak pernah berhasil. 

Akhirnya dia mengikhlaskan kekasihnya pergi bersama laki-laki lain. Dia 

ingin melihat kekasihnya tersebut bahagia. Walaupun dalam hati dia merasa 

sangat sedih. 
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4.2 Stop motion 

1. Environments dan Properties 

Tahap pertama yaitu menyiapkan paper toys sebagai objek dalam proses 

produksi animasi stop motion. Pembuatan paper toys disesuaikan dengan 

karakter yang ada pada sinopsis yang telah dibuat. Setelah itu survey lokasi 

akan dilakukan yang kemudian akan digunakan pada proses produksi. Setting 

lokasi akan menggunakan setting outdoor. Penentuan lokasi juga akan 

disesuaikam dengan sinopsis yang ada. Peralatan-peralatan pendukung 

lainnya juga akan dipersiapkan, seperti kamera, tripod dan filter. Setting 

pencahayaan akan menggunakan pencahayaan natural/alami dengan dibantu 

beberapa filter.  

 

Gambar 4.1 Environtments stop motion 
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Gambar 4.2 Environtments stop motion 

2.  Take Shot dan Pencahayaan 

Setelah semua persiapan setting dan properti selesai akan dilakukan 

pengarahan kepada kameramen. Hal ini bertujuan agar proses pengambilan 

gambar dapat sesuai dengan sinopsis yang ada. Pencahayaan sangat 

bergantung pada sinar matahari dengan dibantu dengan beberapa filter agar 

tidak menghasilkan over light dan menghasilkan suasana yang benar-benar 

natural. Pengambilan objek dari frame per frame pun dilakukan. Setiap frame 

menggambarkan setiap pergerakan yang berbeda. Semakin kecil pergerakan 

antar frame, semakin halus juga hasil gambar yang akan didapatkan nanti. 
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Gambar 4.3 Take shot  stop motion 

3.  Rendering 

Proses produksi untuk animasi stop motion selesai. Fotopun akan ditransfer 

ke komputer untuk diolah. Proses editing akan menggunakan software video 

editing. 

4. Peralatan dan Software 

Dalam tahap produksi video klip ini menggunakan beberapa peralatan di 

antaranya : 

a. DSLR 400D 

b. Tripod 

c. Filter 

d. Software video editing 

 

4.3 Live Shot 

1. Environments dan Properties 

Persiapan properti akan dilakukan sebelum proses produksi dilakukan. 

Properti yang dibutuhkan  antara lain seperti peralatan musik (drum, gitar dan 
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microphone), kamera dan tripod. Untuk setting lokasi akan menggunakan 

setting indoor atau dalam studio yang akan menggunakan background kain 

berwarna hitam. Setting pencahayaan akan menggunakan 2 key light dan 1 

fill light. Penggunaan setting pencahayaam disesuaikan agar dapat 

menghasilkan pencahayaan yang memiliki dimensi atau tidak datar dan 

membantu mengurangi bayang-bayang disekitar objek. 

2. Take Shot dan Pencahayaan 

Setelah persiapan properti selesai dilakukan, kemudian akan diberikan 

pengarahan pada para personil Marsmellow. Para personil Marsmellow 

diberikan kebebasan berekspresi sesuai dengan karakter masing-masing 

personil. Selain itu juga akan deiberikan pengarahan pada kameramen. Hal ini 

bertujuan agar proses pengambilan gambar dapat sesuai dengan sinopsis yang 

ada. Setting pencahayaan diatur sedemikian agar dapat menghasilkan gambar 

yang mempunyai dimensi atau tidak datar dan mengurangi bayang-bayang 

disekitar objek. 

 

Gambar 4.4 Take shot live shot 
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3. Rendering 

Hasil video dari kamera DSLR dipindah ke perangkat komputer untuk 

kemudian diolah. Jika menggunakan kamera rekam biasa, hasil gambar 

tersimpan dalam kaset minidv harus dipindahkan dengan mengcapture 

terlebih dahulu dari kaset minidv dengan menggunakan alat khusus, tetapi 

bila menggunakan kamera DSLR, kita hanya perlu memindahkannya dengan 

kabel data atau sambungan usb dari kartu memori. 

4. Peralatan dan Software 

Dalam tahap produksi video klip ini menggunakan beberapa peralatan di 

antaranya: 

a. Kamera DSLR 7D 

b. Kamera DSLR 60D 

c. Tripod 

d. Lighting 

e. Software editing video 

 

4.4 Editing dan Compositing 

Video yang telah dirender menggunakan software editing video pada tahap 

produksi kemudian diedit untuk diatur kembali urutan-urutan scene-nya. Proses 

editing ini dilakukan dengan tujuan memberikan suasana dan perasaan yang 

sesuai berdasarkan konsep cerita yang telah dibuat melalui pengaturan warna, 

pemberian title, transisi, special effects serta penyesuaian audio . 

Tone warna yang telah dipilih sebelumnya diterapkan kedalam semua 

scene dengan meng-copy kemudian di-paste. Hasilnya, semua scene akan 
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memiliki tone yang sama. Selain itu akan ditambahkan dengan warna-warna 

primer dan kemudian akan menganimasikannya yang disesuaikan dengan konsep. 

 

Gambar 4.5 Hasil editing tone warna live shot 

 

Gambar 4.6 Hasil editing tone warna stop motion 
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Gambar 4.7 Hasil editing penambahan warna primer live shot 

 

4.5 Final Rendering 

Pada tahap ini dilakukan proses rendering akhir, menyatukan semua 

adegan mulai dari live shot dan  stop motion dalam satu kesatuan utuh sebuah 

video klip. Hasil rendering dapat dilihat seperti pada gambar 4.5 berikut ini. 
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Gambar 4.8 Hasil rendering video klip 

 

4.6 Publikasi 

Setelah mengolah seluruh hasil produksir dan menghasilkan suatu karya 

video klip, maka selanjutnya dilakukan publikasi. Publikasi adalah fungsi suatu 

media untuk mempromosikan suatu produk baru. Media yang digunakan untuk 

publikasi adalah poster dan DVD. Konsep dalam pembuatan poster dan cover 

DVD video klip ini sebelumnya telah dibahas dalam Bab III, kemudian 

diimplementasikan ke dalam bentuk cetak berupa poster dan DVD (cover wajah 

dan cover cakram), seperti gambar berikut ini: 
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Gambar 4.9 Poster 
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Gambar 4.10 Cover DVD 

 

Gambar 4.11 Cover cakram CD 

 


