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ABSTRACT
Music videos are one of the most popular categories that have been watched by audience on YouTube. 
There is a great potential in the field of music video, thus the development of Basic Video course at Ciputra 
University integrates storyline-based music video as the end result of learning. In collaboration with several 
independence musicians such as Deredia Music, a group of students has succeeded in producing a unique 
music video and inspired this research. This research used qualitative method by observation and study 
of literature. The music video has beautiful visualization, because of the use of varied spaces, consistent 
colors, dynamic movements and visual rhythm in sync with the rhythm of the song.

Keywords: music video, visual structure.

ABSTRAK
Video musik adalah salah satu kategori terpopuler yang paling sering ditonton oleh audiens di YouTube. 
Adanya potensi besar di bidang video musik, maka pengembangan mata kuliah Basic Video di Universitas 
Ciputra mengintegrasikan pembuatan video musik berbasis storyline sebagai hasil akhir pembelajaran. 
Bekerja sama dengan beberapa musisi independen seperti Deredia Music, kelompok mahasiswa berhasil 
menghasilkan video musik yang unik dan menginspirasi dibuatnya penelitian ini. Metode yang digunakan 
adalah metode penelitian kualitatif, dengan cara observasi dan studi literatur. Video musik tersebut memi-
liki visualisasi yang indah, karena ruang yang variatif, warna yang konsisten, pergerakan yang dinamis dan 
irama visual sinkron dengan irama lagu. 

Kata Kunci: video musik, struktur visual.
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PENDAHULUAN
Video musik merupakan media bagi musisi dan produser musik sebagai strategi promosi penjualan musik. 
Kebangkitan video musik dimulai tahun 1980 ketika adanya televisi. The Beatles adalah salah satu band 
yang menginisiasi pembuatan video musik sebagai bentuk marketing. Kemudian, beberapa band lainnya 
mencoba hal yang sama. Hingga popularitas MTV (Music Television) membuktikan bahwa video musik 
mampu mendorong nilai penjualan musik yang biasa-biasa saja, bahkan yang sederhana sekalipun. (Car-
son, n.d.) Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan hilangnya MTV (Music Televi-
sion), video musik tetap dikonsumsi melalui smartphone. Bahkan, menurut Madden (2018), 93 dari 100 
orang yang menonton YouTube, video musik adalah kategori terfavorit yang ditonton oleh user. Salah satu 
contoh studi kasus yang menuang perhatian di seluruh dunia adalah video musik This Is America. Eksistensi 
video musiknya menjadikan lagu Childish Gambino hits dan bertengger di tangga lagu musik teratas selama 
beberapa waktu. Di Indonesia, video musik merupakan hal yang esensial karena pengemasan video musik 
yang kreatif dapat memberikan kesan yang mendalam terhadap pecinta musiknya, selain itu video musik 
mampu meningkatkan pendapatan musisi tersebut. Salah satu contoh video musik yang memiliki jumlah 
penonton melebihi 500 juta yaitu Lagi Syantik. Video musik yang diunggah di YouTube tersebut juga berhasil 
membantu Siti Badriah meraup uang berkisar 600 juta setiap bulannya. (Nugroho, 2018) 

Adanya potensi besar di bidang video musik, maka pengembangan mata kuliah Basic Video di Univer-
sitas Ciputra mengintegrasikan pembuatan video musik berbasis storyline sebagai hasil akhir pemb-
elajaran. Bekerja sama dengan beberapa musisi independen seperti Deredia Music, kelompok maha-
siswa diharapkan untuk dapat memaknai lagu dan memvisualisasikan cerita yang ingin disampaikan 
oleh musisi tersebut. Selama 1 semester, kelompok mahasiswa berhasil menghasilkan video musik 
yang unik dan menginspirasi dibuatnya penelitian ini. Indahnya visualiasasi dari project Teman Seper-
juangan karena terdapat struktur visual yang dinamis dan mencerminkan isi lagu Deredia Music. Kajian 
yang mempelajari struktur visual sangat tepat untuk mendapatkan pembahasan shot demi shot dalam 
video musik itu. Setelah mengetahui hal tersebut, diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan untuk 
pengembangan best practice dalam pengajaran produksi video musik pada semester berikutnya.

STUDI LITERATUR
Tinjauan Video Musik
Berdasarkan deskripsi dari filmsound.org, video musik adalah sebuah format komunikasi audio visual 
yang mengkomunikasikan informasi sebagai berikut: musik, lirik dan visual. Video musik adalah bentuk 
dari penambahan visual ke dalam musik dan lirik yang sudah ada. Menurut Frith (n.d.), mengemukakan 
bahwa video musik dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori: performance, narrative dan conceptual. 
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Video musik berbasis storyline masuk ke dalam kategori yang kedua, yaitu narrative. Perbedaan men-
dasar dengan video musik kategori lainnya, musik video naratif mengandung unsur visual storytelling, 
dimana video musik tersebut mengandung cerita yang dapat diikuti oleh penonton. 

Tinjauan Teman Seperjuangan
Video musik Teman Seperjuangan memiliki durasi 4 menit 16 detik. Video musik Teman Seperjuangan 
yang diteliti adalah karya dari kelompok mahasiswa yang terdiri dari: Jonathan Jami’an Eliezer, Andi 
Azril Syaifullah Almeizar, Olivia Kay Dean, Ruth Nehemia Staal, Andrew dan Ellen Angelin Christiani. 
Dengan susunan crew sebagai berikut: Jonathan Jami’an Eliezer sebagai produser, sinematografer, 
serta kamera operator; Andi Azril Syaifullah Almeizar sebagai sinematografer dan editor; Olivia Kay 
Dean sebagai sutradara serta scriptwriter; Ruth Nehemia Staal sebagai asisten sutradara, asisten kam-
era operator serta scriptwriter; Andrew sebagai art director dan asisten produksi; dan Ellen Angelin 
Christiani sebagai art director, sinematografer, dan asisten produksi. 

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, karena data yang dikumpulkan bersifat 
kualitatif. Proses analisa video musik ini dilakukan dengan cara studi literatur serta observasi yaitu 
menonton dan melihat hubungan antar adegan satu dengan adegan lainnya. Video musik Teman Sep-
erjuangan memiliki 64 shot, berdasarkan jumlah pergantian shot dari satu shot ke yang lain. Lalu jika 
dipilah berdasarkan scene, video musik ini memiliki 12 scene dengan detail sebagai berikut:

Scene Jenis Scene Deskripsi Scene Nomor shot
1 EX Salah satu sahabat memainkan lagu dari kaset 

tape berjudul Teman Seperjuangan
1, 2, 3

2 EX Sekelompok sahabat sedang dalam perjalanan ke 
suatu tempat naik mobil

4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17

3 EX Sekelompok sahabat sedang piknik di hari yang 
cerah

10, 11, 12, 13, 14, 15

4 Sekelompok sahabat sedang dalam perjalanan 
ke suatu tempat naik mobil pada malam hari lalu 
mobilnya mogok

20, 21, 22

5 Sekelompok sahabat sedang berjalan pada malam 
hari

18, 26

6 Sekelompok sahabat sedang berjalan pada siang 
hari

19, 23, 24, 25

7 CO Sekelompok sahabat berada di karnival 27, 28, 29, 30, 31, 34, 40, 42, 
48, 49, 50, 51

Tabel 1. Scene and Shot Breakdown
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode analisis Bruce Block dalam bukunya The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV 
and Digital Media, dibagi ke dalam beberapa macam analisis: 
Analisis 1: Ruang
Menurut Block (2008), ada 4 jenis ruang yaitu Flat Space, Deep Space, Limited Space dan Am-
biguous Space. Analisa ini menggunakan grafik struktur visual yang dijelaskan oleh Bruce Block. 
Analisa ruang akan diambil dari beberapa scene yang mewakili sebuah ekposisi (EX), konflik 
(CO), klimaks (CX) dan resolusi (R). 

8 CO Sekelompok sahabat berada di photo box 32, 33
9 CO Sekelompok sahabat sedang makan 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 

45, 46
10 CX Sekelompok sahabat sedang berada di parkiran 47
11 CX Sekelompok sahabat melihat pemandangan 

malam dan menikmati malamnya
52, 53, 54, 55, 56, 57

12 R Salah satu sahabat mencoba mengontak sahabat 
lainnya

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

Sumber: Saputra (2020)

Scene Jenis Scene Deskripsi Scene Nomor shot

Tabel 1. Scene and Shot Breakdown (lanjutan)

Gambar 1. Analisa ruang dan intensitas 
cerita scene EX

Sumber: Saputra, 2019

Gambar 2. Analisa ruang dan intensitas
cerita scene CO dan CX
Sumber: Saputra, 2019
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Pada figur 1, dapat diketahui bahwa tiga scene awal menggambarkan analisa ruang yang mengguna-
kan contrast of space. (Block, 2008). Kontras menunjukkan sebuah intensitas visual dan hal tersebut 
yang membuat video musik ini menarik sejak shot awal. Seiring dengan alur cerita yang semakin intens 
yang terlihat pada figur 2, struktur visual video musik tersebut semakin dinamis dan terjadi beberapa 
visual spike tepat pada scene yang menggambarkan sebuah konflik. Menariknya, ketika hampir men-
capai klimaks ada pergantian dari flat space ke limited space cukup banyak, padahal pada bagian 
eksposisi banyak menggunakan deep space. 

Analisis 2: Tone dan Warna

Scene Shot Visual Jenis Pergerakan Deskripsi Pergerakan
3 11 Kamera dan obyek bergerak se-

cara diagonal dengan keadaan 
obyek bergerak mendekati arah 
matahari dan kamera bergerak 
menjauhi

Gambar 3. Shot dalam video musik
Sumber: Saputra, 2019

Gambar 4. Shot dalam video musik
Sumber: Saputra, 2019

Palet warna yang digunakan dalam video musik Teman Seperjuangan bersifat komplementer karena 
kontras antara warna langit dan baju yang dipakai oleh aktor menunjukkan mood yang riang dan santai. 
Penggunaan warna cokelat muda atau warna kulit juga cukup banyak, ditunjukkan melalui baju, akse-
soris dan properti kamera. Selain itu, ada beberapa warna yang konsisten muncul pada beberapa shot 
yaitu warna merah dan turunannya, merah muda. 

Analisis 3: Pergerakan dan Irama
Beberapa contoh shot dianalisa untuk menjelaskan jenis pergerakan dan dampaknya terha-
dap penceritaan video musik, terutama pada scene yang memiliki jenis shot dengan pergera-
kan yang cukup variatif.

Tabel 2. Jenis Pergerakan
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Pergerakan diagonal adalah pergerakan yang paling intens. Kontras visual terjadi di shot 11 karena 
pergerakan diagonal kamera dan obyek berlawanan arah. Beberapa shot lainnya juga kontras yaitu 
shot 14 dan 34, karena kamera bergerak secara vertikal dan obyek bergerak secara diagonal. Meski-
pun jenis pergerakan kamera dan obyek ditemukan repetisi, posisi obyek dan lokasi obyek berbeda, 
sehingga audiens bisa menikmati dan merasa belum pernah melihat shot tersebut. Banyak shot dalam 
scene video musik tersebut menghasilkan irama seperti yang dijelaskan oleh Block terutama shot di-
mana obyek masuk dan keluar frame, gerak lalu diam, dan bergerak ke arah arah tertentu. Berikut 
adalah contoh shotnya:

KESIMPULAN DAN SARAN
Melalui hasil analisa struktur visual video musik, bisa disimpulkan bahwa scene awal atau scene eks-
posisi memiliki bobot yang cukup penting dari keseluruhan cerita video musik untuk menggambarkan 
persahabatan yang kokoh dan tak terpisahkan, terbukti dari ditampilkannya banyak penggunaan deep 
space dan kontras warna. Selain itu, pergerakan yang variatif membuat scene awal menjadi pusat per-
hatian karena mata audiens mengikuti pergerakan obyek dan kamera sesuai dengan apa yang terlihat 
mata sehari-hari.  Visual video musiknya juga menghasilkan irama yang mencerminkan irama lagunya. 
Klimaks cerita diselesaikan dengan baik melalui penggambaran masing-masing karakter dalam setiap 
shot yang berbeda melalui limited space, sehingga menimbulkan kesan memuaskan tetapi tidak berle-
bihan. Ekspektasi penonton terbayarkan di akhir video musik Teman Seperjuangan bahwa sekelompok 
sahabat masih berteman dengan shot sudut pandang terbatas tanpa musik tetapi diiringi dialog singkat 
yang disampaikan oleh salah satu sahabat. Saran untuk penelitian berikutnya adalah mempertimbang-
kan metode lain seperti metode analisa semiotika untuk menganalisa tidak hanya struktur visual, tetapi 
juga musik itu sendiri. 

3 14 Kamera bergerak secara vertikal 
menjauhi obyek sedangkan 
obyek bergerak secara diagonal 
memenuhi frame

7 34 Kamera bergerak secara vertikal 
ke arah yang sama dengan 
obyek, tetapi obyek bergerak 
secara diagonal 

Tabel 2. Jenis Pergerakan (lanjutan)

Scene Shot Visual Jenis Pergerakan Deskripsi Pergerakan
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