
 
 

BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN KARYA 

 

Perancangan dalam pembuatan video klip dengan teknik penggabungan 

antara stop motion  dan live shot dengan pada lagu yang berjudul ”Jangan Bilang I 

Love You”  memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut : 

 

3.1 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam proses pembuatan video klip dapat 

digambarkan dalam bagan-bagan yang akan mempermudah proses pengerjaannya. 

 

Gambar 3.1 Bagan Pembuatan Video Klip 
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3.2 Studi Eksisting 

Untuk memperdalam dan memperkuat ide dan konsep yang diwujudkan 

dalam bentuk karya di Tugas Akhir ini, telah dilakukan kajian terhadap beberapa 

karya video klip, diantaranya: 

1. Video klip “End Love” OK Go oleh Eric Gunther dan Jeff Lieberman 

Video klip ini menggunakan teknik stop motion yang berdurasi 04.29 menit. 

Dimana objek yang digunakan dalam video klip ini adalah personil dari OK 

Go dan menggunakan setting outdoor. 

 

Gambar 3.2 Scene “End Love” 

Proses pengambilan gambar oleh Eric Gunther dan Jeff Lieberman 

menghabiskan waktu selama 2 hari dengan menggunakan video camera. 
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Pada proses pembuatan video klip tidak menggunakan teknik fotografi atau 

diambil gambar per frame melainkan merekam keseluruhan pergerakkan 

yang ada. Hasil rekaman tersebut diolah dan dipotong-potong, sedangkan 

bagian-bagian gambar yang tidak dipergunakan di hapus dan kemudian 

digabungkan kembali menggunakan software video editing. Pada proses 

editing kecepetan dari gambar diperlambat menjadi ½ kecepatan yang 

sebenarnya. Sehingga memberikan efek patah-patah pada video klip ini. 

Pada video klip End Love – OK Go ini lebih menekankan pada conceptual 

clips dengan lebih menekankan pada teknik produksi yang menggunakan 

teknik animasi stop motion. Sehingga lirik pada lagu tersebut tidak 

tersampaikan/tervisualisasikan dengan baik. 

 

Tabel 3.1 Analisis video klip “End Love” (OK Go) 

Kekurangan Kelebihan 

• Pencahayaan yang flat 

sehingga gambar tidak 

memiliki dimensi. 

• Lirik pada lagu tidak 

tersampaikan/tervisualisasik

an dengan baik. 

• Perlengkapan  video camera 

yang berkualitas bagus, 

sehingga dapat menghasilkan 

gambar yang bagus dengan 

kecepatan yang sangat halus. 

• Pergerakkan dari objek yang 

halus dan detail. 
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2. Video klip ”Heart Skip a Beat” (Lenka) 

Video klip ini menggunakan teknik live performance dari Lenka (penyanyi 

lagu tersebut) dengan penggabungan teknik motion graphic dengan teknik 

live shot. Konsep dari pembuatan video klip ini lebih menekankan pada 

performance clips dari Lenka dan penggambaran sederhana tentang lirik dari 

lagu tersebut yang menggunakan teknik motion graphic dengan 

menggunakan symbol-simbol sederhana seperti segitiga, jantung, lingkaran 

dan beberapa simbol lainnya. 

 

Gambar 3.3 Scene “Heart Skip a Beat” 
 

Proses Produksi atau pengambilan gambar dilakukan pada sebuah studio 

dengan menggunakan background berwarna hitam. Proses produksi video 

klip ini cukup sederhana dan tidak memerlukan properti yang sangat banyak. 
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Selain itu juga, pada pembuatan video klip ini lebih menekankan pada proses 

editing. Penggunaan warna-warna primer dalam video klip ini memberikan 

kesan yang kuat dan dinamis. Dan penggunaan teknik motion graphic dengan 

menggunakan simbol-simbol sederhana tersebut untuk visualisasi secara 

sederhana dari lirik dari lagu tersebut. 

 

Tabel 3.2 Analisis Video klip ”Heart Skip a Beat” (Lenka) 

Kekurangan Kelebihan 

• Teknik pengambilan 

gambar/shot yang 

monoton. 

• Penggunaan beberapa 

simbol-simbol yang 

kurang sesuai untuk 

memvisualisasikan lirik 

dari lagu tersebut 

• Editing warna yang sangat 

menarik sehingga menutupi 

proses produksi yang 

sederhana. 

• Pergerakkan motion graphic 

yang halus. 

 

Dari analisis kedua karya video klip di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam pembuatan video klip dengan menggunakan teknik animasi stop motion 

memerlukan ketelitian yang tinggi agar dapat menghasilkan gambar yang halus 

dan detail. Sehingga alur cerita dari animasi tersebut dapat tersampaikan dengan 

baik. Selain itu juga dapat mempresentasikan lirik dari lagu tersebut dengan baik. 

Dan dalam pembuatan video klip dengan menggunakan teknik live shot 

walaupun dengan penggunaan setting dan properti yang sederhana dapat 
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menghasilkan video yang menarik dengan proses editing yang detail. Selain itu 

juga continuity gambar harus diperhatian dengan sangat baik. 

 

3.3 Konsep 

Konsep pembuatan video klip muncul ketika mendapatkan video klip 

Lenka “Heart Skip a Beat” dan OK Go “End Love”. Seperti yang sudah dijelaskan 

pada studi eksisting pada video klip OK Go dengan menggunakan teknik stop 

motion dimana pengambilan gambar/shot tidak menggunakan teknik fotografi 

melainkan merekam keseluruhan pergerakkan saat proses produksi dilakukan. 

Dan pada pembuatan video klip Lenka yang menggunakan teknik live shot dan 

motion graphic. Walaupun dengan penggunaan properti yang sederhana dapat 

menghasilkan  video yang menarik apabila pada proses editing dilakukan dengan 

detail dan continuity gambar sangat diperhatikan. 

Maka tercetuslah konsep untuk membuat video klip dengan penggabungan 

teknik live shot dan animasi stop motion. Yang mana dalam performance clips 

akan menggunakan teknik live shot dan pada conceptual clip akan menggunakan 

teknik animasi stop motion. 

Penentuan band pun akhirnya jatuh pada Marsmellow yang memiliki 

aliran musik pop-rock. Dengan lagu yang berjudul Jangan Bilang I Love You. 

Lagu ini memiliki tempo sedang. 

Dalam pembuatan video klip ini akan menggabungan kedua unsur 

performance clip dan juga conceptual clips. Dimana pada performance clips akan 

menampilkan performance pada band Marsmellow itu sendiri dengan 

menggunakan teknik live shot. Setting latar pada proses produksi nantinya akan 
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dilakukan secara indoor menggunakan background kain warna hitam. Dan pada 

conceptual clip akan menggunakan teknik animasi stop motion yang 

menggambarkan lirik pada lagu Jangan Bilang I Love You. Dalam teknik stop 

motion ini akan menggunakan teknik fotografi dimana setiap pergerakkan akan 

diambil secara frame per frame. Dalam proses produksi untuk stop motion 

nantinya akan menggunakan setting latar outdoor. 

Pesan moral dari isi lagu Jangan Bilang I Love You adalah keikhlasan. 

Dengan keikhlasan manusia akan lebih dapat menerima segala kejadian baik 

maupun buruk yang terjadi dalam kehidupannya. 

Untuk proses editing, akan menggunakan warna-warna primer dalam 

teknik live shot. Dimana dengan menggunakan warna-warna primer bertujuan 

untuk memberikan kesan dinamis, kegembiraan, kesenangan dan keceriaan. 

Sedangkan untuk teknik stop motion akan menggunakan warna-warna natural 

dimana nantinya bertujuan untuk lebih mendramatisir dan menonjolkan setting 

latar yang digunakan 

Segmentasi dari video klip Jangan Bilang I Love You adalah dewasa 

berumur 18-25 tahun. Hal ini disesuaikan dengan tema lagu Jangan Bilang I Love 

You yaitu tentang percintaan. 

 

3.4 Lirik 

Lirik lagu yang terdapat dalam lagu Jangan Bilang I Love You, yaitu : 

Lirik lagu Jangan Bilang I Love You 
Aku pernah tahan dirimu 
Aku pernah tanya padamu 
Aku pun memohon denganmu 
Jangan lepas aku 
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Kamu tetap dengan niatmu 
Meninggalkan aku untuknya 
Kamu bilang ini yang terbaik 
Tahukah kamu.. Tahukah kamu?? 
 
Reff 
Pergilah jalanlah lupakan saja aku 
Jangan ingat lagi 
Buanglah hilangkan apapun tentang aku 
Jangan bilang lagi I LOVE YOU 
 
 
Aku pernah tahan dirimu 
Aku pernah tanya padamu 
Aku pun memohon denganmu 
Jangan lepas aku Jangan lepas aku 
 
*back to reff 
 
Hancurnya hatiku kan kuingat 
Kamulah penyebabnya 
Tak ada yang tersisa 
Untukmu untukku 
 
Pergilah jalanlah Buanglah hilangkan 
Pergilah jalanlah Buanglah hilangkan 
 
Pergilah jalanlah lupakan saja aku 
Jangan ingat lagi 
Buanglah hilangkan apapun tentang aku 
Jangan bilang lagi I LOVE YOU 
 

Lagu ini bercerita tentang kisah seorang laki-laki yang sangat mencintai 

kekasihnya. Tetapi kekasihnya tersebut ternyata lebih mencintai dan memilih laki-

laki lain. Kekasihnya tersebut berniat untuk meninggalkan dirinya. Dimana dia 

sudah berusaha memperjuangkan perasaannya tersebut. Dan akhirnya dia 

mengikhlaskan kekasihnya pergi untuk laki-laki lain. 
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3.5 Ide Cerita 

 Ide cerita didapatkan setelah mendengarkan lirik lagu Jangan Bilang I 

Love You, dimana liriknya tersebut bercerita tentang kisah seorang laki-laki yang 

sangat mencintai kekasihnya. Tetapi kekasihnya tersebut ternyata mencintai laki-

laki lain. Kekasihnya tersebut berniat untuk meninggalkan dirinya. Dan akhirnya 

dia mengikhlaskan kekasihnya pergi untuk laki-laki lain. 

Ide cerita juga didapatkan setelah berdiskusi bersama dengan personil 

Marsmellow. Yang dimana dari hasil diskusi tersebut untuk lebih memperkuat 

cerita dalam pembuatan video klip nantinya. Selain itu juga untuk lebih 

memperkuat karakter dari Marsmellow itu sendiri. 

Penggambaran lirik dari lagu Jangan Bilang I Love You sendiri akan 

menggunakan paper toys sebagai objek. Pembuatan paper toys sendiri 

menggunakan software corel draw. Sedangkan untuk penggambaran karakter para 

personil Marsmellow dengan performance clips dengan teknik live shot. 

 

3.6 Teknik 

1. Stop Motion 

Dalam pembuatan video klip ini akan menggunakan pengambilan 

angle/perpindahan kamera secara Cut In. Dimana akan menapilkan objek 

secara detail untuk memberikan penekanan terhadap emosi. Dan untuk setting 

latar akan menggunakan latar outdoor dimana untuk menekankan lokasi 

aktual yang sesungguhnya. Dengan memanfaatkan segala properti dan nuansa 

alam yang sudah ada. Yang lebih menekankan efek realisme dan naturalisme 

dari alam atau lingkungan tersebut. 
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Dalam pembuatan video klip ini akan menggunakan teknik stop motion yang 

dimana paper toys akan digunakan sebagai objek yang akan digerakkan. 

Pemilihan paper toys sebagai objek animasi stop motion disesuaikan dengan 

penggunaan setting latar outdoor. Pada proses pembuataan paper toys yang 

menggunakan software untuk pembuatan gambar vector yang dimana 

merupakan pengaplikasian ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan. 

Penggunaan animasi stop motion sendiri untuk menggambar lirik pada lagu 

Jangan Bilang I Love You. Dimana animasi stop motion ini sendiri akan 

menjadi alur cerita pada pembuatan video klip ini. Diharapkan agar video klip 

ini lebih memberi makna lebih bagi penontonnya. 

2. Video Live Shot 

Dalam pembuatan karya ini, pengambilan gambar live shot 

menggunakan kamera DSLR. Pengambilan angle/perpindahan kamera 

secara pan shot dimana nantinya pergerakkan kamera akan mengikuti dari 

pergerakkan personil dari Marsmellow itu sendiri yang berperan sebagai 

objek pengambilan gambar. Selain itu juga akan lebih menekankan pada 

depth of field dari pengambilan gambar yang bertujuan untuk lebih 

memfokuskan gambar yang diambil. 

Penggabungan animasi stop motion dan live shot dilakukan karena 

dalam pembuatan karya tugas akhir ini diperlukan inovasi yang dapat 

memberikan inovasi dan manfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi 

mahasiswa STIKOM yang akan menempuh tugas akhir. 
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3. Editing 

Pada proses editing akan menggunakan beberapa software editing video 

yaitu, adobe after effect dan adobe premiere. Selain itu ada penggunaan 

software adobe photoshop untuk merubah size foto. 

Penggunaan warna-warna primer untuk memberikan kesan kuat dan 

dinamis. Dan juga akan menggunakan warna-warna natural untuk 

menonjolkan setting outdoor pada proses produksi. Untuk transisi akan 

lebih menggunakan cut dan dissolve. 

 

3.7 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. 

 

3.8 Treatment 

 Setelah mendapatkan ide cerita dan divisualisasikan dalam bentuk tulisan 

berupa sinopsis, maka dibuatlah sebuah treatment untuk mengetahui details tiap 

adegan. 
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1. Int -  Performance Band (Live Shot)  

Menampilkan penampilan Marsmellow. 

2. Eks – Siang Hari – Taman (Stop Motion) 

Karakter 1 berjalan membawa bunga yang dimana ada karakter 2 menunggu 

kedatangan karakter 1. Setelah berada di samping karakter 2, Karakter 1 

memberikan bunga tersebut dan mereka berjalan beriringan bersama. 

3. Int - Performance Band (Live Shot) 

Menampilkan penampilan Marsmellow. 

4. Eks – Siang Hari - Taman (Stop Motion) 

Karakter 1 dan karakter 2 berjalan bersamaan di sebuah taman. Mereka selalu 

berpegangan tangan. Mereka sangat bahagia dengan hubungan mereka. 

Mereka menikmati udara dan cuaca hari itu bersama-sama. 

5. Eks – Siang Hari - Taman (Stop Motion) 

Karakter 2 terlihat seperti sedang menunggu seseorang. Tiba-tiba datanglah 

karakter 3 dan mendekat pada karakter 2. 

6. Int - Performance Band (Live Shot)  

Menampilkan penampilan Marsmellow. 

7. Eks – Siang Hari - Taman (Stop Motion) 

Karakter 1 melihat karakter 2 sedang berjalan dengan karakter 3. Karakter 1 

sangat sedih melihat kejadian tersebut. Dan akhirnya meninggalkan karakter 

2 dan karakter 3. 

8. Int - Performance Band (Live Shot)  

Menampilkan penampilan Marsmellow. 
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3.9 Perancangan Teknik Pengambilan Gambar 

Pembuatan video klip menggunakan dua teknik yaitu stop motion dan live 

shot. Maka dibuatlah dua macam perancangan teknik stop motion dan live shoot. 

3.9.1 Stop Motion  

 Beberapa langkah yang diambil dalam teknik stop motion : 

1. Environment dan Property 

Dalam tahap ini, dilakukan peninjauan  lokasi (survei) yang akan digunakan 

untuk shooting stop motion yaitu di Kebun Bibit 1 Surabaya dan juga Tol 

Pondok Candra Surabaya. Sehingga nantinya akan lebih memberikan 

gambaran dan mempermudah ketika shooting akan dilakukan. 

 

Gambar 3.4 Setting lokasi 
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Gambar 3.5 Setting lokasi 

Properti yang akan digunakan adalah paper toys yang akan digunakan sebagai 

penggambaran lirik dari lagu Jangan Bilang I Love You. Dalam pembuatan 

karakter paper toys menggunakan software pembuatan vector. Karakter yang 

dibuat berdasarkan atas sinopsis yang telah dibuat. 

 

Gambar 3.6 Paper Toy Karakter 1 
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Gambar 3.7 Paper toy karakter 2 

 

 

Gambar 3.8 Paper toy karakter 3 

2. Pencahayaan 

Teknik pencahayaan yang digunakan adalah teknik pencahaayan untuk 

outdoor. Sehingga sangat bergantung pada sinar matahari. Dan dibantu 
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dengan beberapa filter untuk memperlembut sinar matahari yang tertangkap 

pada kamera. 

 

Gambar 3.9 Pencahayaan 

3. Teknik  Kamera 

Pada tahap stop motion angel yang digunakan adalah angel mata normal dan 

high angel. Untuk angel mata normal kamera diletakkan sejajar dengan mata 

manusia normal berdiri tegak lurus dengan objek dan untuk high angel juga 

kamera diletakkan lebih tinggi dari objek. Teknik yang digunakan adalah 

dengan permainan zooming dan panning menyesuaikan dengan treatment 

yang ada. 
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Gambar 3.10 Teknik kamera 

4. Editing 

Dalam tahapan  ini  data foto yang telah diproduksi akan dipindahkan atau 

ditransfer  ke dalam komputer. Foto-foto digabungkan dengan mengunakan 

software editing video. Setelah digabungkan maka akan dirender. Tone warna 

akan mengarah pada tone warna natural. Hal ini untuk memberikan kesan 

natural dan lebih mendramatisir. 

5. Peralatan dan Software 

Dalam tahap produksi video klip ini menggunakan beberapa peralatan di 

antaranya: 

a. Kamera DSLR 

b. Tripod 

c. Filter 

d. Software editing video 
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3.9.2 Live shot 

 Beberapa langkah yang diambil dalam teknik live shot : 

1. Environment dan Property 

Dalam tahap ini yang diperlukan adalah menyiapkan sebuah ruangan yang 

akan dijadikan studio. Yang mana akan menggunakan kain berwarna hitam 

sebagai background.  Mempersiapkan lighting (key light dan fill light) dan 

juga menyiapkan peralatan musik untuk personil Marsmellow (drum, gitar, 

keyboard dan microphone.  

 

Gambar 3.11 Setting environment dan property 

2. Pencahayaan  

Teknik pencahayaan yang digunakan adalah teknik pencahaayan untuk 

didalam ruangan atau indoor. Pencahayaan menggunakan 2 key light dan 1 

fill light. 
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Gambar 3.12 Setting pencahayaan 

 

Gambar 3.13 Setting pencahayaan 
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Gambar 3.14 Setting pencahayaan 

3. Teknik Kamera 

Pengambilan gambar sesuai dengan performance dari Marsmellow sendiri. 

Adegan disesuaikan dengan pergerakkan natural dari para personil. Selain itu 

juga menggunakan teknik depth of field yang berguna untuk memfokuskan 

gambar kepada bagian obejek tertentu yang ingin diutamakan dan 

memberikan efek lebih tajam pada gambar yang diambil. 

 

Gambar 3.15 Teknik kamera 
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Gambar 3.16 Teknik kamera 

 

Gambar 3.17 Teknik kamera 
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Gambar 3.18 Teknik kamera 

4. Editing 

Dalam tahap ini setelah dilakukan pemindahan hasil video dari kamera DSLR 

dengan menggunakan kabel USB ke dalam komputer untuk kemudian diolah 

menggunakan software editing video. 

Editing diawali dengan memotong bagian-bagian gambar yang tidak 

diperlukan kemudian digabungkan kembali. Setelah proses penggabungan 

dan dikemudian dirender. Setelah itu pengeditan tone warna-warna primer. 

Dimana dengan menggunakan warna-warna primer memberikan kesan aktif 

dan dinamis. Hal tersebut juga sangat sesuai dengan penggambaran para 

personil Marsmellow. Untuk editing continyuitas gambar yang digunakan 

transisi cut to cut. 

5. Peralatan dan Software 

Dalam tahap pra produksi video klip ini menggunakan beberapa peralatan di 

antaranya: 

a. 2 kamera DSLR dengan kemampuan recording 
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b. Lighting (key light dan fill light) 

c. Tripod dan Stady Cam 

d. Komputer dan Speaker 

e. Peralatan band 

f. Software editing video 

 

3.10 Storyboard (terlampir) 

 Tahap ini merupakan penggambaran visualisasi di atas kertas lengkap 

dengan penggambaran tentang teknik kamera dan editing yang akan digunakan. 

 

3.11 Editing 

Setelah semua data dari tahap produksi ditransfer ke dalam komputer maka 

tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah tahap editing dan penggabungan 

(compositing) stop motion dan live shot dengan menggunakan software editing 

vodeo. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam tahap ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan storyboard dan treatment sebagai acuan saat proses editing. 

2. Mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan yang akan digunakan 

untuk proses editing seperti komputer dan software-software pendukung 

editing video. 

Langkah awal dalam tahap editing yang akan dilakukan adalah 

menggabungkan teknik live shot dengan teknik stop motion. Pada proses 

compositing atau penggabungan video akan menggunakan software video editing. 
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Dalam proses penyesuaian pergerakkan video live shot dengan lagu 

Jangan Bilang I Love You. Setelah sesuai akan dilakukan pemotongan-

pemotongan video sesuai dengan storyboard yang telah dibuat. 

 

Gambar 3.19 Compositing live shot 

Sebelum hasil produksi teknik stop motion digabungkan dengan video live 

shot, maka image/gambar-gambar hasil produksi akan diubah ukuran gambarnya 

dengan menggunakan software editing still image. Setelah itu akan digabungkan 

dengan hasil produksi live shot. Transisi yang digunakan adalah transisi cut to cut 

dan juga transisi dissolve. 

 

Gambar 3.20 Resize image stop motion 

 

Gambar 3.21 Compositing stop motion 
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Setelah proses compositing dilakukan maka selanjutnya akan dilakukan 

proses editing warna. Pada proses editing warna akan dilakukan dengan 

menggunakan software video editing 

Untuk hasil produksi dengan teknik live shot akan menggunakan tone 

warna natural. Hanya mengubah sedikit hue, contras dan brightness untuk 

mengubah sedikit warna kulit menjadi cenderung lebih cerah dan background 

akan menjadi lebih gelap. 

 

Gambar 3.22 Editing warna live shot 

Setelah tone warna diubah atau diedit, akan dilakukan penambahan warna. 

Warna-warna yang digunakan yaitu warna-warna primer. Penambahan warna 

bertujuan untuk lebih menghidupkan video tersebut. Dimana warna-warna primer 

seperti merah, biru dan kuning akan memberikan kesan dinamis dan kuat. Sesuai 

dengan karakter dari para personil Marsmellow. Warna-warna tersebut juga akan 

dianimasikan atau digerakan sesuai dengan pergerakkan masing-masing personil 

Marsmellow. 



75 
 

 

Gambar 3.23 Editing warna 

Dan untuk hasil produksi dengan menggunakan teknik stop motion akan 

menggunakan tone warna natural. Dimana dengan menggunakan warna natural 

bertujuan untuk lebih mendramatisir dan menonjolkan setting latar yang 

digunakan pada proses produksi. 

 

Gambar 3.23 Editing warna dengan stop motion 

3.12 Publikasi 

Tahap publikasi akan dilakukan sebagai syarat presentasi Tugas Akhir. 

Media yang akan digunakan untuk publikasi adalah poster dan DVD (cover depan  

dan cover cakram). Pembuatan media publikasi untuk video klip ini diperlukan 

beberapa proses, antara lain menentukan konsep serta pembuatan sketsa. Berikut 

langkah-langkah yang akan dilakukan dalam persiapannya melakukan tahap 

publikasi: 
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1. Konsep 

Pembuatan poster untuk media publikasi video klip Jangan Bilang I Love You 

yang menampilkan para personil dari Marsmellow. Untuk poster 

menggunakan dominan warna hitam. Warna hitam yang secara psikologis 

kesan elegan dan berwibawa. Untuk font menggunakan font yang tegas tetapi 

tidak terkesan kaku. Penggunaan warna merah untuk font marsmellow secara 

psikologis memberikan kesan dinamis, kegembiraan, kesenangan, keceriaan, 

mengundang dan memiliki rasa hangat. Warna merah sendiri mewakili dari 

karakter Marsmellow. Sedangkan untuk warna-warna netral seperti putih 

dalam pengunaan font yang lainnya secara psikologi akan memberikan makna 

kemurnian dan elegan. 

2. Sketsa Poster 

Sesuai dengan konsep di atas poster, sketsa poster dan cover DVD seperti 

pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 3.24 Sketsa poster 
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Gambar 3.25 Sketsa cover DVD 

 

Gambar 3.26 Sketsa cakram CD 
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3.13 Peralatan 

Adapun peralatan yang digunakan adalah sebuah unit komputer dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

1. Prosesor Intel Core2Duo E4700 2.60 GHz 

2. Mainboard Gigabyte P35-DS3 

3. RAM DDR3 2 GB 

4. Graphic Card NVIDIA GeForce 8600 GT  

5. Harddisk 500 GB 

6. Monitor Samsung SyncMaster 933sn 

 

3.14 Anggaran 

 Pembuatan video klip menggunakan biaya tertentu yang telah ditentukan 

untuk mengurangi pembengkakan dana produksi. Anggara seperti pada table 3.5 

berikut. 

Tabel 3.3 Anggaran 

Keperluan Rupiah 

Komputer 10.000.000.00 

Listrik 500.000.00 

Peralatan Video 15.000.000.00 

Peralatan Kamera 9.000.000.00 

Kertas 3 rim 90.000.00 

Biaya Print 180.000.00 

Alat Tulis 50.000.00 

Koneksi Internet 300.000.00 
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Transportasi 250.000.00 

Konsumsi 700.000.00 

Shooting Live Shot 1.000.000,00 

Shooting Stop Motion 500.000,00 

Peralatan Pendukung 200.000.00 

Total (rupiah) 37.770.000 

 

 

3.15 Jadwal Kerja 

 Jadwal kerja merupakan perencanaan jadwal pengerjaan video klip mulai 

dari pra produksi sampai editing dan penyelenggaraaan publikasi. Hal ini 

diperlukan untuk mengatur jadwal semua yang terkait dalam proses produksi agar 

proses pembuatan video klip dapat berjalan sesuai dengan pencapaian waktu yang 

diinginkan. Jadwal kerja seperti pada tabel 3.4 berikut ini. 

Tabel 3.4 Jadwal Kerja 

 Juli Agustus September Oktober 

III IV I II I II III IV I II III IV 

Pre Production             

Video live shot             

Stop Motion 

Shot 

            

Editing and 

Compositing 
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Animation 

Process 

            

Rendering             

Final Render             


