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BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

Secara keseluruhan bab ini akan membahas tentang produksi hingga pasca 

produksi. Proses tersebut akan digambarkan pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Gambar proses produksi dan pasca produksi 

Di bagian produksi teknik shake untuk pengambilan gambar nya pada 

lokasi live performance band STDC yang berada di indoor studio Adventure. 

lokasi akan ditata seperti yang digambarkan pada storyboard. 

Selanjutnya bagian pasca produksi terdiri dari editingnya diberikan 

beberapa efek antara lain slowmotion dan splitscreen. Pemberian efek ini barguna 

untuk memberikan kesan mendramatisir pada video klip. 
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4.1 Produksi 

Bagian produksi akan terbagi menjadi dua, yaitu penggunaan tokoh dan 

penataan lokasi. Masing-masing bagian akan dijelaskan sebagai berikut. 

4.1.1 Setting Tokoh dan Lokasi 

Pemilihan tokoh, dan lokasi didasari dari sinopsis yang ada, sedangkan 

pesan yang dipakai dipilih berdasarkan pesan dari masing-masing adegan yang 

divisualkan. Berikut ini adalah detail pembahasan tentang tokoh, lokasi dan pesan: 

1. Tokoh 

Pemilihan tokoh pada gambar 4.2 didasari dari sinopsis yang ada. Tokoh 

yang muncul berdasarkan sinopsis terdiri dari anggota band sebanyak 6 

orang ya dan model berpakaian bidadari yang serba hitam (gambar 4.3). 

  

Gambar 4.2 Gambar Bidadari yang berpakaian serba hitam STIK
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Gambar 4.3 Gambar anggota band STDC 

2. Lokasi 

Lokasi di yang digunakan untuk produksi video klip ini adalah dua lokasi 

berada di Kintamani Bali dan studio Adventure Surabaya. Berdasarkan 

storyboard yang dibuat maka dapat ditentukan banyaknya lokasi yang 

dibutuhkan setting seperti pada gambar 4.4 dan gambar 4.5. 

 

Gambar 4.4 Gambar Penataan lokasi di Kintamani Bali STIK
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     Gambar 4.5 Gambar penataan lokasi studio Adventure di Surabaya 

 

Setelah mendapatkan tempat yang membutuhkan setting, maka masing-

masing tempat dapat disetting sesuai dengan yang digambarkan pada 

storyboard. Penataan masing-masing tempat seperti terlihat pada gambar 

4.5. Selanjutnya proses shooting dapat dilakukan. Proses shooting siap 

dilakukan. 

4.1.2 Pengambilan Gambar 

1. Teknik Shake 

Teknik yang dipakai pada video klip ini adalah Shake, yang mana masing-

masing mempunyai tahapan pengerjaan sendiri. Teknik Shake dilakukan 

ketika proses produksi video khususnya di indoor studio Adventure, 

sedangkan teknik slowmotion dan splitscreen dilakukan pada bagian paska 

produksi. Teknik shake dilakukan dengan menjalankan kamera secara naik 
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turun dan menaikan speed yang tinggi pada camera seperti sedang 

mengocok melewati bagian-bagian yang disesuaikan (gambar 4.6). 

 

Gambar 4.6 Hasil Pengambilan Gambar 

 

Hasil pengambilan gambar ini selanjutnya diproses di bagian pasca produksi 

untuk disatukan dengan lagu dan diberi efek untuk menberikan kesan 

dramatis pada video klip.  
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4.2 Pasca Produksi 

Pasca produksi dilakukan untuk menggabungkan video dengan lagu dan 

memberikan beberapa efek. Pemberian efek pada video ini berguna untuk 

memberikan kesan dramatis pada video klip. 

4.2.1 Editing 

Edit yang dilakukan pada sub bab ini adalah pemberian beberapa efek 

yang berguna untuk memberikan kesan dramatis pada video klip. Teknik-teknik 

tersebut adalah slow motion, dan splitscreen, yang masing akan dijelaskan pada 

sub bab berikut. 

1. Slow Motion 

Slow motion diberikan pada video untuk memberikan kesan gerakan yang 

sedikit lambat, selain itu berguna juga untuk memberikan kesan dramatis 

seperti kegunaan efek slowmotion itu sendiri.  

 

Gambar 4.7 Pengurangan Speed Pada Video 

Pemberian efek slow motion ini dilakukan pada software video editing 

dengan cara mengurangi speed sebanyak 60% (gambar 4.7). memberikan 

efek gerakan lebih pelan pada bagian atau adegan tertentu yang diinginkan. 
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2. Split screen 

Efek yang ditimbulkan oleh splitscreen adalah untuk membagi layar. Dalam 

produksi film, split screen secara tradisional adalah membagi layar / frame 

menjadi dua ataupun lebih. Dalam video klip, teknik split screen akan 

berfungsi di adegan inti yang akan terdapat makna yang dibagi dalam setiap 

potongan-potongan gambar yang terdapat dalam satu layar tersebut. Dengan 

menggunakan teknik splitscreen akan memperlihatkan personil-personil dari 

band dan membagi antara scene cerita dari video klip dengan scene yang 

menampilkan aksi panggung dari band. 

 

Gambar 4.8 Hasil Pemberian Efek splitscreen 

 

4.3 Hasil 

Setelah proses produksi digabungkan dengan lagu dan diberikan beberapa 

efek pada bagian pasca produksi, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah 
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melakukan proses rendering pada video. Rendering ini berguna untuk 

menghasilkan video klip secara utuh dengan hasil seperti pada gambar 4.9. 

 

 

Gambar 4.9 Hasil Video Klip 

 

Video klip ini merupakan hasil dari pembuatan video klip band STDC 

(Sebuah Tawa Dan Cerita) berjudul “The Awakening” dengan durasi 3 menit 34 

detik. Selanjutnya video klip ini siap untuk ditayangkan di berbagai media untuk 

diputar 
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4.4 Biaya Produksi 

Uraian Durasi  Harga Satuan   Total  Sub Total 

1 Evie/Model 1 Hari  Rp      500,000.00   Rp    500,000.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp 

10,415.000.00 

2 Sewa studio Adventure 3 Jam  Rp      500,000.00   Rp    1,500,000.00  

3 Sewa cas kintamani bali 1 Hari  Rp      500,000.00   Rp      500,000.00  

4 Make up model/artist 1 Hari  Rp      500,000.00   Rp      500,000.00  

5 Kostum model 1 Hari  Rp      600,000.00   Rp      600,000.00  

6 

Tiket keberangkatan 

Pesawat Surabaya – 

bali  3 

Oran

g  Rp      475,000.00   Rp      1.425,000.00  

7 

Tiket keberangkatan 

Pesawat Bali -  

Surabaya 3 

Oran

g  Rp      380,000.00   Rp      1,140,000.00  

8 

Sewa Sound, Ampli, 

Drum set 1 Hari 

 Rp      

1,250,000.00   Rp      1,250,000.00  

9 Hotel Di Bali 2 Hari  Rp      250,000.00   Rp      500,000.00  

10 Sewa Alat dan Camera 2 Hari 

 Rp      

1,250,000.00   Rp      2,500,000.00  

  

    

 Rp 

10,415,000.00 
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Tabel 4.1 Biaya Pengeluaran Produksi 

4.5 Jadwal Kerja 

 

Tabel 4.2 Jadwal Produksi 

 

 

 

NO. KEGIATAN Apr’13 Mei’13 Jun’13 

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

1. Penyusunan Bab I             

2. Penyusunan Bab 

II 

            

3. Penyusunan Bab 

III 

            

4. Pengumpulan 

Data Dari 

Informan 

            

5. Pengolahan Data             

6. Penyusunan Bab 

IV 

            

7. Produksi             

8. Finishing             
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