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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sinematografi 

Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa Inggris Cinematography 

yang berasal dari bahasa Latin kinema 'gambar'. Sinematografi sebagai ilmu 

terapan merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap 

gambar dan menggabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar 

yang dapat menyampaikan ide atau dapat mengemban cerita  (Frost, 2009: 8). 

Sinematografi memiliki objek yang sama dengan fotografi yakni 

menangkap pantulan cahaya yang mengenai benda  (Carroll, 1996). Karena 

objeknya sama maka peralatannyapun mirip. Perbedaannya, peralatan fotografi 

menangkap gambar tunggal, sedangkan sinematografi menangkap rangkaian 

gambar. Penyampaian ide pada fotografi memanfaatkan gambar tunggal, 

sedangkan pada sinematografi memanfaatkan rangkaian gambar. Jadi 

sinematografi adalah gabungan antara fotografi dengan teknik perangkaian 

gambar atau dalam sinematografi disebut montase (montage). 

Sinematografi sangat dekat dengan film dalam pengertian sebagai media 

penyimpan maupun sebagai genre seni. Film sebagai media penyimpan adalah 

pias (lembaran kecil) selluloid yakni sejenis bahan plastik tipis yang dilapisi zat 

peka cahaya (Frost, 2009: 11). Benda inilah yang selalu digunakan sebagai media 

penyimpan di awal pertumbuhan sinematografi. Film sebagai genre seni adalah 

produk sinematografi. 
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2.2 Film  

Film merupakan hasil karya seni yang berasal dari perpaduan banyak 

unsur, seperti suara, gambar, dan gerak, dan lain-lain. Berdasarkan pada situs H. 

Sutadi (http:samandayu) film pertamakali di Indonesia diperkenalkan pada 5 

Desember 1900 di Batavia (Jakarta). Pada masa itu film disebut Gambar Idoep. 

Pertunjukkan film pertama digelar di Tanah Abang. Film adalah sebuah film 

dokumenter yang menggambarkan perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den 

Haag. Pertunjukkan pertama ini kurang sukses karena harga karcisnya dianggap 

terlalu mahal, Sehingga pada I Januari 1901, harga karcis dikurangi hingga 75% 

untuk merangsang minat penonton.  

Pemerintah sendiri mendefinisikan film sebagai berikut: “Film adalah 

karya cipta seni budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang 

dengar yang dibuat berdasarkan sinematografi dengan direkam pada pita selluloid, 

pita video, piringan video, atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam 

bentuk, jenis, ukuran melalui kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya atau 

tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem 

proyek mekanik, elektronik dan atau lainnya (UU Perfilman th. 1992, Bab I, Pasal 

1).”  

Film yang dikenal sekarang ini merupakan perkembangan dari  

fotografi yang diciptakan oleh Joseph Nicephore Niepce dari Perancis pada tahun 

1826. Bila dikaitkan dengan gambar bergerak, maka terciptanya film bermula dari 

suatu pertanyaan unik, “Apakah keempat kaki kuda pada suatu saat berada pada 

posisi melayang secara bersamaan ketika berlari?  Untuk menjawab pertanyaan 
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ini, tahun 1878 Edward Muybridge dari Standford University, Inggris, membuat 

serentetan 16 foto (frame) kuda yang sedang berlari. Kemudian, ketika foto kuda 

berlari tersebut dilihat secara berurutan dalam kecepatan tertentu terjadilah 

gerakan kuda berlari. Berdasarkan ciptaannya ini, Edward Muybridge disebut 

sebagai pencipta gambar rekaman bergerak/film pertama (motion picture)  

(Muybridge, 2007: 185). 

Dalam buku yang berjudul Bahasa Indonesia kelas XII  (Iskak & Yustinah, 

2006: 23), film adalah serangkaian gambar yang bergerak dan bahasa yang 

digunakan dalam film adalah bahasa gambar, film menyampaikan ceritanya 

melalui serangkaian gambar yang bergerak, dan satu adegan ke adegan lain, dan 

satu konflik ke konflik lain, dan peristiwa satu ke peristiwa lain. 

 

2.3 Unsur-unsur Film 

Iskak. A dan Yustinah dalam bukunya yang berjudul Bahasa Indonesia kelas 

XII  (2006: 23) dipaparkan lebih dalam unsur-unsur pokok film sebagai sebuah 

karya seni, antara lain:  

1.  Penulis Skenario Penulis mula-mula menyusun ide cerita secara global, 

kemudian disusun alur cerita (plot) sampai hal yang sekecil-kecilnya. Ia juga 

menyusun dialog yang selaras dengan latar (setting) yang digambarkan dalam 

penulisan skenario.  

2.  Sutradara berperan sebagai pemegang/pemimpin dalam pembuatan sebuah 

film dari awal sampai akhir. Ia bertanggung jawab terhadap keseluruhan 

proses pembuatan film yang meliputi pembuatan skenario, akting para 
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aktor/aktris, pengambilan gambar oleh juru kamera, perekaman suara oleh 

juru rekam, dan sebagainya sampai penyusunan film selesai.  

3.  Aktor/aktris Aktor/aktris dituntut mempunyai kemampuan akting sesuai 

dengan skenario yang diminta. Aktor/aktris yang berperan sebagai pemeran 

utama berbeda dengan pemeran pendamping atau sekarang pemain tambahan.  

4.  Juru Kamera Juru kamera setidaknya menguasai teknik-teknik pengambilan 

gambar untuk film karena dalam film gambar merupakan media yang hakiki.  

5.  Editor/Penyunting Editor menyunting penyusunan gambar-gambar film yang 

disebut editing. Editing dimulai setelah seluruh pengambilan gambar selesai.  

6.  Produser 

Produser bertanggung jawab atas modal pembuatan film. Ia bertugas 

mengurus perizinan, distribusi dan peredaran film. 

7.  Penata Artistik 

Penata artistik terdiri atas penata suara, penata busana, penata rias dan latar. 

 

2.4  Video Klip 

Sebagaimana dijelaskan pada bab I sebelumnya bahwa video klip 

merupakan sarana bagi para produsen musik untuk memasarkan produknya lewat 

medium televisi (Komputer, 2006: 33) Sedangkan Carlsson dalam buku 

elektroniknya (Carlsson, 1999: 21 ) dijelaskan bahwa video klip adalah bentuk 

komunikasi audio visual yang maknanya diciptakan dengan membawa informasi 

seperti musik, lirik dan gambar yang bergerak. Hal ini dipertegas dalam situs 

rnilik F. Galeri (http:musa666.wordpress.com/tag/video-klip/) video klip adalah 
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kumpulan potongan-potongan visual yang dirangkai dengan atau tanpa efek-efek 

tertentu dan disesuaikan berdasarkan ketukan-ketukan pada irama lagu, nada, 

lirik, instrumeunya dan penampilan band, kelompok musik untuk mengenalkan 

dan memasarkan produk (lagu) agar masyarakat dapat mengenal yang selanjutnya 

membeli kaset, CD, DVD.  

Sebagaimana dijelaskan pada Bab I, bahwa Carlsson dalam buku 

elektroniknya (Carlsson, 1999: 24) video klip terbagi atas 3 jenis, yaitu:  

1.  Performance Clip 

If a music video clip contains mostly filmed performance then it is a 

performance clip. A performance clip is a video that shows the vocalist(s) in 

one or more settings. The performance can be of three types: song 

performance, dance performance and instrumental performance. Almost 

every music video includes song performance. Some videos combines song 

and dance performances. Michael Jackson’s videos often contain dance 

performance. Instrumental performance is not so common, but it occurs 

occasionally. 

 

Terjemahan: 

Jika video klip banyak menampilkan performa maka dapat disebut 

Performance Clip. Performance Clip melainkan adalah video klip yang 

menampilkan vokalis satu atau lebih dalam satu lokasi atau lebih. 

Performance Clip dapat dibagi menjadi 3 tipe: song performance, dance 

performance, dan instrumental performance. Beberapa video 

menggabungkan song performance dan dance performance. Video klip 

Michael Jackson sering mengandung unsur dance 2 performance. 

Instrumental performance tidak begitu umum dipakai, tetapi sering kali 

terjadi. 

 

2.  Narrative Clip 

If a music video clip is most appropriately understood as a short silent 

movie to a musical background, it is a narrative clip. A narrative clip 

contains a visual story that is easy to follow. A pure narrative clip contains 

no lip-synchronized singing. 
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Terjemahan: 

Jika video klip lebih mengarah seperti film pendek dengan latar belakang 

musik maka bisa disebut sebagai Narrative Clip. Narrative Clip 

mengandung sebuah cerita yang gampang dicerna. Narrative Clip murni 

tidak mengandung unsur sinkronasi gerak bibir. 

 

3.  Art Clip 

If a music video clip contains no perceptable visual narrative and contains 

no lip-synchronized singing then it is a pure art clip. The main difference 

between a music video art clip and a contemporary artistic video is the 

music. While the music video uses popular music the artistic video uses 

more modern, experimental music, such as electro-acoustic music. 

 

Terjemahan: 

Jika video klip tidak mengandung narasi visual sejara jelas dan tidak ada 

unsur sinkronasi bibir maka disebut Art Clip murni. Perbedaan utama antara 

video klip Art Clip dan sebuah video artistik kontemporer adalah musiknya. 

Video klip menggunakan musik yang popular sedangkan artistik video 

menggunakan yang lebih modern, musik eksperimental seperti akustik-

elektro musik. 

 

Dalam situs milik Aldy (http:aldysetiawan7.blogspot.com/) dipaparkan 

beberapa unsur yang terkandung dalam video klip, yaitu: 

1.  Bahasa Ritme (irama) 

Bahasa ritme adalah bahasa visual pada video klip yang disesuaikan dengan 

tempo lagu. 

2.  Bahasa Musikalisasi (instrument musik) 

Bahasa musikalisasi adalah bahasa visual pada video klip yang ada kaitannya 

dengan nilai musikalisasi seperti jenis musik, alat musik, atau profil band 

3.  Bahasa Nada 

Bahasa nada adalah bahasa visual pada video klip yang disesuaikan dengan 

aransemen nada yang ada. 
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4.  Bahasa Lirik 

Bahasa lirik adalah bahasa visual pada video klip yang ada kaitannya dengan 

lirik lagu. Jika ada lirik yang mengungkapkan kata 'cinta' maka sebagai 

simbolisasi tidak harus dengan bunga, warna pink, atau hati. Bisa saja berupa 

kertas (surat), sepatu butut (cinta tanpa mengenal status sosial), air (cinta 

yang mengalir) bahkan bisa dengan tarian kontemporer. Hal ini dipertegas 

oleh (Carlsson, 1999: 26): 

In many music videos a new meaning is added to the banal lyrics through 

metaphorical language, often with a amusing twist. Whenpresented well, the 

concurrence of lyrics and text opens a dimension that an create a poetic 

experience. The greater the leap between the content ofthe lyrics and the 

imagery in this metaphorical joining, the more difficult it becomes for 

viewers to understand and interpret the context. The opposite of the 

metaphorical joining of lyrics and images occurs when the illustration to the 

lyrics are simply illustrated by the visual imagery.  

For instance, ifa dog is mentioned in the lyrics, we see a dog on the TV 

screen, if a child is mentioned, we are shown a child. Like a salad of images 

where the visual story is missing, the story is carried by the music and lyrics 

and not by an independent visual story. 

 

Terjemahan: 

Dalam kebanyakan video klip pengartian lirik divisualisasikan dengan 

bahasa metaforis, sering kali bersamaan dengan twist. Ketika pencitraan 

dipresentasikan dengan baik, dapat membuka sebuah dimensi baru yang 

membuat sebuah pengalaman yang puitis. Semakin jauh hubungan antara 

lirik dan gambar, semakin sulit bagi penonton untuk mengerti dan 

menafsirkan konteks. Kebalikan dari perpaduan metaforis ini adalah ketika 

penggambaran lirik divisualisasikan dengan simpel. Semisal jika anjing 

disebutkan dalam lirik, kita melihat anjing pada visualnya, jika anak kecil 

disebutkan, kita melihat anak kecil. 

 

5. Bahasa Performance (penampilan) 

Bahasa Performance adalah bahasa visual pada video klip yang berkaitan 

dengan karakter pemusik, penyanyi, pemain band baik dari latar belakang 
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bermusiknya, hingga ke profil fisiknya (hidung, mata, style, fashion dan 

gerak tubuh). 

Idhar dalam bukunya yang berjudul Music Records Indie Label (Idhar, 

2008: 30) dijelaskan tips membuat video klip yang dikutip dan telah 

diterjemahkan dari majalah Alternatif Press, No. 214, yaitu:  

1.  Melakukan Riset 

Melakukan riset sebanyak mungkin dengan mencari referensi dari situs-situs 

seperti youtube, google atau mvdbase.com. 

2.  Ide dan konsep yang matang 

Setelah mendapatkan referensi, sharing dengan sutradara untuk membuat ide 

dan konsep yang menarik. Selain itu, juga memperhatikan fasilitas peralatan 

dan teknologi yang dipakai. 

3.  Pilih lokasi yang tepat 

Meskipun direkam hanya lewat kamera DV, tapi dengan lokasi yang bagus 

dan konsep yang baik bakal membuat video klip terlihat profesional. 

4.  Maksimalkan kemampuan yang ada 

Maksimalkan segala sesuatu yang bermanfaat di sekitar. Misalnya jika 

membutuhkan figuran yang banyak, salah satu cara adalah dengan 

mengundang orang-orang lewat myspace dengan menulis berita di bulletin 

board perihal mencari talent buat video klip.  
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Dalam situs Kasmanto (http:kasmanto.wordpress.com/cara-membuat-

video-klip/) juga dipertegas teknis sederhana dalam pembuatan video klip yaitu : 

1.  Penentuan lokasi syuting 

a. Indoor 

1) Indoor n place (Kafe, Rumah, Gedung) 

Kebutuhan akan properti sedikit lebih simpel karena kebutuhan properti 

seperti meja, kursi, lemari, lampu mas, buku, dan sebagainya sudah 

tersedia. Penambahan properti cenderung untuk melengkapi kebutuhan 

storyboard. 

2) Indoor Studio 

Harus mampu menata, membuat bahkan membangun set design sesuai 

denga kebutuhan storyboard. Hal ini menjadikan kemampuan 

pengembangan estetika seni mendapat peranan besar, karena tugas 

seorang penata artistik haruslah menciptakan bukan memanfaatkan set 

yang sudah ada. 

b. Outdoor 

Cenderung memanfaatkan segala properti dan nuansa alam yang sudah ada 

dan cenderung yang lebih banyak diadopsi adalah natural keunikan alam 

atau lingkungannya (di pantai, pasar, gunung, dan sebagainya) 

2. Storyboard 

Storyboard adalah jalan lain untuk menjelajahi kemungkinan narasi atau 

untuk melatih sebuah penampilan. Para orang tua mengatakan bahwa “sebuah 

gambar dapat menerangkan ribuan kata” sangat cocok untuk storyboard. 
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Pada umumnya, pada pembuatan film, buku komik dan animasi, sebuah skrip 

dikembangkan sebelum storyboard dibuat. Penerangan cerita tidak selalu 

memerlukan skrip yang selesai untuk mengambil keuntungan dalam proses 

storyboard. 

Dalam memproduksi video klip hal pertama yang harus dituangkan dari 

konsep adalah Storyboard, karena dari storyboard seorang sutradara video 

klip dapat mengungkapkan imajinasinya melalui gambar-gambar konsep 

visual yang bercerita. Dari storyboard lah seorang klipper akan lebih mudah 

berkonsentrasi dalam hal-hal yang bersifat teknis visual, penataan cahaya, 

penataan artistik, camera angle, ataupun performance sang artis. 

No 

Scene 
Keterangan Ilustrasi 

 

0 
 

Opening titel : kata “Suster”, “Mengaku”, 

“Hantu” muncul bergantian dengan backsound 

yang bersesuaian. Background image ialah Suster 

Ifa ngesot dalam salahsatu pose terbaiknya. 
 

14” Backsound : tema horror  

No 

Scene 
Keterangan Ilustrasi 

 

1 
 

Putri dan Ifa bertengkar. Di akhir pertengkaran, 

Ifa mendorong Putri hingga jatuh.  

 
 Backsound :   

No 

Scene 
Keterangan Ilustrasi 

 

2 
 

Putri memberikan perintah pembunuhan 

terhadap Suster Ifa kepada dua orang preman 

yaitu Fawad dan Jeri 
 

 Backsound :   

Gambar 2.1 Contoh Storyboard 
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3. Peralatan syuting/produksi 

Peralatan yang dibutuhkan sangat ditentukan oleh klip seperti apa yang akan 

dibuat, hanya saja pasti ada alat utama yang harus ada terutama:  

a. Kamera dengan kelengkapan seperti tripod, dolly, dolly track, crane. 

b. Lighting dengan kelengkapan stang, filter dan sebagainya. 

4. Memperkuat kru 

Pastikan anda bersama kru dan tim yang kompak dengan dipimpin seorang 

sutradara dalam pelaksanaan produksinya. Dalam penentuan kru tidak ada 

patokan berapa jumlalmya. Semuanya sangat tergantung dari produksi itu 

sendiri seberapa banyak ia membutuhkan tenaga. 

5.  Pengambilan gambar 

Setiap gambar yang diambil tentunya berdasarkan storyboard yang telah 

dibuat. Shot-shot untuk video klip sebenarnya tidak ada aturan khusus secara 

teknis tetapi dalam instruksi dan istilah-istilah yang dipakai tetap 

menggunakan aturan secara umum. Misal: Close Up, Medium shot, Cut, Cue, 

Running, dan sebagainya. Hal ini tentunya adalah untuk memudahkan dalam 

hal pelaksanaan teknis saat pra produksi, produksi dan penyuntingan. 

6.  Editing 

Pada era yang serba digital ini, editing mempunyai peranan yang cukup 

penting dalam proses akhir produksi sebuab video klip. Bahkan editing juga 

dapat mengatasi segala keterbatasan alat pada saat produksi untuk 

memperoleh hasil yang sesuai dengan storyboard. Namun dengan hebatnya 

teknologi editing yang ada, sebagai seorang video klipper tetap dituntut harus 
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mampu memperoleh produksi semaksimal mungkin tanpa tergantung dari 

editing. 

 

2.5 Skenario 

Dalam materi perkuliahan (Wibisono, 2011: 71) dijelaskan pengertian 

scenario adalah alat pertama yang dipakai sebagai dasar untuk merencanakan 

segala macam produksi media audio visual, baik yang berformat talk show, rality 

show, game, quiz, news, liputan, dokumenter, hingga film cerita. Penjelasan ini 

dipertegas dalam buku yang berjudul Bikin Film Indie Itu Mudah (Widagdo & 

Gora, 2007: 30) dijelaskan bahwa dramatic sebuah cerita dipahami sebagai unsur 

karya film yang dapat membuat penonton selalu merasa ingin mengikuti cerita 

film tersebut hingga akhir. Ada beberapa unsur yang bisa memperkuat dramatik 

cerita sebuah film, yaitu: 

1.  Informasi cerita 

Suara (dialog, sound effect, dan ilustrasi musik), tempat atau setting cerita, 

waktu (identifikasi waktu,flashback, lapse oftime, periode sebuah masa, dan 

waktu yang biasa pada kehidupan sehari-hari), informasi masa datang. 

2.  Konflik 

Bisa diartikan terjadinya action. 

3.  Suspence 

Ketegangan yang dihasilkan oleh konflik dalam sebuah cerita akan membawa 

penonton ke dalam suasana dalam cerita tersebut. 
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4.  Curiosity 

Adalah antisipasi dengan dari para penonton yang bisa memancing rasa 

penasaran penonton atas sebuah adegan. Contoh seorang ninja tiba-tiba saja 

bersembunyi sambil melirikkan matanya ke sekeliling ruangan sebagai tanda 

waspada. 

5.  Surprise 

Lebih dipahami sebagai sebuah action yang dilakukan atau terjadi di luar 

dugaan. Surprise bisa dimunculkan jika penonton sebelumnya berada dalam 

keadaan mampu menduga reaksi apa yang bisa terjadi setelah aksi tersebut.  

Dalam buku yang berjudul Bikin Film Indie Itu Mudah (Widagdo & Gora, 

2007: 32) dijelaskan beberapa tahap dalam mengolah sebuah ide cerita menjadi 

sebuah skenario sebagi blue print dalam pembuatan film. Langkah pembuatan 

skenario, yaitu: 

1.  Ide pokok tema 

Ide pokok adalah sebuah jawaban mengenai pertanyaan yang mendasar pada 

sebuah film, yakni apa yang hendak dibicarakan dalam film tersebut. Ide 

pokok dituliskan sebuah kalimat pernyataan. 

2.  Basic story 

Basic story menjadi pangkal dari struktur cerita. Meskipun ringkas, basic 

story mengandung informasi-informasi mendasar tentang sebuah film: ternpat 

dan waktu peristiwa, tokoh utama dan tokoh penting lainnya yang 

mendukung, konflik yang menghidupkan suasana, gambaran ringkas 

perkembangan alur cerita, klimaks dan penyelesaian konflik.  
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3.  Sinopsis 

Sinopsis berisi ikhtisar film, alur cerita, konflik, maupun tokoh yang penting 

dan memengaruhi plot, termasuk informasi tempat dan waktu kejadian. 

Sedangkan secara umum sinopsis ditulis dalam tiga bagian alinea. Alinea 

pertama berisi informasi identifikasi, alinea kedua tentang konflik yang  

terjadi dan perkembangan alur ceritanya, sedangkan alinea terakhir mencakup 

klimaks dan penyelesaian konflik. 

4.  Treatment 

Treatment yaitu sketsa dari sebuah skenario dan menjadi kerangka ceritanya. 

Fungsi utama treatment adalah membuat sketsa penataan konstruksi dramatik. 

Jika treatmen sudah tepat, maka perlu diperhatikan untuk tidak sekali-kali 

keluar dari alur treatment tersebut ketika menulisnya menjadi skenario. 

5.  Skenario 

Jika sinopsis adalah penuturan cerita secara literatur, maka skenario adalah 

peraturan secara filmis, dengan penataan secara khusus skenario adalah draft 

akhir sebuah jalinan cerita yang siap divisualisasikan menjadi sebuah karya 

film. 

 

2.6  Kamera 

Seperangkat kamera sebagai alat untuk merekam gambar dari setiap adegan 

adalah piranti utama daIam produksi film (Widagdo & Gora, 2007: 63). 
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2.6.1  Pengambilan Gambar (Shot) 

Sutisno daIam bukunya yang berjudul Pedoman Praktis Penulisan 

Skenario Televisi Dan Video (Sutisno, 1993: 19) dan situs milik Media College 

(http:www.mediacollege.com/) dijelaskan berbagai contoh teknik pengambilan 

gambar atau shot, yaitu: 

1.  Long Shot 

Untuk pengambilan gambar keseluruhan. Bila objeknya orang maka seluruh 

tubuh dan latar belakang akan tampak semua. 

 

Gambar 2.2 Contoh Long Shot 

2.  Medium Shot 

Disebut juga Waist Shot. Di sini objek menjadi lebih besar dan dominan, 

objek manusia ditampakkan dari atas pinggang sampai di atas kepala.  Latar 

belakang masih nampak sebanding dengan obyek utama.. 

 

Gambar 2.3 Contoh Medium Shot 
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3.  Medium Close up 

Sering disebut Chest/Bust Shot. Untuk objek orang tampak kepala sampai 

dada atas, bila benda tampak seluruh bagiannya. Shot amat dekat, objek 

diperlihatkan dari bagian dada sampai atas kepala. MCU ini yang paling 

sering dipergunakan dalam televisi. 

 

Gambar 2.4 Contoh Medium Close Up 

4.  Close up 

Untuk objek orang hanya tampak wajahnya, sedangkan untuk benda tampak 

jelas bagian-bagiannya. Shot yang menampilkan se1uruh permukaan wajah 

hingga sebagian dada. 

 

Gambar 2.5 Contoh Close Up 
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5.  Big Close up 

Big Close Up atau sering disebut Very Close Shot. Bila objeknya orang hanya 

tampak bagian tertentu, seperti mata dengan bagian-bagian yang terlihat jelas. 

 

Gambar 2.6 Contoh Big Close Up 

6.  Two Shot 

Bila objeknya orang, pengambilan difokuskan kepada dua orang. 

 

Gambar 2.7 Contoh Two Shot 

7.  Over Shoulder Shot 

Biasanya digunakan untuk meliput dua orang yang sedang bercakap-cakap. 

Pengambilannya melalui belakang bahu orang (membelakangi kamera). Shot 

dilakukan dari belakang lawan pemain subjek dan memotong frame hingga 

belakang telinga. Wajah pemain subjek berada pada 1/3 frame. Shot ini 
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membantu meyakinkan posisi pemain dan memberikan kesan penglihatan 

dari sudut pandang lawan pemain subjek yang lain. 

 

Gambar 2.8 Contoh Over Shoulder Shot 

 

2.6.2 Pergerakan Kamera 

Pergerakan kamera memiliki peran penting dalam sebuah video sehingga 

shot yang dihasilkan tidak diam atau statis. Hal ini dipertegas oleh Dan Ablan 

dalam bukunya yang berjudul Digital Cinematography & Directing (Ablan, 2003: 

69) dijelaskan ada sekitar 12 jenis gerakan kamera yang dikenal dalam pembuatan 

video atau film, tetapi itu semua didasari oleh 3 gerakan pokok yaitu: 

1. Paning 

Pan adalah sebuah shot yang diambil dengan menolehkan kamera dalam 

sebuah garis horizontal dari arah kiri ke kanan atau sebaliknya. Gerakan 

kamera ini biasanya digunakan untuk merekam sebuah panorama yang luas 

yang tak tercakup hanya dengan pengambilan gambar dari satu sudut saja. 

Pan shot bergerak berputar pada porosnya secara horizontal ke kiri atau ke 

kanan. Pan shot dapat dicontohkan dengan menolehkan kepala kita ke kiri 

atau ke kanan. 
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2. Tilting 

Tilt adalah gerakan kamera dalam bidang vertikal dari atas ke bawah atau 

sebaliknya dari bawah ke atas. Jika ingin menunjukkan ketinggian sebuah 

gedung yang tak tertangkap seluruhnya oleh camcorder dalam satu shot, bisa 

mulai merekam dari dasar gedung lalu perlahan mendongakkannya ke atas 

hingga dapat memperlihatkan puncak gedung atau sebaliknya. Kamera 

bergerak pada porosnya secara vertical ke atas dan ke bawah. Contoh 

penggunaan tilt ini adalah kamera merekam mengikuti pergerakan roket yang 

meluncur ke angkasa. 

3. Zoom 

Zoom adalah gerakan kamera yang memungkinkan menangkap lebih dekat 

subjek yang jauh. Bisa dari long shot ke medium shot, atau bahkan ke closeup 

shot. Dijelaskan pula bahwa Zoom dapat menampilkan gambar secara penuh 

atau full shot hingga close up tanpa menggerakkan kamera. Berbeda dengan 

shot yang menggunakan dolly, zoom diatur melalui focal length pada kamera. 

 

2.7 Editing 

Pengertian editing adalah sebuah proses merakit atau menyusun gambar 

secara utuh dan berkesinambungan. Hal ini dipertegas oleh Dan Ablan pada 

bukunya yang berjudul Digital Cinematography & Directing (Ablan, 2003: 110) 

diuraikan bahwa editing adalah proses merangkai atau merekontruksi kembali 

scene (adegan) yang terpisah menjadi satu kesatuan sehingga enak untuk ditonton. 

Jenis editing sendiri ada 2 macam, yaitu: 
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1. Linear Editing 

Jenis penyuntingan Linear Editing dengan memotong-motong bahan video 

(klip) dan menyusunnya kembali dalam sebuah meja edit yang terdiri atas 

pemutar (player) video dan perekam VCR (Video Cassete Recorder). 

Sedangkan menurut Lienar Editing adalah Proses editing yang dilakukan 

langsung melalui video tape. 

2. Nonlinear Editing 

Teknologi Nonlinear Editing banyak diminati masyarakat awam, karena 

semua proses editing cukup dilakukan pada sebuah mesin komputer. Selain 

proses editingnya yang mudah, didukung juga dengan biaya yang tidak terlalu 

mahal. Sistem ini dikenal juga dengan nama digital video editing. 

Pada proses nonlinear editing ini dalam buku yang berjudul Membuat Film 

Indie Itu Gampang (Baksin & Warsidi, 2003: 52) terdapat beberapa jenis editing 

yaitu: 

1. Continuity Editing 

Pada continuity editing ini dimaksudkan sebagai alat untuk menghubungkan 

beberapa titik dari objek yang sedang melakukan aktivitas, baik berupa dialog 

maupun pergerakan. 

2. Relational Editing 

Editing jenis ini dilakukan intercutting, meskipun shot yang digunakan tidak 

mempunyai hubungan secara langsung, namun apabila hasilnya telah 

disatukan, agar nampak hubungan satu dengan lainnya. 
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3. Dynamic Editing 

Penyambungan gambar yang terkesan rumit namun dapat menciptakan 

suasana dramatik yang mengarahkan, memberikan tekanan dan sebaliknya. 

Idenya mungkin tidak terdapat pada komponen shot, tetapi dapat memberikan 

dampak yang bisa ditafsirkan adanya suatu hubungan. 

Beberapa macam jenis transisi yang dilakukan pada proses editing 

(Wahana Komputer, 2010), meliputi: 

1. Cut 

Teknik transisi antar video klip ini adalah transisi yang paling sederhana, 

perpindahan dari satu video klip satu ke video klip lainnya. 

2. Fade 

Transisi fade akan meuampilkan sebuah video klip yang semula gelap 

kemudian berangsur-angsur akan tampak gambar video klip. 

3. Dissolve 

Efek video transisi dissolve menampilkan perubahan yang halus dengan 

ukuran layar yang sama antar klip. 

Sejarah editing dimulai pada tanggal 28 desember 1895 dengan ditandai 

oleh untuk pertama kalinya orang menonton film petunjukan di sebuah ruang yang 

diproyeksikan ke sebuah layar. Lumiere bersaudara menyewa sebuah ruangan 

bilyar tua di bawah tanah di Boulevard des Capucines, Paris yang kemudian 

dikenal sebagai ruangan bioskop pertama di dunia, yang kemudian tempat itu 
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dikenal dengan nama Grand Cafe. Mulai saat itu menonton film menjadi sebuah 

pengalaman yang baru untuk semua orang. 

Dalam situs (http:www.carablogger.com › editing › info media) juga 

dijelaskan bahwa pada proses editing gambar tidak cukup hanya digabung-

gabungkan begitu saja. Banyak sekali variabel yang harus diketahui dalam proses 

editing, misalnya: camera angle, cameraworks, jenis shoot, motivasi, informasi, 

komposisi, sound, dan continuity. 

1. Motivasi 

Pada film, gambar-gambar seperti jalanan kota, gunung, laut, awan, dan 

sebagainya sering kali ditampilkan sebelum gambar utama (subjek/objek). 

Tujuan dimunculkan gambar-gambar tersebut adalah sebagai penggiring dan 

penjelas dari gambar selanjutnya. Selain gambar, motivasi dapat juga 

dimunculkan dalam bentuk audio, misalnya: suara telepon, air, ketukan pintu, 

langkah kaki, dan sebagainya. Motivasi dapat juga berupa perpaduan gambar 

dan audio. 

2. Informasi 

Pengertian informasi pada editing sebenamya mengacu pada arti sebuah 

gambar. Gambar-gambar yang dipilih oleh seorang editor harus memberikan 

suatu maksud atau menginformasikan sesuatu. 

3. Komposisi 

Salah satu aspek penting bagi editor adalah pemahaman tentang komposisi 

gambar yang bagus. Bagus di sini artinya memenuhi standar yang sudah 

disepakati atau sesuai dengan Camera works. 
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4. Continuity 

Continuity adalah suatu keadaan dimana terdapat kesinambungan antara 

gambar satu dengan gambar sebelunmya. Sedangkan fungsi dari continuity 

adalah untuk menghindari adanya jumping (adegan yang terasa meloncat), 

baik itu pada gambar atau audio. 

5. Tittling 

Semua huruf yang diperlukan untuk menambah informasi gambar. Misalnya: 

judul utama, nama pemeran, dan tim kreatif. 

6. Sound 

Sound dalam editing dibagi menurut fungsinya, sebagai berikut: 

a. Original Sound 

Semua audio/suara asli subjek/objek yang diambil bersama dengan 

pengambilan gambar/visual. 

b. Atmosfer 

Semua suara latar/background yang ada di sekitar subjek/objek. 

c. Sound Effect 

Semua suara yang dihasilkan ditambahkan ketika saat editing, bisa dari 

original sound maupun atmosfer. 

d. Music Illustration 

Semua jenis bunyi-bunyian/nada, baik itu secara akustik maupun elektrik 

yang dihasilkan untuk memberi ilustrasi/kesan kepada emosil mood 

penonton. 
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2.8 Format Video 

Dalam buku yang berjudul (Enterprise, 2010: 128) dijelaskan beberapa 

format video. Masing-masing format memiliki perbedaan dari segi aplikasi 

pemutar, ukuran file, serta kualitas gambar. Beberapa contoh format video, yaitu: 

1. AVI (Audio Video Interleave) 

Format ini termasuk format video yang tidak dikompresi. AVI adalah format 

standar file video untuk Microsoft Windows yang juga merupakan format 

video tertua karena diperkena1kan sejak Windows 3.1. Video yang 

menggunakan format ini akan menghasilkan ukuran file yang sangat besar 

karena resolusi yang dipakai sesuai dengan resolusi asli dari sumber 

videonya, yaitu kaset video. 

2. MPEG (Moving Picture Experts Group) 

Format ini merupakan standar untuk hasil kompresi file digital video audio. 

MPEG menghasilkan kualitas gambar yang tinggi tapi tidak membutuhkan 

kapasitasfile besar. Kompresi file MPEG terkadang menghilangkan sejumlah 

frame perpindahan sehingga proses transisinya sering tidak enak dipandang.  

3. Real Video 

Format ini mempunyai ekstensi .rm atau .ram yang banyak didukung dan 

dihasilkan oleh ponsel berkarnera. Format ini termasuk jenis file kompresi 

yang berprioritas pada aliran video dengan bandwith yang rendah. Selain 

dipakai pada ponsel, format ini juga sering kita temukan dalarn internet, TV, 

dan online video. 
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4. MOV 

Termasuk dalarn format video terkompresi. MOV dibuat oleh Apple 

Computer dan dijalankan pada platform Macintosh tetapi sekarang dapat 

dijalankan pada Windows dengan menginstal codec Quicktime. MOV 

termasuk video yang ditujukan untuk online video, website yang berbasis 

multimedia, dan CD-ROM 

5. 3GP 

Format ini biasanya dihasilkan dari ponsei yang memiliki fitur perekam 

video. Sementara itu, karnera digital tidak mendukung format ini dalarn fitur 

videonya. 

 

2.9 Desain Grafis 

Dalam situs (http:muktionodimi.blogspot.com/2012/08/apa-itu-desain-

grafis.html) dije1askan pengertian desain grafis adalah salah satu bentuk seni 

1ukis (gambar) terapan yang memberikan kebebasan kepada sang desainer 

(perancang) untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti 

ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu pennukaan tujuan untuk diproduksi 

dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. 

 

2.10 Elemen-elemen Desain Grafis 

Dalam bukunya yang berjudul (Nurhadiat, 2004: 3) dijelaskan elemen 

dasar grafis terdiri dari titik, garis, wama, ruang, bidang dan tekstur: 
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1. Titik 

Titik merupakan elemen terkecil dibandingkan dengan elemen-elemen 

lainnya. Titik dapat melahirkan suatu wujud yang tidak bisa dilahirkan 

elemen-elemen lainnya. 

2. Garis 

Tidak ada suatu bentuk apa pun yang hadir tanpa ada sebuah garis. Secara 

spontanitas setiap anak, pertama kali menggambar akan menggunakan elemen 

garis. 

3. Warna 

Warna memiliki kemampuan untuk menimbulkan suatu jenis emosi atau 

perasaan bagi yang melihat atau menggunakannya. Variasi emosi yang 

tercipta dari warna tergantung pada intensitas warna tersebut (Wulansari, 

2007: 31). Berikut adalah variasi emosi yang muncul dari warna: 

a. Pink atau Merah muda 

Variasi emosi yang muncul adaIah riang, tenang, cenderung 

menyenangkan, feminum dan beraura positif. 

b. Merah 

Variasi emosi yang muncul adalah berani, bersemangat, bergairah, intim 

dan akrab 

c. Orange atau Jingga 

Variasi emosi yang muncul adalah meningkatkan kreativitas, 

menghangatkan dan menimbulkan rasa nyaman. 
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d. Kuning 

Variasi emosi yang muncul adalah optimis, ceria dan cerah. 

e. Hijau 

Variasi emosi yang muncul adalah menenangkan, damai, segar dan alami. 

f. Biru 

Variasi emosi yang muncul adalah menenangkan dan damai. 

4. Ruang 

Dua dinding yang berjarak, membentuk ruang. Bidang gambar pun dapat 

disebut ruang gambar. Menggambar dengan garis-garis yang disusun 

sedemikian rupa dapat menimbulkan kesan ruang. 

5. Bidang 

Bidang adalah permukaan yang dapat berupa datar, persegi atau sebagai 

pembatas dan lain-lain. 

6. Tekstur 

Kasar, halus, bening, kusam merupakan sifat permukaan dari suatu benda 

yang dapat melahirkan kesan berbobot, ringan dan lain-lain. Dalam bukunya 

yang berjudul Menata Kamar Anak (Wulansari, 2007: 43) dijelaskan bahwa 

tekstur juga disebut sebagai unsur rasa dalam ruang, karena memberikan 

variasi sentuhan dan sensasi pada kulit manusia. 
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2.11  Lighting Lampu 

Cahaya adalah sebuah bentangan radiasi elektromagnetik yang 

memberikan stimuli pada optik reseptor yang terdapat pada mata dan oleh 

karenanya bisa mendefinisikan warna dan bentuk yang terdapat di sekitar kita, 

Cahaya memiliki 3 atribut, yaitu: warns, kualitas dan intensitas. Seorang pengarah 

cahaya harus memaharni 3 hal tersebut, untuk dapat mengolahnya menjadi unsur 

artistic (Gloman & LeTourneau, 2005: 34). 

Dalam bukunya yang berjudul Basic Lighting For Beauty (Adimodel, 2009: 

22) dijelaskan beberapa peletakkan titik-titik lampu yang sering digunakan pada 

pemotretan. 

1. Main Light 

Merupakan cahaya utama yang digunakan untuk menerangi model. Biasanya 

lampu main light diset pada intensitas cahaya yang paling besar dari lampu-

lampu yang lain. Main light kadang disebut juga dengan istilah key light. 

2. Fill Light 

Fill light adalah cahaya pengisi yang digunakan untuk membantu menerangi 

daerah-daerah yang gelap atau berbayang. Biasanya peletakan fill light 

berlawan arah dengan main light (cahaya utama). 

3. Back Light/Rim Light 

Back light adalah cahaya yang digunakan untuk menerangi model dari arah 

belakang. Back light menyebabkan pinggiran atau sisi-sisi dari sang model 

menjadi berpendar dan membantu memisahkan antara model dengan latar 
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belakangnya. Back light yang intensitasnya lebih besar dari main light akan 

menghasilkan siluet. Back light kadang disebut juga dengan istilah rim light. 

4. Hair Light 

Cahaya yang digunakan untuk menerangi rambut model. Hair light dapat 

dihasilkan dengan menembakkan lampu dari belakang atau dari atas model, 

yang arahnya langsung mengenai bagian rambut. 

5. Background Light 

Merupakan cahaya yang digunakan untuk menerangi latar belakang model.  

 

2.12 Friday Band 

Dari landasan teori menghasilkan beberapa kesimpulan terhadap analisa 

komparasi Video klip band indie yang telah ada, sehingga proses adaptasi 

diperlukan dalam perancangan video clip Friday Band dengan judul “Will We 

Make It This Time”. Adaptasi yang akan diterapkan pada perancangan sesuai 

hasil dari analisa eksisting adalah sebagai berikut:  

1. Profil Band Friday 

Friday Band terbentuk dari tahun 1996. Masa dimana sebelum Friday 

muncul, band-band indie sedang meredup. Pada saat Friday muncul, Friday 

cukup mendobrak komunitas band indie Surabaya. Dengan membuat satu 

album, lagu-lagu Friday dapat diterima anak-anak indie pada saat itu. Dan 

akhirnya Friday dikenal sebagai penggerak komunitas band indie Surabaya 

yang sangat ideologi. Ideologi yang berarti idealis, dimana pemusik tetap 
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mempertahankan genre musik mereka tanpa merubah menjadi musik yang 

diinginkin oleh pasar, walaupun mereka masuk label indie sekalipun. 

Personil band Friday pada tahun 1996 terdiri dari 5 orang. Antara lain, 

Guntur pada gitar, Albie pada drum, Lanu pada vocal, Prima pada bassist, 

Edi pada gitar. Dikarenakan masing-masing personil mempunyai kesibukan 

dan mendapatkan beberapa masalah yang membuat mereka jatuh, satu 

persatu mereka mengundurkan diri dan hanya Guntur yang tersisa. Friday 

tetap berkembang walaupun ada beberapa personil yang berhenti. 

Dengan ajakan sang gitaris, Guntur mendapatkan orang yang dapat 

mengganti formasi Friday yang telah mengundurkan diri, yaitu Bram pada 

vocal, Pit pada drum, dan Komar pada bass. Itu semua terbentuk pada tahun 

1998, dengan musik mereka yang masih ber-genre Pop. 

Band Friday tidak selalu mengadakan pertunjukan di Surabaya, karena waktu 

dan kesibukan yang terbatas, membuat masing-masing personil susah untuk 

bertemu. Hanya Pit dan Bram yang masih terus menggerakan kemajuan band 

Friday. Karena mereka sekarang ada di Jakarta, jadi mereka lebih fokus 

manggung di Jakarta. Selanjutnya project Friday kedepan ini, yaitu ingin 

mengejar sosial media, internet dan semacamnya. Jadi dengan adanya video 

klip ini sangat membantu promosi band Friday untuk dilingkungan 

masyarakat, kampus, dan lain-lain. STIK
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Gambar 2.9 Flyer Konser Friday Di Planetarium 

 

Dalam hal menarik perhatian penonton, Friday selalu mengadakan 

pertunjukan di tempat-tempat yang tidak pernah terfikirkan oleh masyarakat. 

Berbagai tempat yang biasanya band-band lain mengadakan pertunjukan, 

sudah biasa terjadi. Tetapi yang dilakukan Friday sangat berbeda. 

Seperti pada gambar 2.9, pertunjukan pada acara High with Friday di 

Planetarium, dengan gebrakan nuansa musiknya mampu mengajak penonton 

lebih mendalami suasana musik. Penonton diharuskan melihat atas, yang juga 

dapat melihat bintang, sedangkan Friday tetap memainkan pertunjukkannya 

dengan sorotan lampu yang sangat minim. Guna membuat penonton dapat 

merasakan soul pada lagu Friday. Layout pertuntukannya seperti pada 
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Gambar 2.10 Flyer Konser Friday Di Planetarium 

 

Keunggulan band Friday adalah di Indonesia sangat trend lagu ber-genre pop 

Melayu. Mengambil jalur musik yang berbeda dari kebanyakan boy band 

yaitu Pop Melayu, Friday mencoba mendongkrak dan memperbarui citra 

genre musik yang merupakan akar musik Indonesia menjadi musik yang 

modern dan berkelas melalui single perdana „Will We Make It This Time‟ 

yang dikemas secara apik hingga memberikan sentuhan baru nan segar. 

Kehadiran Friday dengan genre Pop Melayu ini dirasa mampu mencuri hati 

para pecinta musik Tanah Air yang haus akan hiburan serta menuntut musik 

yang popular, easy listening dan mudah dicerna. Selain itu Friday juga 

menawarkan nuansa dan warna musik yang baru dengan kelengkapan 

performance yang ditunjang oleh vokal prima, tampang menarik dan konsep 

panggung yang enerjik dan dinamis. 
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Gambar 2.11 Friday Dengan Gaya Shoegaze 

 

 

Genre musik Friday band ini adalah shoegaze (gambar 2.11). Shoegaze dapat 

dikatakan sebagai ‟style‟ atau gaya bermusik alternative, yang pada awalnya 

populer pada era akhir 1980s di Inggris Selatan atau Southern England 

tepatnya. Tercetusnya nama Shoegaze sendiri, awalnya hanyalah sebuah 

„kecelakaan‟ dimana pada saat itu Andy Ross, founder dari Food Records 

yang menaungi band seperti Lush dan Moose saat itu mendeskripsikan 

ekspresi para member dari bandnya, yang dimana pada saat setiap kali 

perform, mereka sangat terkonsentrasi dengan efek pedal gitar mereka dan 

selalu menunduk ke arah bawah (ke arah pedal efek) pada saat perform. 

Akhirnya terciptalah term Shoegaze yang berarti „menunduk ke sepatu‟. 

Shoegaze sendiri memiliki ciri khas dan karakter, dimana dalam musiknya 

terdapat efek gitar berlayer yang noisy, volume dan tone vokal yang subduksi 

dan cenderung gloomy serta hampa. Ciri khas shoegaze pun ditambah dengan 

tidak adanya dominasi lead gitar (“lead-guitarlessness”), dan band shoegaze 

biasanya kerap memasukkan unsur drum machine dalam pattern drum-drum 

mereka, namun tidak sedikit juga yang memasukkan unsur live drumming 
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atau keduanya seperti Chapterhouse (yang kadang menggunakan sample 

juga), Pale Saints, dan Lush era Chris Acland yang menggunakan live 

drumming. Oleh karena itulah karakter musik shoegaze cenderung self-

depreciating dan introspektif. Sounds gitar dalam shoegaze lebih didominasi 

riff-riff rhythm yang dimana sangat kaya unsur noise dan efek „fuzzbox‟. 

Band Friday sendiri mempunyai ciri khas dalam bermusik. Gaya musik 

Friday yang ber-genre Shoegaze juga ter-influence dari band luar yaitu 

radiohead, muse, dan coldplay. Ketiga band tersebut membawa inspirasi 

Friday untuk mengembangkan lagunya yang awalnya ber-genre pop, hingga 

sekarang menjadi Shoegaze. 

 

   
(a)             (b) 

Gambar 2.12 Nama Dan Personil Band Friday 

(a) Logo Friday (b) Personil Friday 

 

 

2. Jenis Lagu 

Awal Friday memulai karir, Friday langsung membawakan beberapa lagu 

ciptaan mereka sendiri. Dengan menunjukkan sebuah demo yang berisikan 

lagu-lagu ciptaan sendiri. Friday adalah band idealis, yang tetap 
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mempertahankan genre musik mereka. Walaupun sekarang ini dipasaran 

terkenal dengan pop melayu, mereka sama sekali tidak mengganti jenis musik 

Friday. Lagu-lagu Friday cenderung mengambang, tetapi sangat nyaman 

untuk didengar. Banyak penonton yang tiap melihat Friday manggung, selalu 

terbawa suasana oleh sang vokalis. Beberapa judul lagu yang sudah dibuat 

oleh Friday adalah sinery, sitting on anything cold, mind to get close, dll. 

 

3. Video Klip 

Video klip adalah suatu penambahan konsep visual yang dipertontonkan pada 

audience yang diharapkan mampu membentuk citra dengan penggabungan 

dua aspek indera yang dikemas menjadi satu kemasan yang menarik dalam 

bentuk pengekspresian musik yang dilantunkan oleh pemusik. Video klip 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari musik karena video klip tidak 

hanya menyuguhkan musik belaka, namun juga fashion dan bahkan struktur 

cerita yang dapat memperkuat musiknya sendiri. 

Dari beberapa lagu yang sudah dipasarkan oleh Friday, mereka juga  

membuat video klip. Video klip yang mengangkat alur cerita dari sebuah 

lagu, dapat membuat penonton yang melihat mudah untuk mengerti lagu 

tersebut. Itu salah satu cara Friday memperkenalkan lagu mereka ke 

masyarakat. Beberapa video klip yang telah dibuat Friday adalah Sinery, 

Crown Golden Sun, The Pocket Knife dan Sitting On Anything Cold. STIK
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Gambar 2.13 Gambar Video Pocket Knife 

 

The Pocket knife` merupakan video klip pertama yang dibuat oleh Friday. 

Tidak banyak konsep yang dibuat dalam pembuatan video klip ini. Hanya 

digabung dengan beberapa efek dan performing band mereka sendiri. Teknik 

yang dipakai adalah ketika mereka mengambil gambar dari atas, dengan 

menggunakan tripod, sehingga gambar tidak gerak. Video klip ini sangat 

unik, terkadang orang yang melihat bingung apa maksud dari lirik tersebut. 

Tetapi dengan adanya personil yang memainkan musik, dapat mempermudah 

penonton menangkap maksud dari video klip itu. 
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Gambar 2.14 Gambar Video Turn 

 

Turn adalah video klip kedua Friday yang bercerita tentang sebuah perjalanan 

pikiran yang digambarkan berupa otak. Dalam video ini tidak menggunakan 

karakter dari personil band, melainkan hanya berupa visualisasi gambar yang 

menceritakan maksud dari lagu ini.gambaran otak yang berarti manusia, 

mempunyai bernagai macam karakter dan permasalahan. Otak itu berputar, 

sama seperti perjalanan hidup seseorang yang tidak pernah berhenti berputar. 

Pada perencanaan dan pembuatan video klip ini, menggunakan teknik 

penggabungan antara animasi stop motion dan live shot, dimana dengan 

teknik live shot untuk pembentukkan citra Friday. Sedangkan penggunaan 

teknik stop motion untuk menggambarkan alur cerita yang ada pada lagu 

“The Pocket Knife”. Sehingga masyarakat dapat menangkap pesan dan cerita 

yang terkandung pada lagu tersebut. STIK
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Gambar 2.15 Gambar Video Sitting On Anything Cold 
 

Video ketiga adalah `Sitting on Anything Cold` yang dikerjakan oleh 

mahasiswa tingkat tujuh. Bercerita tentang suatu kehidupan yang selalu ada 

permasalahan. Ketakutan akan sesuatu yang dapat membuat seseorang 

menjadi terpuruk. Siapapun orangnya jika terjadi hal yang dapat membuat 

orang itu jatuh, dia akan menangis. 

Kekuatan dari video klip ini terletak pada efek kamera yang dibuat shaking. 

Tetapi masih dapat dinikmati dengan jelas. pencahayaan yang dibuat minim, 

memberikan kesan lebih dramatis. Sedangkan kekurangan dari video ini 
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adalah lokasi tempat syuting yang tidak banyak, hanya memakai satu tempat. 

Jadi membuat penonton yang lihat dapat bosan. 

 

 
 

Gambar 2.16 Gambar Video Sinery 

 

Video keempat yang dibuat Friday adalah `Sinery`. Sinery sendiri tidak 

mempunyai arti yang pasti. Dapat diartikan menurut persepsi orang yang 

melihat sendiri-sendiri. Sinery bisa berarti tanda. Video yang dibikin 

menggunakan after effect ini mempunyai konsep yang berjalan mundur. 

Seperti tujuan manusia yang awal mempunyai satu impian, kemudian lama-

lama keinginan itu meluas dengan menempuh berbagai macam konflik. 
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Gambar 2.17 Gambar Video Crown Of Golden Sun 

 

Video yang terakhir dibuat oleh Friday adalah `Crown Of Golden Sun`. 

Diambil dari bahasa semiotik yang kuat dan digambarkan oleh gajah yang 

bergerak sangat lambat. Bergerak perlahan dari yang tidak terlihat sampai 

gajah itu terlihat, hingga terakhir menghilang. Dengan hanya menggunakan 

semiotik lambang gajah dan efek warna dan cahaya yang ditimbulkan akan 

membuat video klip ini terlihat hidup. Gajah adalah logo atau lambang 

Friday. 
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4. Segmentasi Lagu 

Lagu Friday yang ber-genre Shoegaze, sangat digemari oleh remaja muda. 

Musik yang cenderung mengambang itu membuat hati orang yang 

mendengar selalu melankolis. Apalagi jika didengar dengan menggunakan 

visual yang mereka tampilkan di panggung. Shoegaze termasuk musik yang 

mendayu-dayu, tetapi berbeda dengan musik pop. Saat ini cukup banyak 

yang mengenal Friday karena musik mereka yang mudah dipahami dan easy 

listening. 

 

5. Konsep Shoegaze 

Shoegaze dapat dikatakan sebagai gaya bermusik alternative yang pada 

awalnya popular di era 1980an. Hingga saat ini aliran Shoegaze masih 

digemari oleh pecinta musik. Shoegaze yang berarti “menunduk ke sepatu” 

adalah suatu ungkapan dimana penemunya pada saat manggung selalu 

melihat ke arah pedal, yang seakan-akan melihat ke arah sepatu. Dan pada 

saat ini, gaya seperti itu telah banyak diikuti oleh anak band yang juga 

beraliran Shoegaze. Musik Shoegaze jika didengar cenderung seperti 

mengambang, sangat cocok dengan suasana hati yang sedang risau. Biasanya 

band-band yang membawakan lagu beraliran Shoegaze cenderung 

memainkan lagunya dengan menggunakan hati. 

Shoegaze dapat dikatakan sebagai ‟style‟ atau gaya bermusik alternative, 

yang pada awalnya populer pada era akhir 1980s di Inggris Selatan atau 

Southern England tepatnya. Tercetusnya nama shoegaze sendiri, awalnya 
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hanyalah sebuah „kecelakaan‟ dimana pada saat itu Andy Ross, founder dari 

Food Records yang menaungi band seperti Lush dan Moose saat itu 

mendeskripsikan ekspresi para member dari bandnya, yang dimana pada saat 

setiap kali perform, mereka sangat terkonsentrasi dengan efek pedal gitar 

mereka dan selalu menunduk ke arah bawah (ke arah pedal efek) pada saat 

perform. Akhirnya terciptalah term Shoegaze yang berarti „menunduk ke 

sepatu‟.Shoegaze sendiri memiliki ciri khas dan karakter, dimana dalam 

musiknya terdapat efek gitar berlayer yang noisy, volume dan tone vokal 

yang subduksi dan cenderung gloomy serta hampa. Ciri khas shoegaze pun 

ditambah dengan tidak adanya dominasi lead gitar (“lead-guitarlessness”), 

dan band shoegaze biasanya kerap memasukkan unsur drum machine dalam 

pattern drum-drum mereka, namun tidak sedikit juga yang memasukkan 

unsur live drumming atau keduanya seperti Chapterhouse (yang kadang 

menggunakan sample juga), Pale Saints, dan Lush era Chris Acland yang 

menggunakan live drumming. Oleh karena itulah karakter musik shoegaze 

cenderung self-depreciating dan introspektif. Sounds gitar dalam shoegaze 

lebih didominasi riff-riff rhythm yang dimana sangat kaya unsur noise dan 

efek „fuzzbox‟ a la wall of soundsnya Phil Spector. 

Shoegaze kerap juga disebut sebagai „ambient‟ atau „dream pop‟, „ethereal‟ 

juga „blisspop‟. Namun pengaruh goth pun cukup mempengaruhi shoegaze 

sebagaimana digambarkan dalam Cocteau Twins, Dead Can Dance, atau 

Everything But A Girl. Bahkan triphop pun cukup mempengaruhi shoegaze 

akibat gerakan Post Movement Shoegaze yang dimana ketika dedengkot-
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dedengkot pionir shoegaze hijrah ke post-rock dan triphop seperti Mono dan 

Portishead, Mark Gardener dan Loz Colbert dari Ride merilis album `The 

Animalhouse`, dan kemudian pecahan Slowdive menjadi alternative country 

dengan Mojave3nya.  

Kedengarannya rancu memang. Berkembangnya scene shoegaze pun menuju 

sampai titik dimana saat itu shoegaze disebut sebagai The Scene That 

Celebrates Itself pada awal 1990 yang menjadi term dalam menggambarkan 

scene shoegaze saat itu, antara London dan Thames Valley area. Creation 

Records (My Bloody Valentine, Ride, Slowdive) dan 4AD records (Lush, 

Pale Saints) termasuk records yang turut mendukung eksistensi „term‟ 

tersebut yang mengawali siklus awal perkembangan shoegaze.  

Musik shoegaze di Indonesia pada era 90-an mungkin banyak dilabeli orang-

orang sebagai “Britpop” atau “Alternatif”. Masih banyak terjadi kebingungan 

atau miskonsepsi musik pada waktu itu. Media lokal yang bermutu sebagai 

rujukan dan refrensi saat itu pun sangat minim. Hingga akhirnya memasuki 

awal millenium, internet pun menjadi sumber informasi yang sangat 

bermanfaat di sini. Musik dan informasi sekarang tidak hanya menjadi milik 

segelintir anak-anak orang kaya yang rajin memesan CD dan majalah musik 

dari luar negeri.  

Seperti halnya musik shoegaze, di lokal awal era 2000-an mulai bermunculan 

band-band baru yang sudah mengerti akar musikalnya (kebanyakan dari 

mereka dulunya berasal dari scene “Britpop” di era 90-an). Band-band 

tersebut pun mulai merilis rekaman-rekamannya, hingga kini 2010, sepuluh 
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tahun berlalu, Indonesia sudah memiliki scene shoegazing-nya sendiri. 

Apabila menyebut musik shoegaze, kalau di lokal mungkin identik dengan 

kota Bandung. Mengingat atmosfer dan hawa kota ini yang sejuk, juga sifat 

orang-orangnya yang lembut, sehingga tak heran dari kota ini banyak 

melahirkan band-band “letih” (untuk genre-genre seperti: indie-pop, post-

rock, dreampop, ambient, down-tempo electronica). Tapi bagaimana kalau 

sebuah band shoegaze atau dreampop muncul dari kota Surabaya? Sebuah 

kasus yang menarik, mengingat Surabaya adalah kota yang identik dengan 

sifat orang-orangnya yang keras. Berita scene musik di Surabaya yang sering 

didengar pun kebanyakan datang dari band-band cadasnya.  

 

6. Strenght 

Letak kekuatan band Friday ini adalah dimana mereka tetap mempertahankan 

idealis musik pada musik indie. Arti kata indie adalah independent, yang 

berarti sendiri, atau berdiri sendiri. Dengan mempertahankan karakter 

mereka, Friday menjadi band indie pertama yang membawakan lagu 

beraliran Shoegaze. Sehingga Friday memunculkan warna musik baru yang 

dapat diterima oleh masyarakat. Pada saat manggung Friday selalu 

menggunakan ciri khas mereka, yaitu sirine dan gambar-gambar visual di 

belakang mereka. Sirine yang digunakan sebagai tanda sebelum mereka naik 

ke atas panggung dan visual-visual yang digunakan untuk membawa suasana 

hati yang menonton. Agar penonton dapat merasakan soul lagu mereka ketika 

mereka manggung. 
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7. Weakness 

Disamping letak kekuatan Friday pada saat performance, terdapat kelemahan 

pada manajemen waktu. Banyaknya acara diluar keperluan Friday, para 

personil mempunyai berbagai aktifitas yang tidak bisa ditinggal, sehingga 

berbagai kesibukan diluar Fridy yang membuat mereka tidak setiap hari 

bertemu. Akhirnya acara manggung Friday semakin berkurang, yang dapat 

membuat kecewa para penggemar. 

 

8. Lirik Lagu Will We Make It This Time 

If you trust me 

You‟ll be the ones in suffer 

If you trust me 

You‟ll be the ones in suffer 

Gonna rest some fun 

If you trust me 

Will you be the last in suffer? 

Love things crawl 

And waste some fun 

If you trust me 

Will it be our last time on sofa? 

Then we‟ll sit on a wood chair 

Will we make it this time 
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