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10.1. Kamera Video 
10.1.1.  Perencanaan pengambilan gambar  
Perencanaan merupakan langkah penting dan mungkin juga sulit untuk 
menjadi ahli dan bisa jadi sangat menguras tenaga. Kamera bekerja 
hanya membutuhkan satu keterampilan dengan proses yang  lebih besar 
untuk tujuan menghasilkan video komplit, program TV atau presentasi 
sejenis. Untuk menjadi baik bekerja dengan kamera  harus memiliki 
gambar yang bagus untuk diproses dan beberapa gagasan gambar dan 
suara seperti apa yang akan dihasilkan nanti.   

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 – 1. Penyusunan Perencanaan Program  

Perbedaan pekerja amatir dan professional, bahwa  amatir  adalah  " 
menunjuk dan mengambil gambar", sedangkan professional  
pengambilan gambar terencana. Sesungguhnya pada saat tidak 
mempunyai waktu untuk mempersiapkan melaksanakan rekaman, 
seringkali aksi dimulai  pada saat tak terduga dan itu harus dilakukan. 
Dalam kasus demikian sejauh mungkin rencana telah dibuat 
sebelumnya. Ini tidak bisa cukup dengan perencanaan adalah 
segalanya.  Pada umumnya kamera bekerja, dibagi dalam dua bagian 
yaitu Shoot Plan dan Shot Plan.  

 
BAB 10 

 

 

PEMBUATAN DOKUMENTASI 
VIDEO 
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10.1.2.  Shoot plan 

Dalam kasus ini kata shoot diartikan sebagai bagian pengambilan 
gambar. Jika  berpikir dari semua yang direkam sebagai bagian dari 
pengambilan gambar,  dan memiliki perencanaan untuk setiap 
pengambilan gambar, kemudian  akan didapatkan cara mengorganisir 
gambar yang lebih baik.    
Setiap pengambilan gambar harus jelas tujuannya. Setiap pekerjaan 
mengarah  pada perencanaan yang lebih besar. Yang pasti apapun itu 
akan tergantung pada banyak faktor. Jika membuat film lakukan 
perencanaan dengan matang semua pengambilan gambar yang 
diperlukan dengan skrip atau storyboard. 
• Jika membuat home video, perencanaan bisa dengan membuat arsip 

historikal untuk generasi penerus (lebih disarankan menggunakan 
topik)    

• Jika membuat proyek seperti pembuatan dokumentasi perkawinan,  
masih harus dipikirkan implikasi pengambilan gambar.    

Perencanaan berarti pengangkatan perilaku yang terkontrol. Bila  
mengangkat kamera video, lepaskan pemikiran “Ini akan nampak baik 
pada video” dan mulailah pengambilan gambar apa saja yang terjadi, 
sambil berpikir “ Apa yang aku inginkan  ini akan tampak seperti apa 
yang ada pada video. Kemudian  ambil gambar  beraksi mencapai tujuan 
pengambilan gambar.  
Perencanaan dilakukan sepanjang pengambilan gambar  meliputi : 
berapa banyak footage yang diperlukan hingga selesai dan seberapa 
lama pengambilan gambar ?. Peralatan checklist meliputi kamera, tripod, 
pita, batere, power supply mikropon dan peralatan audio, pencahayaan, 
stand, pena.    
 
10.1.3.  Penyusunan skenario dan story board 

Persiapan dapat dilakukan dengan mempersiapkan skenario atau 
dilengkapi dengan story board yang membantu dalam mencapai efisiensi 
kerja. Pengambilan gambar dokumentasi pribadi dapat dilakukan dengan 
cara spontanitas. Untuk pekerjaan professional  pengambilan gambar 
lapangan tidak bisa sepebuhnya mengandalkan spontanitas tenaga 
lapangan. Bagaimanapun pengambilan gambar akan efektif apabila 
dilakukan perencaan secara matang. Penyusunan ini dilakukan meliputi 
gambar yang diinginkan, lokasi, durasi waktu, informasi yang akan 
disampaikan. Rencana ini nantinya menjadi pedoman pelaksanaan 
tenaga lapangan dari kameraman hingga penyelaras akhir. Pengambilan 
gambar diberi nomor agar memudahkan dalam pelaksanaan editing, 
namun bukan berarti pengambilan gambar harus urut sesuai dengan 
nomor gambar pada skenario. Pengambilan gambar untuk efisiensi tidak 
harus diurutkan sesuai nomor gambar pada skenario, namun didasarkan 
ketuntasan kebutuhan gambar di lokasi. 
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Dalam table di bawah ditunjukkan contoh skenario pembuatan film 
layanan masyarakat tata ruang kota untuk menuju sejahtera yang dibuat 
oleh Departemen Pekerjaan Umum. Dari apa yang dituliskan pada 
skenario bisa diperoleh gambaran akhir hasil pekerjaan, untuk siapa 
informasi ditujukan dan harapan yang akan diwujudkan.   
 
Tabel 10 – 1. Skenario Film Layanan Masyarakat  Menata Ruang Menuju 

Hidup Sejahtera 
 

   
 

No Visual Narasi Audio Waktu 

00 

 

 

   5 “ 

01 

 

 

 

 

 

 

 

   10” 
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10.1.4.  Rencana  pengeditan 

 Setiap capture pengambilan gambar harus sesuai dengan apa yang 
dipikirkan. Terdapat dua cara untuk pengeditan yaitu Post-production dan 
in-camera.  

� Pengeditan post-production  ini berarti pengambilan gambar akan 
dicatat dan disusun kembali dengan menggunakan peralatan editing. 
Ini menunjukkan seberapa professional kerja,  fleksibilitas ketika 
mengambil gambar dan seberapa lebih baik hasil akhirnya.       
Post editing lebih sederhana ,  yang diperlukan adalah kamera, VCR 
dan beberapa penghubung. Apakah ini berarti perencanaan 
pengambilan gambar dapat dikumpulkan semua sesuai permintaan, 
dan dapat diambil gambar sebanyak yang disuka. Pada tingkat editing 
dapat dihilangkan gambar yang tidak diinginkan   dan menyusun  
menjadi satu seperti yg diinginkan. Pekerjaan Ini dapat memakan 
waktu khususnya jika   tidak memiliki banyak pengalaman editing, 
namun biasanya usaha itu sangat berharga. 

� Pengeditan in-camera berarti gambar yang diambil merupakan 
gambar yang digunakan, disini tidak ada post-production.  Pada 
dasarnya masih diperlu melakukan editing,  masih harus dipilih 
disamping gambar yang diperlukan  dan gambar yang tidak 
diperlukan. Perbedaanya adalah harus mengedit membuat keputusan 
seperti gambar mana yg diperlukan, ini lebih baik dari pada dalam 
post. Ini tidak mudah dan tidak mungkin mengambil semua dengan 
benar, ini memerlukan perencanaan, pandangan kedepan dan 
pengalaman.    

Catatan : 
� Terdapat suatu situasi lain yang akan menyebutkan :  the live multi-

camera shoot. Dimana sejumlah kamera dihubungkan ke sentral      
vision mixer, dan sebuah  pengarah pemutusan antar kamera    (misal 
dalam acara siaran langsung olah raga). Dalam kasus ini,  berpikir  
pengeditan dilakukan dalam waktu sesungguhnya (real time) 
sebagaimana kejadian sebenarnya.   

� Kapan pengediatan perlu dilakukan, terdapat aturan mendasar yang 
harus diikuti. Karena pemahaman persyaratan aturan beberapa 
pengetahuan jenis pengambilan gambar, dan framing, kita akan 
tinggalkan untuk pengambilan sekarang dan kembali untuk 
pengambilan berikutnya. 
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\ 
Gambar 10 – 2. Gaya memanggul kamera 

 

10.1.5.  Fungsi kamera 

Kebanyakan camcorder 
domestik dapat diatur secara 
otomatis. Semuanya harus 
dikerjakan dengan memutar 
on, menunjuk dan menekan 
rekam. Situasi kebanyakan 
bagus, namun fungsi 
otomatis mempunyai banyak 
keterbatasan. Jika ingin 
mengembangkan kerja 
kamera, harus belajar untuk 
mengendalikan kamera 
artinya menggunakan fungsi 
manual. Dalam kenyatannya 
kamera professional memiliki 
fungsi otomatis terbatas, dan seorang operator kamera professional 
tidak akan pernah menggunakan fokus otomatis atau iris otomatis.   
Kebanyakan pemula mempertanyakan “ mengapa tidak, fokus otomatis 
baik dan gambar nampak bagus. Ada dua jawaban :  
1. Meskipun fungsi ototmatis biasanya dibuat cukup baik, terdapat  

beberapa situasi yang tidak dapat di atasi (misalnya kondisi 
pencahayaan buruk). Dalam keadaan demikian operator dihadapkan 
dengan  ukuran panjang tak dapat dipakai kecuali jika   mengambil 
kendali manual. Biasanya hasil pengambilan gambar tak dapat 
digunakan karena kualitasnya kurang baik (keluar dari fokus).    

2. Kamera tidak mengetahui apa yang diinginkan operator. Untuk 
mendapatkan hasil terbaik atau memperoleh pengaruh khusus 
seringkali diperlukan meninggalkan fungsi otomatis dan mengerjakan 
dengan manual.  

Mempelajari cara kerja kamera akan dimulai dengan menilai hasil yang 
diperoleh melalui fungsi manual lebih baik. Pada umumnya 
pengoperasian kamera secara singkat dijelaskan di bawah ini. Dimulai 
dengan belajar dan mempraktekan  dengan meninggalkan fungsi 
otomatis.  
  
10.1.6. Zoom 

Fungsi ini memindahkan titik pandang dari dekat ke lebih jauh dari 
subyek. Efek serupa dengan menggerakkan  kamera lebih dekat atau 
menjauh.  
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Gambar 10 – 3. Posisi tombol zoom 

 

Catatan : 
Memperbesar lebih jauh, 
lebih sulit untuk 

mempertahankan 
keberadaan gambar. 
Dalam banyak kasus 
menggerakkan kamera 
lebih dekat pada subyek 
dan kemudian 
memperbesar yang pada 
dasarnya sama dengan 
pembingkaian. Untuk 
memperbesar jarak jauh 
sebaiknya menggunakan 
tripod.  
Pembesaran merupakan 

fungsi yang banyak orang sukai. Ini mudah dan dapat mengerjakan 
banyak hal. Nasihat yang paling umum diberikan dalam penggunaan 
pembesaran adalah gunakan  lebih sedikit. Karena bekerja baik tidak 
berlebihan tetapi terlalu banyak yang diperbesar melelahkan bagi 
penonton.  
 
10.1.7. Fokus 

Fokus otomatis secara tegas untuk para amatir. Tidak seperti fotografi, 
tidak ada cara fokus otomatis yang memenuhi kebutuhan operator video 
kamera. Banyak orang keslitan mendapatkan fokus manual, namun jika 
diinginkan hasil yang semuanya baik, diperlukan pengendalian fokus.  

 

 

 
 
 
 

Gambar 10 – 4. Posisi ring fokus 
 
Kamera professional basanya mempunyai cincin fokus manual di bagian 
depan dari tempat lensa. Putar cincin searah jarum jam untuk fokus yang 
lebih dekat, berlawanan arah jarum jam untuk fokus jarak lebih jauh. 
Pemakai kamera mempunyai jenis mekanis fokus yang berbeda, 
biasanya berupa dial kecil. Untuk mendapatkan fokus terbaik, diperbesar 
sedekat  mungkin pada subyek, atur cincin hingga fokus tajam, kemudian 
perkecil untuk mendapatkan pembingkaian yang dikehendaki.   
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Gambar 10 – 6. Mengeimbangkan 

wana putih 

 

10.1.8. Fungsi  iris kamera 

Pembukaan iris dapat di atur (lubang bidik kamera), berfungsi 
mengendalikan cahaya yang datang melalui lensa. Membuka iris, 
mengakibatkan cahaya masuk lebih banyak dan gambar lebih jelas.  

 

 

 
 
 
 

Gambar 10 – 5. Posisi ring iris 
 
Kamera professional mempunyai sebuah cincin iris pada rumah lensa, 
yang dapat diputar searah jarum jam untuk menutup dan berlawanan 
arah jarum jam untuk membuka. Pemakai kamera biasanya 
menggunakan salah satu dial atau mengatur tombol. Peran  
pengendalian iris adalah  untuk mengekspos subyek. Bagian lain dari 
gambar  sepanjang subyek dapat diatur menjadi sangat cerah atau gelap 
agar mudah dilihat.  
 
10.1.9. Keseimbangan putih (White Balance) 

Penyeimbang putih artinya warna 
seimbang. Ini merupakan fungsi 
kamera yang menyatakan apakah 
setiap warna dapat tampak 
menyerupai, dengan memberikan 
acuan warna putih yang benar. Jika 
kamera mengetahui putih seperti 
apa, kemudian akan mengetahui 
tampak seperti apa warna yang 
lain. Fungsi ini secara normal 
dikerjakan secara otomatis oleh 
pemakai kamera tanpa operator 
sadari keberadaannya. Pekerjaan 
ini sebenarnya sangat baik dalam 
banyak situasi, namun akan ada beberapa kondisi yang tidak 
menginginkan putih otomatis. Dalam situasi ini warna akan nampak 
salah atau tidak natural.  

Untuk membentuk keseimbangan putih, bidikan kamera pada sesuatu 
yang bersifat tidak memantulkan putih dalam cahaya yang sama seperti 
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subyek, dan bingkai sehingga kebanyakan atau semua gambar putih. 
Atur fokus dan ekspos, kemudian tekan tombol “white balance” atau 
saklar. Terdapat beberapa indikator dalam viewfinder yang menyatakan 
bila keseimbangan putih telah diselesaikan. Bila ini tidak bekerja, cobalah 
atur iris, ubah filter atau temukan hal lain untuk mendapatkan putih 
seimbang. Perlu dilakukan menyeimbangkan  putih secara teratur, 
terutama ketika kondisi - kondisi pencahayaan berubah misalnya 
perpindahan antara di dalam dan di luar rumah).      

10.2. Audio  

Hampir semua pemakai kamera datang dengan mikropon built-in, 
biasanya stereo hi-fi.  Pengambilan audio sepenuh subyek dengan hasill 
baik sebenarnya cukup sulit. Menyadari hal tersebut dan keberadaan 
sinyal audio sangat penting  seharusnya tidak dilewatkan. 
 
Jika   tekun berusaha, cobalah colokan mikropon luar ke dalam soket 
masukan mic dari kamera (jika ada). Terdapat dua alasan mengapa ini 
dikerjakan :  
o Mungkin ada mic yang lebih sesuai untuk pekerjaan yang sedang 

dikerjakan dari pada mic yang ada dikamera. Seringkali, mic yang 
lebih baik dengan mudah dapat diletakan di atas kamera.  

o Mungkin perlu memilki mic pada kamera dalam posisi yang berbeda. 
Misal ketika meliput pidato, kamera bisa dibelakang ruang dengan 
colok audio panjang mengarah panggung, sedangkan mic diletakan 
pada suatu tumpuan .   

Kebanyakan kamera memiliki pengendali peroleh otomatis yang 
mengatur tingkat audio secara otomatis. Pemakai kamera pada 
umumnya mengatur seperti ini dan bekerja dengan baik dalam banyak 
situasi. Jika mempunyai manual pengendali audio, ini merupakan 
gagasan baik untuk belajar bagaimana cara menggunakannya.   

Jika mungkin, cobalah pertahankan noise latar belakang lebih atau 
kurang konsisten. Ini menambahkan kehalusan pada alir produksi. Tentu 
saja, beberapa pengambilan gambar akan memerlukan perubahan 
mendadak dalam audio berkenaan dengan upaya menarik perhatian. 
Mendengarkan apa yang   sedang orang katakan dan membangunnya ke 
dalam video.  Usahakan untuk  memulai dan menyelesaikan 
pengambilan gambar selagi seseorang sedang berbicara,   tak ada 
jeleknya dari pada video penuh dengan kalimat tak selesai.  

Pemakaian musik latar belakang selagi pengambilan gambar,  dapat 
menghasilkan musik yang melompat setiap kali mengubah pengambilan 
gambar.  seperti mendengarkan suatu rekaman yang telah tergores. Jika 
diperlukan gunakan musik yang dapat  di on dan offkan.  
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Satu lagi hati-hati terhadap noise angin.  Bahkan angin sepoi-sepoi 
paling lemahpun dapat merusak audio. Banyak kamera mempunyai filter 
low-cut, kadang-kadang dikenal sebagai filter " wind-noise atau yang 
serupa. Filter ini membantu namun solusi lebih baik untuk mengeblok 
angin.      

 10.2.1. Shutter 

Shutter mempunyai variasi aplikasi, khususnya untuk mendukung 
gerakan cepat. Keuntungan utama bahwa bingkai secara individu muncul 
lebih tajam (kritis untuk mereplay gerakan lambat) dan gambar muncul 
lebih tersentak-sentak.     
 
10.2.2.Effects 

Banyak konsumen kamera datang dengan suatu pilihan built-in efek 
digital, yang demikian ini seperti digital mix strobe,  dapat menjadi sangat 
kaku. Ini membutuhkan dedikasi percobaan hingga mengerti dengan 
jelas. Banyak hal dalam video, moderasi merupakan kunci penggunaan 
dengan alasan yang baik,  jangan berlebihan.  
 

 

 

 

Gambar 10 – 7.  Digital titler 

Perlu disadari bahwa hampir tiap-tiap efek dapat diciptakan  dengan 
kamera dapat dilakukan lebih baik melalui pengeditan perangkat lunak. 
Jika semuanya tak mungkin, ambil gambar tanpa efek dan berikutnya 
tambahkan efek.   

Ingat : walaupun ini sering menjadi solusi praktis menggunakan fitur 
otomatis, pada umumnya perlu  dilakukan sebanyak operasi kamera 
manual sebagaimana yang dapat dilakukan. 
 
10.3. Fokus kamera video 

Kemampuan menggunakan  fokus kamera manual  merupakan 
keterampilan kritis pada tingkatan produksi video.  
Catatan : 
Fokus manual sangat penting banyak kamera professional  tidak memiliki 
fitur fokus otomatis.  
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10.3.1. Beberapa fokus jargon 

Soft: Out of focus 

Sharp: In focus 

Depth of 
Field: 

Cakupan jarak dari lensa pada penerimaan fokus tajam yang dapat 
dicapai   

Pull fokus: Pengaturan fokus untuk titik yang berbeda selama pengambilan gambar   

 
10.3.2. Penggunaan fokus manual  

Kamera professional biasanya mempunyai cincin fokus manual di depan 
tempat lensa. Konsumen kamera biasanya menggunakan dial kecil 
(Catatan : dapat memilih fokus manual dari menu). 

  

 

 

 

Gambar 10 – 8. Posisi cincin fokus manual 

o Yakinkan kamera telah di set pada fokus manual 
o Perbesar seketat anda bisa pada subyek yang akan difokus. 
o Atur cincin fokus sampai diperoleh gambar tajam. Putar cincin 

searah jarum jam untuk fokus lebih dekat dan berlawanan arah 
jarum jam untuk jarak lebih jauh. 

o Perkecil pada bingkai yang dikehendaki, gambar akan tetap tinggal 
manis dan tajam. 

o Jika gambar kehilangan fokus bila diperbesar, periksa fokusnya 
kembali dan yakinkan  fokus makro tidak digunakan.  

Jika diperlukan atur fokus pada fly (sebagai contoh,  adalah pada 
pertengahan mengambil gambar menteri berpidato realisasikan 
wajahnya lembut), ini membantu untuk mengetahui bagaimana cara 
mengembalikan cincin fokus. Jika pengambilan dengan cara salah dan 
lebih tidak fokus, kadang diperlukan koreksi diri secara cepat kembalikan 
perhatian  pada kerja kamera. Bandingkan fokus latar depan dan latar 
belakang. Jika latar belakang lebih tajam dari subyek, kemudian harus 
difokuskan penuh ke titik yang lebih dekat (dan sebaliknya).  

Catatan : 
Biasanya fokus paling tajam terjadi pada posisi iris ditengah-tengah.  
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10.3.3.  Fokus kondisi sulit  

Pada dasarnya semakin banyak cahaya masuk memalui lensa, semakin 
mudah untuk fokus (ini berkaitan dengan   depth of field). Sesunguhnya 
lebih sukar untuk memusatkan cahaya sangat rendah. Jika harus 
berjuang dengan fokus cahaya rendah, dan tidak memungkinkan untuk 
menambahkan cahaya, dapat dicoba atasi dengan :  

o Yakinkan bahwa shutter dalam kondisi off. 
o Jika kamera mempunyai filter, gunakan filter cahaya rendah 

dengan tepat, pindahkan filter-filter tambahan. 
o Jika kamera memunyai fungsi digital, coba tambahkan sedikit lagi 

( kompromi dengan kualitas gambar). 
o Gunakan zoom selebar mungkin. JIka lensa memiliki extender 2X  

yakinkan ini pada 1X  
(www.mediacollage.com/video/camera/fokus). 

 
 10.3.4. Fokus belakang 

Jika didapatkan  fokus tajam, kemudian diperkecil  akan diperoleh 
gambar halus,  ketika diperbesar diperlukan pengaturan fokus belakang.  
Ini secara normal hanya terjadi pada kamera dengan lensa yang dapat 
dipisahkan. Para pengguna kamera  seharusnya tidak perlu cemas 
tentang itu.  
 
Catatan Teknik : 
mengacu pada " focal flenge length”. Ini merupakan jarak antara 
belakang lensa dan CCD.  
 
Akan diperlukan :  
• Kamera dengan cincin fokus. Ini akan dialokasikan mengarah 

belakang tempat lensa  
• Suatu table digambarkan dibelakang fokus,  sangat berguna untuk 

memperoleh  obyek dengan kontras yang baik. 

10.3.5. Pengaturan fokus belakang kamera 

o Atur kamera pada sebuah tripod atau tempat yang stabil, dengan 
subyek (table punggung fokus atau pengkontras obyek yang lain), 
sekurang-kurangnya 20 meter (sejauh mungkin).  

o Iris dibuka selebar-lebarnya, sehingga membentuk operasi dengan 
cahaya rendah lebih baik. Sebagai alternative, tambahkan 
kecepatan shutter atau filter ND. 

o Jika lensa memiliki extender 2 X, posisikan pada 1X. 
o Atur fokus  secara normal sampai gambar tajam. Jika table  fokus 

dibelakang digunakan pusat  table akan tampak kabur, fokus paling 
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tajam didapat bila lingkaran blurred paling kecil. (  Simulasi efek 
dilihat pada tabel di atas dan ketidak fokusan dilihat dengan mata).   

o Perbesar obyek. 
o Kendorkan cincin fokus belakang dan atur cincin sampai diperoleh 

gambar tajam.  
o Ulangi langkah-langkah di atas sampai fokus tetap tajam. 
o Kencangkan kembali dengan obeng kunci fokus belakang.  

 
10.3.6. Depth of field (DOF)  

Depth of Field acuan cakupan jarak kamera, guna mendapatkan  fokus 
tajam. Ini sangat penting dalam konsep kerja video untuk dua alasan :  
o Untuk mengendalikan fokus harus mengerti DOF. 
o Mengetahui cara menggerakkan DOF dengan membuka cakupan 

besar dari berbagai kemungkinan kreatif.   

Ilustrasi di bawah ini menunjukkan bagaimana cara memperoleh fokus 
tajam. Secara teknis, hanya satu   zone  yang dapat difokus secara 
sempurna dan semua titik lain secara berangsur-angsur  memudar. 
Praktisnya, dapat dikatakan gambar yang kelihatan jelas halus sebagai 
hal yang ada dalam fokus. DOF akan   cenderung meluas 1/3 di depan titik 
fokus, dan 2/3 di belakangnya.  

 

Gambar 10 – 9. Pengaturan DOF 

10.3.7. Pengendalian DOF  

Depth of field tidak konstan, dapat divariasi dengan menggunakan 
sejumlah trick. Pada dasarnya DOF ditentukan oleh pengaturan iris. 
Semakin kecil lubang bidik kamera semakin besar DOF. Ini berarti bahwa 
cahaya semakin banyak mengenai subyek dan lebih mudah fokus.  
Secara alami, dalam situasi cahaya sangat rendah dimana iris terbuka 
lebar, DOF secara signifikan dikurangi dan fokus menjadi cukup 
tertantang. Faktor-faktor yang mempengaruhi DOF : 
o kondisi pencahayaan 
o filter kamera 
o shutter 
o gain 
o sudut lensa (Zoom). 
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Tedapat banyak alasan mengubah DOF, mungkin yang paling sederhana 
untuk membantu memudahkan menjaga fokus, Jika diperlukan lebih 
DOF, dapat : 
o menambah pencahayaan 
o mengubah atau memindah filter sehingga memungkinkan menambah 

cahaya masuk. 
o menambah keuntungan digital  (dikompromikan dengan kualitas 

gambar). 
o mengurangi kecepatan shutter, atau mengaturnya ke posisi off.   

 
Pada sisi lain, ada saatnya boleh mengurangi DOF. Ini sering karena 
diinginkan subyek terfokus tajam namun lata belakang lembut. Sehingga 
membuat subyek jauh  lebih menonjol ( ada banyak ilustrasi tersedia 
untuk mendemonstrasikan masalah ini). Untuk mengurangi DOF dapat 
dilakukan dengan :  
� menambah filter kepadatan netral Neutral Density (ND) 
� menambah kecepatan shutter. Ini  kerja terbaik tidak  banyak 

pergerakan di dalam pengambilan gambar, 
� mengurangi pencahayaan dan pembukaan iris. Pengaturan cahaya 

penting dan jangan ingin mengurangi kualitas gambar tak penting.  
Banyak konsumen camcorder  mempunyai fitur yang dikenal sebagai  
"efek potret". Mengaktipkan fitur  ini mengurangi DOF dengan 
menambahkan sedikit jendela bidik  [shutter], memaksa auto-iris 
membuka lebih lebar.  
 
10.3.8. Fokus pull 

Focus pull  merupakan teknik kamera kreatif yang mengubah fokus 
selama pengambilan gambar. Biasanya alat ini mengatur fokus dari 
subyek  satu ke yang lain. Pengambilan gambar bawah mulai difokuskan 
pada tanaman latar depan, kemudian dilakukan penyesuaian fokus 
sampai anak perempuan nampak jelas.  
 

  

Gambar 10 – 10. Efek gambar pengaturan focus full 
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Focus pull  bermanfaat untuk mengarahkan perhatian penonton. Sebagai 
contoh, jika ada dua orang  dalam bidikan kamera tetapi hanya satu  
dalam  fokus, yang dijadikan pokok perhatian. Jka fokus diubah pada lain 
orang, ini akan menjadi subyek. Focus pull seringkali digunakan dalam 
dialog drama, fokus digeser ke belakang dan ke depan diantara orang 
yang sedang berbicara.  

10.3.9. Fokus throw / defokus 

Throwing focus biasanya diartikan memfokuskan secara penuh. Ini juga 
dapat dijadikan acuan bagian dari gambar (latar belakang) atau 
keseluruhan gambar. Throwing focus bagian gambar yang tidak dapat 
dikerjakan secara normal selama pengambilan gambar, membutuhkan 
pengaturan seperti mengubah filter atau menambah jendela kamera 
(shutter). Throwing focus pada gambar dapat dikerjakan pada saat 
peralihan fokus antar pengambilan gambar. Dapat juga digunakan 
seperti membuka / menutup pengambilan gambar atau suatu peralihan 
antar pengambilan gambar. Dapat juga digunakan variasi efek demikian 
seperti titik pengambilan gambar dari seseorang yang mabuk atau 
pening.  
 
10.3.10. Point-of-View Shot (POV) 

Menunjukkan  pandangan  perspektif subyek.  Pengambilan gambar 
pada umumnya diedit sedemikian sehingga  jelas nyata siapa ang ada 
dalam POV ( lihat contoh di bawah). 

 
Gambar 10 – 11. Macam-macam POV 
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10.3.11. Video camera shutter 

Istilah shutter berasal dari potografi, diuraikan sebagai pintu mekanis 
antara lensa kamera dan film. Bila photo dilakukan, pintu terbuka sesaat 
dan film disinari. Kecepatan shutter membuka dan menutup dapat 
divariasi, kecepatan semakin tinggi, perioda waktu shutter terbuka 
semakin pendek dan mengurangi cahaya pada film.    
Kecepatan shutter diukur dalam pecahan detik. Kecepatan 1/60 detik 
artinya bahwa suhhter terbuka untuk seper enam puluh detik. Kecepatan 
1/500 lebih cepat dan 1/1000 tentu saja sangat cepat 
(www.mediacollege.com/video/camera/shutter/##). 
  
Shutter kamera video bekerja cukup berbeda dari shutter kamera diam, 
namun hasilnya pada dasarnya adalah sama. Secara teknis berbeda, 
lebih baik dari pada menggunakan piranti mekanis, kecepatan shutter 
diatur secara elektronis dengan mengatur waktu muatan  CCD.   
Shutter  terbuka dan menutup untuk setiap frame video, yaitu 25 kali per 
detik untuk PAL dan 30 aliran perdetik untuk NTSC. Jadi jika kamera 
mempunyai pengaturan shutter 1/60, setiap frame akan disinari untuk 
1/60 detik. Jika kecepatan ditambah sampai 1/120 setiap frame akan 
disinari untuk 1/120 detik. Pengaruh utama dari kecepatan shutter yang  
tinggi  adalah bingkai individu tampak menipu. Dalam kaitannya dengan 
meminimkan gerakan kabur (motion blur). Gerakan kabur bila subyek 
bergerak dalam frame sementara shutter terbuka. Dengan mengurangi 
waktu pembukaan shutter (kecepatan shutter lebih tinggi), semakin sedikit 
gerakan berlangsung. 

Akibat sampingan dari kecepatan shutter tinggi adalah  pergerakan 
nampak  lebih tersentak-sentak. Ini dikarenakan gerakan blur cenderung  
memperlancar bingkai berurutan bersama-sama.. Ditunjukkan tiga 
gambar mobil yang sedang berjalan melalui kamera yang diam pada 
kecepatan 100 km/jam. Dengan shutter off motion blur sangat kelihatan. 
Kecepatan shutter ditambah gambar menjadi semakin jelas.  

 

 

 

 

 
Gambar 10 – 12. Pengaruh kecepatan shutter  
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Semakin tinggi kecepatan shutter umumnya digunakan untuk meliput 
olah raga. Mengamati gambar olah raga manapun untuk melihat tindakan 
cepat, melihat efek shutter “flickering / kedipan”. Pada pengulangan 
gerakan lambat terutama bila bingkai gambar dibekukan.  
 
Catatan : 
Sebagai hasil waktu ekspose yang dikurangi dengan kecepatan shutter  
tinggi mempercepat, gambar tampak lebih gelap kecuali jika iris dibuka 
untuk mengkompensasi. 
 
10.3.12. Ekspose yang benar 

Sebelum menggunakan iris secara manual diperlukan pengetahuan 
seperti apa ekspose yang benar dalam viewfinder  (jika pada kamera 
terdapat pilihan untuk mengatur viewfinder kerjakan ini terlebih dahulu). 
Awal yang baik adalah mengatur kamera pada auto-iris  dan bingkai 
pengambilan gambar diatur yang baik dengan cukup cahaya. Seberapa 
cerah gambar diinginkan atur iris secara manual. Kebanyakan kamera 
mempertahankan ekspose yang sama untuk disimpan dalam fungsi auto.  

Pengaturan iris selalu memunculkan subyek dengan ekspose 
yang benar. Ini dapat diartikan bahwa bagian lain gambar terlalu cerah 
atau teralu gelap, namun subyek biasanya lebih dipentingkan. Kamera 
professional mempunyai fitur tambahan yang dinamakan zebra stripes 
yang dapat membantu menetapkan ekspose.  

Praktisnya adalah hanya dengan cara mengambil ekspose yang 
benar, rekaman dari sejumlah pengambilan gambar dalam kondisi 
cahaya berbeda, ketika diplay kembali akan terlihat seberapa bagus 
eksposenya. Ingat jika tak yakin dengan ekspose yang diambil, cobalah 
mengatur iris auto dan lihat apakah kamera tidak menghasilkan yang 
baik. Jika demikian kembalilah ke manual, mungkin lebih percaya pada 
diri sendiri dari pada auto –iris. 
 

10.3.13. Cahaya latar belakang gambar  (Backlight) 

Kesulitan umum  dengan ekspose adalah apa yang harus diberbuat pada 
situasi pencahayaan tak seimbang.  Skenario  "backlight yang kuat" , 
posisi   subyek bertentangan dengan cahaya latar belakang lebih terang 
seperti gambar di bawah ini.  
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Dalam contoh pertama, kamera 
dimulai dengan auto-iris. Kamera 
melakukan penyesuaian ekspose   
untuk backlight yang kuat, yang 
meninggalkan subyek sebagai 
bayangan hitam. Beberapa kamera 
mempunyai fitur  " backlight" yang 
membantu masalah ini, tetapi  tidak 
akan bekerja sebagai baik dengan 
pengaturan iris secara manual.   
 
Asumsikan bahwa pembingkaian 
penambahan cahaya pada subyek 
tidak dapat dilakukan, satu-satunya 
pilihan hanya membuka iris sampai 
subyek diarahkan dengan tepat. Ini  
berarti latar belakang  terlalu terang, 
tetapi lebih baik daripada subyek 
menjadi terlalu gelap. 
 
 

Gambar 10-13. Backlight kuat 

 
Gambar 10 – 14. Backlight lemah 

Dalam contoh kedua, iris secara manual dibuka sampai subyek 
diarahkani dengan tepat. Walaupun ini masih jauh dari ekspose ideal, 
ada peningkatan pada efek bayangan hitam. 
Sesungguhnya situasi ini adalah  sangat umum,  pada  televisi akan 
sering lihat suatu yang di luar jendela tampak  terlalu terang, tetapi   
pada umumnya tidak terkesan  sebab yang diperhatikan adalah subyek 
di dalamnya. 

 

10.3.14. Viewfinder kamera video   

Berkaitan dengan viewfinder elektronik hitam dan putih (EVF),  viewfinder 
prinsip warna dasar kerjanya sama. Kamera berbeda mempunyai variasi 
pilihan untuk pengaturan EVF yang berbeda pula. Konsumen camcorder  
pada umumnya  dalam membuat penyesuaian fokus / ketajaman 
terbatas, sedangkan kamera profesional mempunyai banyak pilihan. 
Abaikan fungsi yang tidak tersedia pada kamera yang dioperasikan. 
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Gambar 10 – 15. Viewfinder kamera 

 
Beberapa catatan viewfinder elektronik 
� Kamera professional pada umumnya menggunakan EVF hitam dan 

putih. EVF warna menjadi lebih populer dengan konsumen 
camcorder. 

� EVFkurang lebih WYSIWYG (what you see is what you get / apa 
yang dilihat itulah yang didapat). Ini berarti bahwa jika gambar dalam 
viewfinder kecerahan berubah, kemudian sinyal perubahan 
kecerahan direkam. Bila viewfinder diatur dengan tepat, diperoleh 
gambar sama kualitasnya dengan apa yang dilihat (dengan kata lain 
tidak diperlukan indikator f-stop untuk melihat jika ekspose yang 
diambil tepat).   

� Tampak pesan pada viewfinder yang memberi informasi berharga.  
� Jika viewfinder sedang tertutup kabut, lihat dengan mata sedikit 

menjauh. Juga batasi masukan untuk mengurangi peluh yang dapat 
menyebabkan pandangan kabur. 

Pengaturan kontras dan kecerahan gambar 
� Posisikan kamera pada batang warna (color warna) 
� Atur viewfinder kecerahan dan konstras sampai tampak grayscale 

lembut dari puncak putih ke hitam. Terlihat pembagian garis antar 
bar. 

� Posisikan kamera pada gambar. 
� Cek ekspose pada monitor reliable, kabel juga dihubungkan ke 

keluaran kamera atau dengan mengetes hasil rekaman.  
 
Mengatur fokus / ketajaman ( Penyesuaian diopter) 
Diopter adalah EVF bagian lensa, mengatur diopter membuat gambar 
viewfinder setajam mungkin. Pengaturan ini biasanya dibuat juga dengan 
cincin pada EVF atau tombol geser.  
� Pilih subyek tanaman yang kontras, ini membuat fokus lebih mudah 
�  Perbesar lebar dan fokus kamera pada lensa normal 
� Atur diopter sampai terlihat gambar yang paling jelas. Jika diperlukan 

amankan diopter. 
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10.3.15. Zebra strip 

Zebra strip, atau zebras, merupakan fitur kamera professional yang 
memberikan indikasi dari tingkat ekspos. Bila diaktifkan, garis diagonal 
akan muncul melintasi gambar hampir seperti cahaya berlebihan. Garis-
garis ini  hanya muncul dalam viewfinder, tidak keluar dari kamera atau 
terekam.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gambar 10 – 16. Pengaturan zebra strip 

10.3.16. Pengaturan zebra strip 

Posisikan zebra strip on. Terdapat saklar atau menu pilihan yang diberi 
label  "Zebra Stripes. Jika kamera mempunyai pilihan untuk mengubah 
antara pengaturan zebra yang berbeda (misal 75% atau 100%), untuk 
mengetahui bahwa pengaturan yang digunakan benar dan pengaruh 
yang dihasilkan.   Gunakan zebra untuk memandu pengaturan iris. Pada 
umumnya diinginkan jumlah sebra sedikit pada bagian subyek yang 
terpanas.  
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10.3.17. Jenis-jenis  pengambilan gambar 
Ada semacam perjanjian tak tertulis dalam industry film dan televisi yang 
menandai nama-nama dan panduan umum jenis-jenis pengambilan gambar, 
pembingkaian dan komposisi gambar.   Daftar di bawah ini menjelaskan jenis-
jenis pengambilan gambar  paling umum.  

 
EWS (Extreme Wide Shot) 
Pandangan sangat jauh sehingga 
subyek tidak kelihatan.  

 
VWS (Very Wide Shot) 
Subyek hampir tidak kelihatan, 
namun masih menekankan 
tempat dan lingkungannya.  
 

 
WS (Wide Shot) 
Subyek menempati satu bingkai 
penuh, sebanyak mungkin. Sama 
dengan   long shot.  

 
MS (Mid Shot) 
Menunjukan beberapa bagian 
dari subyek lebih detail  masih 
memberikan kesan keseluruhan 
subyek.  
 

 
MCU (Medium Close Up) 
Setengah antara MS dan CU     

 
CU (Close Up) 
Suatu fitur atau bagian subyek 
yang memenuhi bingkai.     

 
ECU (Extreme Close Up) 
 ECU kelihatan jelas dan 
menunjukkan detail kestrim.  

 
CA (Cutaway) 
Pengambilan gambar lain dari 
tindakan yang sekarang.   

 
Cut-In 
Menunjukkan beberapa bagian 
subyek dengan detail  . 
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Gambar 10 – 18. Posisi cincin zoom manual 

 

 
Two-Shot 
  
Pengambilan gambar dua orang 
dengan nayaman, bingkai serupa 
dengan MS.   

 
(OSS) Over-the-Shoulder Shot 
Pemandangan dari belakang 
subyek. 

 
Noddy Shot 
Pada umumnya mengacu 
pengambilan gambar  dari 
pewawancara mendengarkan 
dan bereaksi terhadap subyek. 
Jenis pengambilan ini dapat  

 
Point-of-View Shot (POV) 
Menunjukkan pemandangan 
perspektif subyek. 

 
Weather Shot 
Subyek adalah cuaca, biasanya 
langit dapat digunakan untuk 
tujuan lain. 

digunakan dalam frama maupun 
situasi lain.  
 

Gambar 10 – 17. Jenis-jenis pengambilan gambar 

 
10.3.18. Zooming kamera video  

Pembesaran (zoom) merupakan fungsi  gerakan pandang sasaran yang 
semakin dekat atau semakin jauh. Efek serupa dengan menggerakkan 
kamera mendekat atau menjauhi subyek.     
 
Terdapat dua mekanisme zoom pada umumnya : 
1. Zoom manual  (cincin) 

Ini merupakan cincin zoom 
pada tempat lensa yang 
dapat diputar secara 
manual. Secara khas 
menggunakan jari index 
dan ibu jari yang kiri. 
Kelebihannya  kecepatan 
tidak membutuhkan tenaga. 
Kelemahannya lebih sulit 
mengendalikan untuk 
pembesaran yang halus.   
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2. Zoom servo  
Ini merupakan pengungkit yang ditempatkan pada tempat lensa. Pada 
umumnya diposisikan sedemikian rupa sehingga bila digeser ke kanan 
ke dalam sabuk genggaman, servo zoom akan berada di bawah dua 
jari pertama. Tekan bagian depan zoom in, dan tekan bagian belakang 
zoom out. Kamera yang murah biasanya mempunyai kecepatan zoom 
yang tetap, servo zoom yang baik akan mempunyai kecepatan yang 
dapat divariasi , selanjutnya tekan pengungkit untuk zoom lebih cepat. 
Pengungkit mungkin diberi label T dan W (tele dan lebar/luas).  
Kelebihannya mudah digubakan untuk banyak situasi, pembesaran 
halus. 
Kelemahannya menggunakan teaga betere, mungki dibatasi untuk 
kecepatan tetap.      
  

Terdapat karakteristik penting dari lensa pembesar yang harus 
dimengerti. Pembesaran lebih lanjut semakin sulit untuk 
mempertahankan gambar secara mantap. Untuk pembesaran yang 
terlalu jauh diperlukan tripod. Jika mempunyai masalah dengan 
mempertahankan gambar mantap, lebih mendekatlah pada subyek dan 
lakukan zoom out.  Lazimnya, jangan memperbesar kecuali jika ada 
suatu alasan. Jika diinginkan menunjukkan kedua pengambilan gambar 
dengan detail sebaik close-up, tidak harus mempunyai zoom in. Sebagai 
ganti dengan pengambilan gambar wide shot, berhenti merekam, zoom 
in ke dalam close-up kemudian mulailah merekam kembali. Hasil 
pengambilan gambar yang dipotong bersih dan dengan cepat ke yang 
lain, melukiskan informasi yang sama seperti zoom namun lebih efisien.  

10.3.19. Wide shot (WS) 

Dalam wide shot, subyek diambil 
dengan bingkai penuh. Dalam 
gambar ini seorang gadis berdiri 
hampir di dasar bingkai dan 
kepalanya hampir dipuncak 
bingkai. Sesunguhnya subyek tidak 
mengambil  keseluruhan lebar dan 
tinggi bingkai, karena dekat 
didapatkan semua gambarnya. 
Bagian ruang kecil di atas dan di 
bawah subyek dapat dijadikan 
sebagai ruang pengaman agar 
gambar tidak terpotong bagian atas 
dan bawah.    

 

 

 
Gambar 10 – 19. Gambar widw 

shot 
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Gambar  10-22. Close Up 

10.3.20. Very wide shot (VWS) 

Pengambilan gambar Very Wide Shot merupakan pengambilan gambar 
yang lebih mendekati subyek dari pada extreme wide shot, namun masih 
lebih jauh dari pada wide shot. Subyek kelihatan disini, namun 
penekanannya adalah penempatan subyek pada lingkungan.  
                                                          
                                                        

Ini sering digunakan sebagai suatu 
penetapan pengambilan gambar,  
menunjukkan keseluruhan 
pengaturan sehingga dapat  
orientasi diri sendiri. Dengan VWS 
memungkinkan menempatkan 
banyak ruang bertindak sebagai 
subyek ganda yang muncul pada 
layar.   
 
 
 

 
10.3.21. Extreme wide shot (EWS) 

Dalam Extreme Wide Shot, 
penglihatan subyek dari jarak sangat 
jauh yang pengambil gambar tidak 
dapat melihat dengan mata sendiri. 
Titik yang diambil untuk menunjukkan 
lingkungan subyek.  EWS seringkali 
digunakan sebagai ketetapan 
pengambilan gambar  yang pertama 
diambil gambarnya untuk peristiwa 
baru yang dirancang akan 
ditunjukkan pada penonton dimana 
kejadian berlangsung.   
 
10.3.22. Close up (CU) 

Dalam pengambilan gambar 
close up, fitur tertentu atau 
bagian subyek memenuhi 
bingkai gambar. Close up 
seseorang biasanya diartikan 
closeup dari wajahnya. Close 
up bermanfaat untuk 
mempertunjukkan detil dan 

 
Gambar 10 – 20. Very wide shot 

 
Gambar 10 – 21. Extrme wide shot 
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dapat juga digunakan seperti cut-in. 
Closeup seseorang menekankan keadaan emosinya. Sedangkan mide-
shot ataupun wide-shot lebih sesuai untuk mengirimkan fakta dan 
informasi umum, closeup menonjolkan ekspresi wajah menyampaikan 
emosi.  
 

 
10.3.23. Cutaway (CA) 

Cutaway  merupakan pengambilan gambar dari sesuatu yang biasanya 
berbeda dari yang dilakukan. Bisa jadi subyek yang berbeda (misal 
kucing  bila subyek pokok adalah pemiliknya),  closeup dari bagian 
subyek yang berbeda (misal tangan subyek) atau tentang yang lain.   
Cutway digunakan sebagai penyangga antar pengambilan gambar ( 
untuk membantu proses editing) atau menambah informasi yang 
menarik.  
 

10.4. Peralatan Pelengkap Pengambilan Gambar 

10.4.1. Mikropon audio 

Hal penting dari kesemuanya, merupakan gagasan yang sangat baik 
untuk memiliki mikropon dan perekam lebih dari satu. Audio sebagai 
bagian penting dari video   merupakan suatu bencana jika   jalur audio 
rusak oleh gangguan suara yang tak diharapkan, interferensi sinyal, 
memutar suara gaduh, dll.  

Pada umumnya audio digunakan sepanjang hari, sangat beralasan dipilih 
pengarah mic yang terbaik.   Suatu mic yang terlalu omni-directional 
akan mengakibatkan banyak suara gaduh  dan informasi penting sukar 
untuk dengar.  Dalam penyampaian informasi diperlukan ketenangan. 
Sementara celebrant mungkin memiliki suara yang baik, sedangkan aktor 
berbicara secara pelan. Yakinkan mic dapat mengambil suara dengan 
baik.  

 

Gambar 10 – 23. Cut in  shot  

Cut-In (CI) 

Sebagaimana  cutaway, namun secara spesifik 
menjadi acuan menunjukkan beberapa bagian 
dari subyek dalam detil.  

Dapat digunakan murni sebagai suatu titik edit 
atau menekankan emosi misal gerakan tangan 
menunjukkan semangat, gelisah dsb. 
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10.4.2. Pencahayaan (Lighting) 

Mau tak mau harus mengendalikan pencahayaan. Pada tingkat 
perencanaan, didapatkan pencahayaan seperti apa yang akan dihadapi. 
Misal, jika dalam upacara didepan jendela yang besar akan diperlukan 
posisi yang sesuai yang tidak memberikan latar belakang yang terlalu 
terang.  
Penerimaan tamu sering dengan sisi penglihatan videographer kurang 
baik. Sedang cahaya  lingkungan rendah kemungkinan menjadikan 
gambar buram, kamera berjuang mendapatkan gambar yang baik. Untuk 
alasan inilah jika diinginkan gambar video pernikahan yang baik, 
yakinkan kamera yang dibeli mampu mengatasi cahaya rendah dengan 
baik.   
 
10.4.3. Staff 

Memiliki satu atau lebih bantuan membuat perbedaan besar dalam 
penyelesaian pekerjaan. Pernikahan merupakan pekerjaan besar dan 
memerlukan pemindahan peralatan secepat mungkin. Secara ideal 
diinginkan menyewa beberapa staff dengan kameraman video yang 
berpengalaman, bahkan seorang pembantu tak berpengalamanpun 
sangat berguna.   
 
10.4.4. Microphone   

Jika dalam perencanaan pengambilan gambar menggunakan banyak 
mikropon, diperlukan pengetahuan bagaimana cara kerja mikropon, 
bagaimana memilih mikropon dengan benar dan bagaimana cara 
menggunakan secara efektif. Dalam pembahasan ini akan ditunjukkan 
bagaimana mikropon bekerja.   
  
10.4.4.1. Cara kerja mikropon  

Mikropon pada dasarnya jenis trnasduser  merupakan piranti pengubah 
energi satu ke dalam bentuk yang lain. Mikropon mengubah energi 
akustik (gelombang suara) ke dalam energi listrik (sinyal audio).  
Mikropon berbeda tipe mempunyai cara yang berbeda dalam mengubah 
energi namun semua memiliki kesamaan dalam diafragma. Diafragma 
merupakan sebagian materi (seperti kertas, plastic atau alumunium) 
yang bervibrasi ketika ditumbuk gelombang suara.  Dalam jenis mic di 
bawah ini, diafragma ditempatkan dalam kepala mic.    
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Location of Microphone Diaphragm 

 

Gambar 10 – 24. Posisi diafragma mikropon 
  

Pada saat diafragma bervibrasi, menyebabkan komponen lain dalam 
mikropon bergetar. Getaran ini diubah  ke dalam arus listrik yang 
kemudian menjadi sinyal audio.  
 
Catatan :  
Pada bagian akhir dari rangkaian audio, loudspeaker  juga merupakan 
transduser mengubah kembali  energi listrik ke dalam energi akustik.  

 
10.4.4.2. Jenis-jenis mikripon :  

Ada sejumlah jenis mikropon yang berbeda dalam pemakaian bersama. 
Perbedaan ini dapat diklasifikasi ke dalam dua katagori :  
(1) Jenis teknologi konversi 

Ini menunjukkan teknis penggunaan mikropon untuk  mengubah 
suara ke dalam besaran listrik. Teknologi pada umumnya dynamic, 
condenser, ribbon dan crystal. Masing-masing memiliki kelebihan 
dan kelemahan, dan pada umumnya lebih disenangi  jenis-jenis 
yang meyakinkan untuk diaplikasikan.   

 (2) Jenis Rancangan Apliksi   
Beberapa mic dirancang untuk penggunaan umum dan dapat 
digunakan secara efektif dalam situasi yang berbeda. Yang lain 
dibuat secara khusus dan hanya benar-benar bermanfaat  untuk 
tujuan yang luas. Karakteristik dilihat meliputi sifat pengarahan 
(directional), respon frekuensi dan impedansi. 

 
10.4.4.3. Mic level & line level 

Arus listrik yang dibangkitkan oleh mikropon sangat rendah. 
Direferensikan sebagai level mic, sinyal ini pada umumnya diukur dalam 
millivolt. Sebelum dapat digunakan untuk kebutuhan, sinyal dikuatkan 
hingga pada line level (0,5 V sampai 2 Volt). Sinyal menjadi lebih kuat 
dan sempurna, line level merupakan kuat sinyal standar yang digunakan 
oleh peralaran pemroses audio dan pada umumnya peralatan domestik 
yang demikian ini adalah CD player, mesin tape, VCR. 

Penempatan diafragma mikropon 
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Penguatan dicapai dengan satu atau lebih dari cara-cara  di bawah :
  
• beberapa mikropon memiliki amplifier kecil menaikkan tegangan sinyal 

ke level mic atau level line.   
• Mic diumpankan melalui penguat kecil, yang sering dinamakan line 

amp,  
• Dalam setiap kanal penyampur suara memiliki amplifier kecil. 

Attenuator dapat mengakomodasi variasi level mic dan mengaturnya 
ke line level.   

• Sinyal audio diumpankan ke power amplifier yaitu amplifier khusus 
yang menaikkan sinyal isyarat sehingga cukup untuk diumpankan ke 
speaker.  

 
10.4.4.4. Mikropon dinamis 

Mikrofon dinamik merupakan mic yang ideal dan serbaguna untuk 
berbabagai tujuan penggunaan.  Mikropon ini dirancang sederhana 
dengan beberapa bagian yang dapat berputar. Mikropon ini relatip kokoh 
dan  keras untuk dipegang. Lebih menyenangkan  mampu menangani 
tingkat volume yang tinggi, yang demikian ini biasanya dari instrument 
music atau penguat. Mikropone ini tidak memiliki amplifier internal dan 
tidak membutuhkan batere maupun sumber tegangan dari luar.  
 
10.4.4.4.1. Cara kerja mikropon dinamis 

Sebagaimana yang telah dipelajari sebelumnya, bila magnit digerakkan 
didekat kumparan kawat, maka arus listrik dibangkitkan dalam kawat. 
Dengan menggunakan prinsip elektromagnet ini, mikropon dinamis 
menggunakan kumparan kawat dan magnit untuk membangkitkan sinyal 
audio.  
Membran diletakkan pada kumparan. Pada saat membrane merespon 
vibrasi menghasilkan gelombang suara, kumparan berputar  mengelilingi 
magnit. Ini menimbulkan arus dialirkan dari mikropon ke sepanjang 
kawat. Konfigurasi ini ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.   
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Gambar 10 – 25. Potongan melintang mikropon dinamis 

Pada awal telah disebutkan bahwa speaker dibentuk berlawanan dengan 
fungsi mikropon yaitu mengubah energi listrik ke dalam gelombang 
suara. Ini didemonstrasikan secara sempurna dalam microphone dinamis 
yang pada dasarnya merupakan kebalikan dari loudspeaker. Pada saat 
dilihat dari potongan melintang speaker akan nampak keserupaan 
dengan diagram di atas. Faktanya sistem intercome menggunakan 
speaker sebagai mikropon dan dalam keluaran headphone  stereomu, 
meskipun ini tidak direkomendasikan.  

10.4.4.4.2. Catatan teknis mikropon 
Dinamis biasanya tidak memiliki respon frekuensi datar yang sama 
seperti condenser. Sebagai gantinya  cenderung mempunyai tanggapan 
frekuensi khusus untuk aplikasi tertentu. Magnit neodymium lebih kuat 
dari pada magnit konvensional, berkaitan dengan hal tersebut magnit  
neodymium mikropon dapat dibuat lebih kecil, dengan tanggapan 
frekuensi yang lebih linier dan tingkatan keluaran lebih tinggi. 
 
10.4.4.5. Mikropon kondenser 

Kondenser berarti kapasitor, suatu komponen elektronik yang 
menyimpan energi dalam bentuk medan elektrostatik. Istilah condenser 
sebenarnya telah usang namun telah melekat sebagai nama dari 
mikropon jenis ini, yang menggunakan kondensator sebagai pengubah 
energi akustik ke dalam energi listrik.   
Mikropon condenser membutuhkan daya berupa batere atau dari sumber  
luar. Akibatnya sinyal audio lebih kuat dari pada sinyal yang berasal dari 

Potongan melintang mikropon dinamis 
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mikropon dinamis. Kondenser juga cenderung lebih sensitip dan 
responsive dari pada dinamis, membuatnya lebih menyenangkan untuk  
menangkap nuansa yang sulit dipisahkan dalam suara. Mikropon ini tidak 
ideal untuk bekerja pada volume tinggi, sebagaimana sensitivitasnya 
membuatnya cenderung untuk menyimpangkan.   
 
10.4.4.5.1. Cara kerja mikropon kondenser 
Sebuah kapasitor mempunyai dua lempengan dengan suatu tegangan. 
Dalam mic condenser , salah satu dari lempengan ini dibuat dari bahan 
yang  sangat ringan dan berfungsi sebagai membrane.Membran akan 
vibrasi bila mendapatkan tumbukan gelombang suara, mengubah jarak 
antara dua lempeng sehingga mengubah kapasitansi. Khususnya bila 
lempeng lebih berdekatan satu sama lain, kapasitansi bertambah dan 
terjadi muatan arus. Bila lempeng berjauhan kapasitansi berkurang dan 
terjadi pengosongan muatan arus.  
Untuk dapat berfungsi diperlukan tegangan pada ujung-ujung kapasitor. 
Tegangan ini disediakan salah satu dengan batere dalam mic atau 
sumber tegangan dari luar.   
 

Cross-Section of a Typical Condenser Microphone 

 
Gambar 10 – 26 Potongan melintang mikropon kondenser.  

  
10.4.4.6. Mikropon kondenser elektret 

Mic kondenser elektret menggunakan jenis kapasitor khusus yang 
memiliki tegangan permanen. Jenis ini sedikit banyak seperti magnit 
permanen, yang tidak membutuhkan sumber tegangan kerja dari luar.  
Oleh karena itu mic condenser elektret yang baik biasanya meliputi pre-
amplifier yang masih membutuhkan daya. 
 
Catatan Teknis 
• Mikropon condenser memliki respon frekuensi yang lebih rata dari 

pada mikropon diamis 

Potongan melintang mikropon kondenser pada umumnya   
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• Mic condenser bekerja dengan cara yang hampir sama seperti 
sebuah tweeter elektrostatik . 

 
10.4.4.6.1. Sifat-sifat pengarahan  
Setiap mikropon memiliki sifat yang dikenal sebagai directionality. Ini 
menguraikan sensitivitas mikropon terhadap suara dari arah yang 
bervariasi. Beberapa mikropon mengambil suara dari berbagai arah,  
sedang yang lain suara hanya berasal dari satu arah atau kombinasi 
arah tertentu. Jenis directionality dibagi ke dalam tiga katagori utama 
yaitu :  
1. Omnidirectional 
       Mengambil suara dari semua arah (omni berarti semua atau 

setiap) 
2. Unidirectional 

Mengambil suara sebagian besar dari satu arah. Ini meliputi 
mikropon cardioids dan hypercardioid.  

3. Bidirectional 
Mengambil suara dari dua arah yang berlawanan. 
Untuk  membantu suatu pemahaman sifat-sfat  directionality 
khususnya mikropon, petunjuk pemakaian dan materi promosi 
seringkali meliputi penunjukkan grafis directionality mikropon. Grafik 
ini dinamakan polar pattern.    
 

10.4.4.6.1.1. Omnidirectional 
Penggunaan : Pengambilan suara lingkungan. 
Situasi dimana suara berasal dari banyak 
arah. Situasi dimana posisi mic  harus tetap 
sementara sumber suara yang bergerak.  
 
                           
 
                                                            

Gambar 10 – 27. Pola Omnidirectional 

Catatan : 
Meskipun mic omnidirectional sangat bermanfaat dalam situasi yang benar, 
pengambilan suara dari setiap arah tidak selalu diperlukan. Suara dari semua 
arah tidak dipusatkan dan jika dicoba mengambil suara dari subyek tertentu 
kemungkinan diliputi oleh suara gaduh yang lain. 
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Gambar 10 – 28. Pola kardioida 

 
Gambar 10 – 29. Pola 

Hiperkardioda 
 

10.4.4.6.1.2. Kardioida 
Kardioda berasal dari Cardioid 
berarti berbentuk hati, ini merupakan 
jenis pola pemakaian mic. Suara 
kebanyakan diambil dari arah depan, 
namun yang terbaik dari salah satu 
sisi saja.  
 
Penggunaan : Penakanan suara dari 
arah yang ditunjukkan mic.  
 
                                 
 
Catatan : 
• Kardioida merupakan mikropon yang sangat serbaguna,idelanya 

untuk penggunaan umum. Mic yang dipegang biasanya jenis 
kardoida. 

• Terdapat banyak variasi pola kardoida seperti hypercardoida di bawah 
ini.  

10.4.4.6.1.3. Hypercardioida 
Hyperkardoida merupakan jenis 
kardoida yang baik. Ini  sangat 
directional dan mematasi suara dari sisi 
dan belakang. Hiperkardoida dirancang 
tipis panjang, sering direferensikan 
sebagai mikropon senapan pendek.   

 
Penggunaan: mengisolasi suara dari 
subyek atau pengarahan bila terdapat 
banyak noise disekitarnya. Mengambil 
suara dari subyek jauh.   
 
Catatan : 

• Dengan memindahkan semua kebisingan sekitar, suara satu arah kadang-
kadang diperoleh suara yang tak wajar. Ini dapat dibantu dengan 
menambah audio diskrit dari mikropon lain (misal suara latar belakang tetap 
pada suatu tingkat suara yang rendah).  

•  Perlu mempertahankan suara yang konsisten. Jika mikropon tidak 
ditempatkan pada arah subyek akan kehilangan suara.   
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Gambar 10 – 30. Pola 

bidectional  

10.4.4.7. Impedansi mikropon 
Bila berkaitan dengan mikropon, pertimbangan yang sering salah 
dimengerti atau dilewatkan adalah menilai impedansi mikropon. 
Mungkin dikarenakan impedansi tidak merupakan faktor kritis, 
sehingga mikropon akan tetap dioperasikan apakah rating impedansi 
yang digunakan baik atau tidak. Bagaimanapun, untuk mencapai 
kualitas terbaik dan audio yang reliable  pengambilan nilai impedansi 
yang benar harus diperhatikan.   

 
10.4.4.7.1. Pengertian impedansi 
Impedansi  merupakan istilah dalam elektronik ukuran perlawanan 
piranti terhadap arus AC seperti sinyal audio. Secara teknik, ini 
merupakan pengaruh kombinasi dari kapasitansi, induktansi dan 
resistansi pada sinyal. Impedansi diukur dalam ohm, ditunjukkan 
dengan Greek Omega symbol Ω atau ditulis Z. Mikropon dengan 
spesifikasi 600 Ω memiliki impedansi 600 Ω.  
 
10.4.4.7.1.1. Pengertian impedansi mikropon 
Semua mikropon mempunyai spesifikasi dengan acuan impedansi. 
Spesifikasi ini mungkin ditulis pada mic , atau mungkin perlu untuk 
dikonsultasikan dengan manual atau website pabrik.  Seringkali 

10.4.4.6.1.4. Bidirectional 
Menggunakan gambar delapan pola dan 
pengambilan suara sama dari dua arah 
berlawanan  
Tidak banyak situasi yang memerlukan 
pola ini. Satu kemungkinan akan dijumpai 
pada wawancara dengan dua orang yang 
berhadapan satu sama lain dan mic 
berada diantara keduanya.   
 
                              
10.4.4.6.2. Varias pengarah  
Beberapa mikropon memungkinkan untuk  melakukan variasi karakteristik 
pengarah dengan memilih omni, kardoida atau pola senapan pendek. 
Fitur ini seringkali ditemui pada mikropon kamera video, dengan gagasan 
bahwa pengarah dapat diatur untuk disesuaikan  dengan sudut 
perbesaran. Misal mikropon senapan pendek untuk long zoom. Beberapa 
model dapat dibuat otomatis memungkinkan mengubah sudut 
direksionalitas kardoida ke senapan pendek sebagaimana memperkecil. 
Meskipun ini nampak seperti gagasan baik, memvariasi mic perbesaran 
tidak membuat kinerja baik dan seringkali membuat nois disekitarnya 
lebih jelas selagi zooming. Dengan menggunakan mic yang berbeda 
biasanya menghasilkan lebih baik.  
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dijumpai mic dengan kabel pengawatan ¼” impedansi tinggi dan mic 
dengan kabel audio terpisah seimbang dan konektor XLR impedansi 
rendah.   
Pada umumnya impedansi mikropon diklasifikasi ke dalam tiga 
katagori. Pabrik yang berbeda menggunakan petunjuk yang sedikit 
berbeda tetapi penggolongan  kasar pada umumnya adalah :  

• Impedansi rendah  (kurang dari 600Ω)  

• Impedansi menengah  (600Ω - 10,000Ω)  

• Impedansi tinggi  (lebih besar 10,000Ω)  

Catatan :  
Beberapa mikropon memiliki kemampuan untuk memilih rating 
impedansi yang berbeda.  

10.4.4.7.1.2. Pemilihan impedansi 

Mikropon impedansi tinggi biasanya cukup murah. Kelemahan utamanya 
adalah tidak memiliki performansi yang baik untuk kabel yang panjang, 
setelah kira-kira 5 atau 10 meter menghasilkan kualitas suara lemah 
(terutama karena kerugian pada frekuensi tinggi). Dalam banyak kasus 
mic ini bukan pilihan yang baik untuk pekerjaan yang serius. 
Kenyataannya meskipun tidak sepenuhnya dapat dipercaya salah satu 
kunci rahasia dari keseluruhan kualitas mikropon adalah nilai impedansi.  
Mikropon impedansi rendah biasanya merupakan pilihan yang lebih 
disukai. 
 
10.4.4.7.1.3.  Perangkat penyesuai impedansi 
Mikropon bukan saja berkaitan dengan impedansi. Perangkat lain 
demikian seperti masukan pencampur suara juga memiliki nilai 
impedansi. Selebihnya dapat dikonsultasikan dengan buku manual atau 
website untuk mendapatkan nilai-nilai ini. Sadar bahwa apa yag 
dinamakan sistem impedansi rendah tidak mungkin sama seperti 
mikropon impedansi rendah, maka perlu diketahui secara pasti berkaitan 
dengan nilai ohmnya.     

Mikropon impedansi rendah pada umumnya dapat dihubungkan ke suatu 
masukan dengan impedansi yang sama atau lebih tinggi. Jika mikropon 
dihubungkan ke masukan dengan impedansi yang lebih rendah, akan 
kehilangan kuat sinyal.  Dalam banyak kasus dapat menggunakan line 
matching transformer, yang akan mengubah sinyal ke dalam suatu 
impedansi yang berbeda disesuaikan dengan komponen lain.  

10.4.4.7.2. Respon frekuensi mikropone  
Respon frekuensi  menunjuk cara mic merespon frekuensi yang berbeda. 
Ini merupakan karakteristik dari semua mikropon yang beberapa 
frekwensi dilebih-lebihkan dan yang lain disusutkan. Sebagai contoh, 
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respon frekuensi tinggi berarti bahwa keluaran audio yang dihasilkan 
lebih menghasilkan keluaran audio bunyi lebih nyaring  dibanding suara 
yang asli.     
 
10.4.4.7.2.1 Kurva respon frekuensi 
Pola respon frekuensi mikropon ditunjukkan menggunakan diagram  
salah satunya seperti gambar 10-31. dan direferensikan sebagai kurva 
respon frekuensi. Sumbu x dalam Hertz, sumbu y menunjukkan respon 
dalam desibel. Suatu nilai  lebih tinggi berarti bahwa frekuensi akan 
dikuatkan, nilai frekuensi lebih rendah akan dilemahkan. Dalam contoh 
ini frekuensi 5 kHz dikuatkan sementara frekuensi di atas 10 kHz dan di 
bawah 100 Hz akan dilemahkan. Ini merupakan kurva respon untuk mic 
vocal.  

 

Gambar 10 – 31. Respon frekuensi sinyal audio 
 
10.4.4.7.2.2. Respon terbaik 
Idealnya respon frekuensi datar berarti bahwa  mikropon mempunyai 
kepekaan yang sama untuk semua frekuensi. Dalam kasus ini, tidak ada 
frekuensi di kuatkan atau dikurangi (diagram  menunjukkan sebagai garis 
datar), menghasilkan sajian yang lebih akurat dari suara asli. Oleh 
karena itu dikatakan bahwa respon frekuensi datar menghasilkan audio 
paling murni.  

Dalam kenyataannya respon frekuensi sempurna tidak mungkin dan 
yang terbaik respon frekuensi mikropon datar dengan beberapa deviasi. 
Lebih penting lagi, dapat dinotasikan bahwa respon frekuensi datar tidak 
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selalu menjadi pilihan yang diinginkan. Dalam beberapa kasus respon 
frekuensi yang dikhususkan lebih bermanfaat. Misalnya pola respon 
dirancang untuk menekankan frekuensi suara manusia, akan  baik 
sesuai digunakan untuk mengambil pidato dalam lingkungan dengan 
latar belakang nois frekuensi rendah.  

Hal yang utama adalah mencegah pola respon yang menekan frekuensi 
yang salah. Misal mic vocal merupakan pilihan jelek untuk pengambilan 
frekuensi rendah dari bass drum.  

10.4.4.7.2.3. Cakupan respon frekuensi  
Seringkali terlihat respon frekuensi sebagai cakupan antara dua figure. 
Ini merupakan cara sederhana untuk melihat kemampuan mic 
mengambil frekuensi   secara efektif. Misal, mikropon yang dikatakan 
memiliki respon frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz dapat menghasilkan 
semua frekuensi dalam cakupan ini.  Frekuensi diluar cakupan ini akan 
dihasilkan lebih kecil atau tidak sama sekali.  
Spesifikasi ini menyebutkan kurva respon, atau bagaimana keberhasilan 
mereproduksi frekuensi yang bervariasi. Beberapa spesifikasi, hanya 
dapat digunakan sebagai pertimbangan.  
 
10.4.4.8. Respon mic kondenser  
Mic kondenser pada umumnya mempunyai respon frekuensi lebih datar 
dari pada dinamis. Hal yang lain tetap sama, ini pada umumnya berarti 
bahwa kondenser lebih dikehendaki jika keakuratan suara merupakan 
pertimbangan utama.  
 
10.4.4.9.  Mikropon Lavalier 
Mikropon Lavalier juga dikenal 
sebagai miropon lav, lapel 
atau lap. Mic lavalier 
merupakan mic kondenser  
yang sangat kecil dirancang 
untuk biasa digunakan untuk 
mengambil pembicaraan dari 
perorangan tunggal.  

 

Gambar 10 – 32. Penempatan mic lavalier 

Mic Lavalier biasanya diletakkan pada baju subyek dengan penjepit 
khusus. Posisi yang lebih disukai pada kerah baju atau daerah kancing 
baju, saku. Ini memberikan konsistensi pengambilan suara pada cakupan 
dekat dan idealnya untuk situasi wawancara yang masing-masing 
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Gambar 10 – 33. Hand mic 

partisipan memiliki mic sendiri-sendiri. Ini juga berarti bahwa subyek tidak 
cemas masalah teknik mic. Kabel disembunyikan secara hati-hati dalam 
pakaian. Jika ada tidak dimanapun juga untuk menempatkan mic pada 
dada subyek, coba krah baju.  

Mic lavalier sangat peka terhadap nois yang ditimbulkan oleh gerakan 
subyek. Yakinkan posisi mic aman,  tidak menggesek baju. Subyek 
disarankan untuk tidak banyak bergerak, dan yakinkan kabel  tidak akan 
tertarik jika subyek bergerak.  Filter angin dapat digunakan untuk 
mengurangi nois angin. 

10.4.4.10. Hand mic  

Istilah hand mic  pada umumnya 
diartikan mic yang dalam 
penggunaannya dipegang  dengan 
tangan dan digunakan untuk mengambil 
suara percakapan. Hand mic  
digunakan dalam pengaturan variasi 
yang sangat besar, dari musik sampai 
wawancara televisi. Bila berkata 
mikropon yang terbayang pada 
kebanyakan orang adalah hand mic.   

Meskipun  memiliki keterampilan menggunakan hand mic secara tepat, 
kenyataanya tidak sulit untuk dipelajari. Barangkali itulah mengapa 
melihat orang salah menggunakannya membuat frustasi, sebab ini 
sangat mudah untuk dimengerti. 

Daftar di bawah ini berapa aturan umum penggunaan mikropon. 
Digunakan contoh presenter televisi yang mengantarakan wawancara, 
namun sebenarnya aturan ini dapat diaplikasikan pada banyak situasi. 

• Pahami  karakteristik mic yang digunakan. Khususnya,  pemahaman 
tentang karakteristik pengarahan. 

• Sebaiknya melakukan pengecekan suara sendiri sebelum wawancara. 
Posisi diri, mikropon, dan pembicara tentunya sesuai tujuan 
wawancara. 

• Jika mempunyai saklar on/off , pertahankan pada posisi on. Jika mic 
menggunakan batere, yakinkan ketika selesai saklar dalam posisi off. 

• Pegang mikropon dengan kuat. Ingat bahwa mic akan menangkap 
banyak noise sehingga perlu hati-hati jangan menggerakan tangan 
disekitar selubung mic, atau memukulkan mic dengan apapun.  

• Jika terbuka terhadap angin, coba berilah pelindung mic. 
• Pegang mic dengan jarak dan sudut terhadap mulut yang tetap sekitar 

15 – 20 cm dari mulut. Pada jarak yang lebih jauh dari ini, suara tidak 
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Gambar 10 – 34. Posisi mic 

penyanyi 

 

hanya menjadi lemah namun juga nois menjadi lebih menonjol. Dan 
jika jarak lebih dekat dari ini, akan memberikan pengaruh suara yang 
tidak enak (seperti meletup).  
 
Catatan : musisi memiliki seperangkat mic khusus dengan berbagai aturan 
jarak. Kebanyakan penyanyi memegang mic  dekat dengan mulut mereka. 
   

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian mikropon : 

• Selalu arahkan mic  pada orang yang sedang berbicara. Dapat juga 
menggunakan mic dengan menunjukkan langsung pada subyek 
sambil mengatakan “sekarang anda kembali yang berbicara”. Jika 
memiliki  subyek lebih dari satu, dapat juga menggunakan mic  
dengan mengarahkan pada orang yang akan berbicara. 

• Jangan pernah membagi mic  selama 
wawancara. Ini bukan yang luar biasa 
bagi subyek untuk menguasai mic, 
tapi jangan dibiarkan.  

• Jika diinginkan contoh yang baik dari 
teknik penggunaan mic, lihatlah 
pembawa acara talk show 
memindahkan mic pada audiennya. 
Orang tahu bagaimana menggunakan 
mikropon tidak sebagai instrument 
teknis, namun sebagai alat 
pengendali. 

• Penyanyi cenderung  menggunakan 
mic dekatkan mulut mereka.  Mic jenis ini tidak sesuai   untuk pidato. 

 
10.4.4.11. Perawatan mikropon  
Mematuhi peraturan tentang kepedulian peralatan elektronik, seperti  
menghindari temperatur sangat tinggi, debu, kelembaban tinggi, 
goncangan pisik. Jangan meniup mic. Membran dirancang untuk 
merespon gelombang suara, bukan angin.  Jika mic sedang tidak 
digunakan posisikan saklar dalam keadaan off. Pindahkan dan ganti 
batere secara teratur. Dengan memindahkan dan menyisipkan batere 
dapat membantu merawat kebersihan hubungan.   

Jaga semua lead secara aman. Jika seseorang  tersandung lead 
mungkin  segala rupa permasalahan timbul dari mic rusak hingga ke 
penuntutan perkara. Jika performansi dari mic memburuk dari waktu ke 
waktu, kemungkinan membran perlu dibersihkan.  

10.5. Operator kamera televisi 

Operator kamera televisi dapat dibagi dalam 2 katagori yaitu :  
1. Operator studio dan OB Van 
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Gambar 10 – 35. Operator kamera televisi 

 
 

Gambar 10-36. Tripod  

      Operator ini merupakan bagian dari tim yang bersama-sama 
menghasilkan program dalam waktu riil. Ini biasanya meliputi kamera 
ganda dan operator-operator. Masing-masing operator akan 
berkontribusi bagian pertunjukkan melalui pengambilan gambarnya.   

2. Operator Lapangan 
      Operator-operator ini membawa 

kamera pada lokasi yang 
bervariasi dan pada umumnya 
merekam ukuran panjang untuk 
diedit kemudian. Kadang-
Kadang ukuran panjang 
digunakan untuk siaran 
langsung (seperti berita). 
Operator lapangan mungkin 
bekerja sendiri atau dengan 
presenter lapangan, operator 
suara, produser dan 
sebagainya.  

 

10.5.1. Tripod kamera video 

Seseorang yang bersungguh-sungguh dengan kualitas gambar, bekerja 
dengan kamera harus memahami pentingnya tripod. Hampir semua jenis 
dari kerja video membutuhkan tripod dan membutuhkan pengetahuan 
cara menggunakan. 

Penting untuk memilih tripod yang 
sesuai dengan kebutuhan. Mungkin 
berpikir bahwa dalam menentukan 
kualitas gambar video pemilihan tripod 
sebenarnya lebih enting dari pada 
memilih kamera. dalam menentukan 
kualitas gambar video. 
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Gambar 10-37. Kaki tripod 

tanpa kepala 

 
Gambar 10 – 38. Kepala tripod 

10.5.2. Bagian – bagian tripod 

Tripod terdiri dari kepala dan seperagkat kaki. Pada umumnya terdapat 
komponen terpisah.  walaupun tripod pada tingkat konsumen secar 
normal dikirimkan dengan kepala dan kaki telah terpasang bersama-
sama.Kaki tersedia  banyak variasi, perbedaan utama adalah tinggi, 
berat dan kekokohan.  
Kepala merupakan bagian yang mendukung kamera dan memberikan 
keleluasaan gerakan. Kualitas kepala menentukan seberapa lembut 
kamera dapat digerakkan dan membuat perbedaan video. Pemilihan 
kepala yang tepat dan pemahaman cara 
kerjanya sangat penting.  

10.5.2.1. Memilih tripod 
Dalam banyak kasus suatu tripod yang 
akan hidup lebih tahan lama dari kamera  
dan akan menjadi suatu investasi penting 
jangka panjang. Halaman ini menjelaskan 
berbagai hal utama dapat dijadikan 
pertimbangan dalam membeli tripod. 
 
10.5.2.2. Kepala dan kaki terpisah  
Tripod yang baik tak ada variasi terdiri dari 
kaki dengan kepala yang dapat 
dipisahkan. Kebanyakan konsumen tripod  
yang datang telah memasang sebagai 
kesatuan unit namun pabrikan tripod 
professional biasanya menjual item secara terpisah. Sebagian ini dapat 
dicampur dan dipastikan sesuai yang diinginkan dan karena bagian kaki 
sering membutukan ganti sebelum kepala. 
 
10.5.2.3. Kepala tripod 
Kebanyakan kepala menggunakan suatu cairan di dalamnya  
menciptakan pengaruh 
kelembaban yang dikenal 
sebagai drag, menahan atau 
menekan.  Kepala murah 
mungkin memiliki keterbatasan 
atau tidak ada kendali melebihi 
drag. Kepala yang baik 
memiliki pengendali lebih halus 
dan memungkinkan mengatur 
drag untuk  kemiringan dan 
panning secara terpisah. 
Melakukan pengecekan permainan kepala, bila digerakkan akan 
bergerak secara lembut,  tanpa guncangan atau penarikan. Tripod yang 
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Gambar 10 – 39. Tripod dua 
kaki 

 

baik mempunyai sistem pengimbang untuk membantu keseimbangan 
kamera. Jika kamera tidak seimbang atau lebih besar posisikan lebih ke 
depan atau undurkan kepala. Yang lain mengimbangi fitur meliputi sistem 
spring yang memberikan tambahan hambatan vertical sebagai  
kemiringan naik dan turun dengan  perlahan mendorong kamera  kembali 
ke arah  posisi horizontal. 

Satu hal lagi  jika tripod dan kamera  di instalasi permanen,  Ini 
memungkinkan untuk memindahkan kamera dengan cepat dari tripod 
dan mulai pengambilan gambar. Pada umumnya alat kecil diletakkan 
secara permanen diskrup pada kamera dan dan diklik ke dalam kepala 
tripod, dalam ilustrasi di atas adalah plat hitam yang kecil pada 
pertengahan kepala. Pada saat memilih tripod, yakinkan bahwa 
pemasangan ini tidak akan mendapatkan cara jika selalu dihubungkan ke 
kamera.                                     

10.5.2.4. Kaki 
Kaki  harus cukup kokoh untuk  menahan beban kamera. Jika ada   yang  
akan ditambahkan dikemudian hari (misal peralatan audio, lensa yang 
lebih besar)  upayakan tripod yang mampu mengakomodasi dengan 
baik.  

Periksa cakupan pengaturan  tingginya dari titik tripod terendah dan 
tertinggi. Bagus memiliki tripod yang sedikit lebih tinggi dari pada tingkat 
pandangan mata normal. Berat juga menjadi pertimbangan penting jika 
mempunyai rendacana untuk dipindah –pindah. Kaki berkualitas baik 
umumnya lebih berat, namun triod modern biasanya menggunakan 
bahan seperti fiber karbon yang dapat mengurangi berat secara 
signifikan.  

10.5.3. Pengaturan tripod kamera 

Contoh gambar 10-39. menunjukkan 
sebuah tripod Miller dengan 2 kaki dan 
cairan kepala. Ini merupakan tripod 
professional menengah, kebanyakan 
pemakai tripod memiliki fitur lebih sedikit 
lebih sederhana yang pada prinsipnya 
adalah sama.  
Lepaskan penekan  atas kaki, dan 
panjangkan kaki  hingga  pada tinggi 
yang diinginkan. Jika bekerja pada 
tempat banyak angin, dapat digunakan 
jangkar tripod dengan menempatkan tas 
pasir pada kaki tripod. Banyak tripod 
mempunyai penyebar tingkat menengah,  
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Gambar 10 – 40. 

Pengaturan tangkai 

 
Gambar 10-42. Skrup pengatur 

ketinggian 

 
Gambar 10 – 44. Pelat 
penghubung kamera 

diposisikan ditengah-tengah kaki tripod. Ini dapat lebih mudah bekerja 
dengan permukaan tak seimbang. Jika  pengaturan penyebar terhalang, 
mungkin bisa di atasi dengan memindahkannya.   
  Lakukan pengaturan tangkai pada sudut kemiringan yang 
diinginkan. Biasanya dioperasikan dengan tangan kanan, sementara 
tangan kiri mengoperasikan fungsi kamera (fokus, iris dsb). Mencoba 
dengan sudut berbeda-beda untuk mendapatkan 
kedudukan yang paling sesuai. 
Dapat menempatkan asesoris pada pegangan 
seperti pembesar jarak jauh atau pengendali 
fokus. Jika demikian pikirkan bagaimana ini akan 
diposisikan. Ingat bahwa ini akan mengikat 
operator pada tripod sehingga tidak dapat 
melepas kamera secara cepat.  Di bawah kepala 
ada   sekrup yang dapat dikendurkan sehingga 
dapat mengatur ketinggian. Jika kepala 
mempunyai sebuah level spirit, dapat dijadikan 
sebagai pemandu                           

Beberapa pengambilan gambar membutuhkan  
pengambilan dengan sudut tipis pada tingkatan yang ada. Disisi lain, 
beberapa pengambilan gambar dapat dibuat   lebih menarik dengan 
menambahkan kemiringan  secara khusus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       

10.5.3.1 Pelat 

Penghubuang kamera professional dan 
kepala tripod terbuat dari pelat. Pelat 
kamera (baseplate) diletakkan pada 
dasar kamera,  kepala pelat diletakkan 
pada bagian atas kepala. Dua pelat 
diskrup secara bersama-sama, sehingga 
menghubungkan kamera pada tripod.  

 
Gambar 10 – 43. 

Pengatur kemiringan 
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Gambar 10-45. 
Kedudukan kamera  

 
Gambar 10 – 46. 

Penyambungan mekanis 

 
Gambar 10 – 47. Kamera 

terkunci dalam tripod 

Gagasan  dua plat ( dari  tripod  dan kamera) 
dapat disekrup bersama-sama, tidak selalu 
membuat bekerja lebih mudah namun 
kebanyakan kamera dan tripod professional 
bersifat kompatibel. Posisi dan menyekrup 
pelat-pelat bersama pada titik yang akan 
memberikan keseimbangan kamera yang 
paling baik.  

Biasanya mekanis  dibentuk mudah  
melepaskan,  terkunci dalam pelat datar. 
Pada saat memasang perlu hingga 

mendengar suara klik. 
Cocokan kamera pada baselate.  Hal ini banyak kesamaan cara seperti 
kecocokan pelat tripod dengan kepala,  mekanis yang mudah  melepas. 
Sekali lagi lakukan hingga berbunyi klik, 
dan beri kamera sedikit guncangan untuk 
meyakinkan bahwa kamera aman.  

Atur  tegangan kemiringan. Kepala ini 
mempunyai empat tingkatan pengaturan 
tekanan dari tanpa tekanan hingga 
tekanan berat. Kepala lain mungkin 
mempunyai pilihan yang berbeda, 
meliputi kelanjutan variasi pengaturan 

Cobalah dengan pengaturan yang 
berbeda. Pada umumnya, menggunakan sedikit tekanan untuk menutup 
atau subyek bergerak cepat. Tekanan lebih berat digunakan untuk 

gerakan lambat, pembesaran yang lebih 
lama atau jika kesulitan 
mempertahankan pengambilan gambar 
yang mantap.                                              

Penguncian juga untuk mencegah 
kamera dari gerakan ke semua arah. 
Jangan pernah menggunakan ini kapan 
saja pada saat kamera tidak 
dioperasikan.  
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Gambar 10 – 48. Posisi 
tinggi tripod dan 

kameraman 

Pada saat kamera di onkan, periksa 
bingkai gambar dan selanjutnya  atur 
keseimbangan sebagaimana diperlukan. 
Yakinkan kaki tripod telah diposisikan 
dengan benar sehingga mampu berdiri 
secara nyaman dan gerakan memutar 
sebanyak yang diperlukan. Ingat bahwa 
jika akan mengunci kemiringan, akan 
berakhir dengan gerakan dalam posisi 
yang sangat nyaman.  

Ini cara praktis untuk mengatur kamera 
secara cepat. Suatu ketika nanti 
mengerjakan ini  pertama kali akan 
menyenangi hasilnya, perhatikan tinggi 
tripot dan pengaturan lainnya. Pada waktu 
selanjutnya  ingatlah semua ini sebelum memulai pekerjaan dan lakukan 
lebih cepat. 

10.5.3.2.  Bagaimana menggunakan  tripod 
Setelah tripod diatur  dengan benar sekarang siap untuk mengambil 
gambar.  Kebanyakan operator menggunakan teknik  seperti di gambar 
10-48. tangan kiri mengendalikan fokus, ekspose dan pembesar  
sedangkan tangan kanan mengendalikan gerakan kamera dengan 
tangkai tripod. Terdapat banyak variasi, misal beberapa operator  tidak 
menyukai menggunakan tangkai   dan sebagai gantinya menempatkan 
tangan kanan mereka pada atas kamera.   

Mencoba dan melihat bagaimana teknik yang sesuai, namun dalam 
banyak kasus kemungkinan merupakan gagasan yang baik dengan 
mempraktekkan sejumlah teknik yang berbeda. Kita tak pernah tahu 
kapan menghadapi masalah yang memaksa untuk pengambilan gambar 
dengan cara yang berbeda misal tangkai patah. 

10.5.3.3.  Merencanakan gerakan 

Sebelum memulai gerakan  rencanakan terlebih dahulu. Yang terbaik 
berdiri dengan posisi yang memungkinkan menyudahi keseluruhan gerak 
dengan nyaman. Lebih baik mengakhiri pengambilan gambar dalam 
posisi nyaman dari pada memulai dengan nyaman dan berakhir dengan 
melelahkan.  Bingkai akhir dari pengambilan gambar utama dan 
dapatkan diri nyaman, kemudian   regangkan diri untuk mendapatkan titik 
awal gerakan. 
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10.5.3.4 Monopod 
Monopod adalah pendukung kamera kaki tunggal, pada dasarnya tripod 
hanya dengan satu kaki. Monopod tidak mempunyai kestabilan seperti 
tripod dan ini bukan merupakan pilihan terbaik untuk banyak situasi. 
Bagaimanapun tripod mempunyai beberapa keuntungan :  

• Lebih ringan dan mudah dibawa dari pada tripod 
• Pengaturan lebih cepat dari pada tripod 
• Dapat diatur dalam temapt yang sulit atau tidak mungkin dengan 

tripod (misal ditengah kerumunan)  
• Menambah fleksibilitas untuk jenis geakan kamera yang berbeda. 

Monopod dapat dibuat dari tripod lama, dalam kenyataannya ini 
merupakan cara yang lebih baik untuk mengambil tripod yang memiliki 
kaki patah. Tripod dapat juga digunakan sebagai monopod sederhana 
hanya dengan memperpanjang salah satu kaki.  

10.5.3.5 Cara menggunakan monopod 
Kunci penggunaan monopod adalah  menggunakan dua kaki  operator 
dengan monopod untuk membentuk  tripod. Lebih baik dibandingkan 
mencoba mempertahankan monopod vertical sempurna, menempatkan 
kaki sebagai sandaran monopod condong kearah badan. Atur kepala 
monopod untuk mendapatkan sudut yang benar.     
 
10.5.3.6 Bipod 
Bipod merupakan pendukung kamera berkaki dua merupakan kompromi 
antara monopod dan tripod. Bipod tidak biasa digunakan dalam produksi 
video dan model komersial. Bipod dapat dibuat dari tripod dengan 
memanjangkan dua kakinya.  

 
10.6 Teknik pengambilan gambar dengan bipod 
Posisikan diri pada kamera. Jika menggunakan tripod, buatlah 
kedudukan stabil dan datar (kecuali jika ada alasan untuk dimiringkan).  
Dapatkan posisi yang paling nyaman untuk setiap gerakan dari awal 
hingga akhir pengambilan gambar. Jika tidak menggunakan tripod 
stabilkan dengan badan dan gunakan kamera terbaik yang bisa 
dilakukan. Pertahankan siku dan lengan dekat badan. untuk pengambilan 
gambar statis tempatkan kaki selebar bahu (jika posisi berdiri) atau coba 
sandarkan diri pada obyek padat seperti furniture, dinding.  
 

10.6.1 Bingkai Pengambilan Gambar 
Kemudian lakukan pengecekan kesimbangan putih, fokus, iris, 
pembingkaian gambar (vertical, horizontal dan latar belakang).  
 
 



TEKNIK AUDIO VIDEO                                                                                        Sri Waluyanti dkk 

 

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008)                                                                                     565 

  

10.6.2. Pertimbangan audio 
Audio sama pentingnya seperti visi, maka tidak boleh dilupakan. 
Tekan tombol rekam (record) untuk mulai perekaman, yakinkan telah 
benar-benar merekam. Tidak ada frustrasi lebih buruk dibandingkan 
menyadari   bahwa. secara kebetulan  merekam ketika sedang 
melakukan pengaturan, kemudian perekaman dihentikan pada saat 
seharusnya perekaman sedang dimlai. Beberapa kamera mempunyai 
tape waktu digulung, terdapat penundaan antara penekanan record dan 
mulai merekam. Perlu melakukan pengujian untuk mendapatkan waktu 
penggulungan tape sehingga dapat dikompensasi.  
Lakukan pengecekan status peraga dalam viewfinder. Pelajari semua arti 
indikator, ini member ibformasi yang sangat berguna.  
 
10.6.3 Gunakan kedua mata.  
Suatu ketrampilan berharga adalah 
kemampuan untuk menggunakan 
satu mata untuk memeriksa 
viewfinder, dan mata lain  untuk 
mengamati lingkungan. Sementara 
itu dapat berjalan keliling sambil 
mengambil gambar tanpa 
menyandung, dengan tetap 
memperhatikan tindakan yang 
sedang terjadi.  
  
         
  
10.6.3. Berjalan memutar 
Bila diinginkan pemandu tempatkan tangannya dipertengahan punggung 
dan siap memandu.  Ini adalh pengambilan gambar yang lebih besar. 
Sering terlihat di televisi presenter berjalan dan berbicara sementara  
seorang operator kamera berjalan memutar mengambil gambarnya. 
Pembingkaian audio sepanjang rekaman, perlu dipikirkan bagaimana 
perubahan komposisi bingkai, dan apa yang terjadi dengan suara.  
 
Tekan “record stop” sebelum berpindah. Seperti halnya dalam fotografi 
gambar diam, menunggu sampai satu detik setelah perekaman selesai 
(mengambil foto) sebelum berpindah. Terlalu banyak video rumah setiap 
pengambilan gambar dengan gerakan tersentak-sentak seperti operator 
menekan tombol “stop”.  
 
10.6.4 Penyeimbang putih kamera video   
Peyeimbang putih pada dasarnya alat penyeimbang warna. Ini berfungsi 
memberikan acuan pada kamera untuk putih yang benar. Kamera 
menyampaikan warna putih seperti apa, sehingga kamera akan 

 
Gambar 10 – 49. Pemandu 

pengambilan gambar 
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Gambar 10 – 51. Menyeimbangkan putih 

secara manual 

merekam dengan benar. Karena cahaya putih merupakan jumlah dari 
semua warna, kamera akan memperagakan warna-warna dengan tepat.  
Keseimbangan putih tidak benar akan menunjukkan gambar dengan 
warna oranye atau biru seperti yang didemonstrasikan contoh berikut.   

 
Correct colour 

balance 

 
Colour balance too 

blue 

 
Colour balance too 

yellow 

Gambar 10 – 50. Keseimbangan warna 

Kebanyakan konsumen camcorders mempunyai fitur penyeimbang putih 
otomatis  dan bagaimana kebanyakan amatir bekerja. Kamera menyeimbangkan 
warna putih sendiri tanpa ada masukan dari operator. Dalam faktanya sangat 
sedikit pengguna home video memperhatikan keberadaannya. Sayangnya  
penyeimbang putih otomatis tidak sepenuhnya dapat diandalkan, pada 
umumnya fungsi ini lebih baik dilaksanakan secara manual.   

10.7. Cara melakukan keseimbangan putih secara manual 
Prosedur ini dilakukan setiap mengawali pengambilan gambar  dan 
setiap kali terjadi perubahan kondisi pencahayaan. Terutama penting 
menyeimbangkan warna putih kembali  bila berpindah antara di dalam  
dan di luar ruang, antar ruang dengan sumber cahaya yang berbeda. 
Selama awal pagi dan menjelang malam perubahan warna cahaya 
terang hari dengan cepat  
 
Langkah-langkah 
penyeimbangan warna putih :  

• Kamera dengan fungsi 
penyeimbang putih 
manual. Terdapat tombol 
keseimbangan putih atau 
saklar pada kamera.  

• Jika kamera mempunyai 
filter (atau jika 
menggunakan filter 
tambahan), yakinkan filter 
digunakan dengan tepat.  

•  Kamera bidik subyek putih 
murni,   sehingga tampak 

Keseimbangan warna 
terlalu biru 

keseimbangan warna 
tepat 

Keseimbangan warna 
terlalu kuning 
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putih pada  viewfinder. Viariasi untuk menambah seberapa banyak 
putih yang diperlukan dalam bingkai, telah diketahui bahwa sekitar 
50% sampai 80% bingkai akan halus(Sony merekomendasikan 80% 
lebar bingkai). Subyek harus nampak wajar tidak memantulkan 
cahaya.  

• Atur expose dan fokus   
Aktifan penyeimbang putih dengan menekan tombol atau saklar. 
Kamera membutuhkan waktu beberapa detik untuk melakukan 
operasi, setelah mengambil pesan (icon) dalam viewfinder.   Jika 
pesan viewfinder keseimbangan putih gagal, diperlukan jawaban 
mengapa. Kamera yang baik memberikan tanda rahasia seperti 
temperatur warna terlalu tinggi (dalam kasus demikian ubah filer). 
Juga cobalah buka atau tutup iris sedikit.   
 

10.7.1. Keseimbangan hitam 
Black balance adalah pengoperasian seperti penyeimbangan putih. 
Seperti  keseimbangan putih memberikan acuan kamera putih tepat, 
penyeimbang hitam memberi acuan untuk hitam yang tepat. Fungsi ini 
secara normal tersedia hanya dalam kamera professional,  pengguna 
home video tidak membutuhkan.  
 
10.7.2. Penyeimbangan warna hitam  
Penyeimbang hitam biasanya dikerjakan dalam kaitannya dengan 
penyeimbang putih. Urutan yang tepat antar operator bervariasi   tetapi 
ini adalah rutinitas  umum.  

• Lakukan menyeimbangkan putih terlebih dahulu. 

• Atur saklar black-balance. Ini akan menutup iris turun dan melakukan 
keseimbangan hitam dengancara yang sama seperti keseimbangan 
putih. Beberapa kamera membutuhkan menutup iris secara manual 
terlebih dahulu dan diperlukan membuka iris lagi setelah operasi 
selesai. 

10.8. Edit video  
Edit video adalah suatu proses memanipulasi dan menyusun kembali 
gambar-gambar video menghasikan pekerjaan  baru. Editing biasanya 
dipertimbangkan sebagai bagian dari proses paska produksi, tugasnya 
meliputi pemberian judul, pembetulan warna, mencampur suara.  
Banyak orang menggunakan istilah editing untk menguraikan pekerjaan 
paska produksi, khususnya dalam situasi non professional. Editing dapat 
diartikan sebagai pekerjaan berikut ini :  

• Menyusun kembali, menambah / memindahkan bagian video kli dan 
atau audio clip. 

• Mengkoreksi warna, filter dan peningkatan lain. 

• Membuat transisi antar clip.  
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Gambar 10 – 52. Video 
Editor 

10.8.1. Tujuan editing 
Banyak alasan mengedt video dan pendekatan yang digunakan 
tergantung pada hasil yang diinginkan. Sebelum memulai harus 
dijelaskan batasan tujuan editing, meliputi yang mana dari berikut ini :  

 Memindahkan footage yang diinginkan 
Ini yang paling sederhana dan tugas editing pada umumnya. Banyak 
video dapat didramatisasi ditingkatkan dengan hanya membuang bit 
yang tak dikehendaki atau cacat. 

 Memilih Footage Terbaik 
Pada umumnya pengambilan gambar dengan fooage lebih 
dibandingkan kebutuhan sebenarnya dan hanya dipilih bahan yang 
terbaik untuk akhir pengeditan. Seringkali beberapa versi 
pengambilan gambar dipilih untuk diambil yang terbaik pada saat 
editing.  

 Membuat Aliran 
Kebanyakan video memberikan layanan untuk tujuan penyampaian 
cerita atau memberikan informasi. Editing merupakan langkah rumit 
untuk meyakinkan video mengalir mencapai tujuan.  

 Menambah efek, grafis, musik 
Ini  sering merupakan  suatu bagian hebat sekali  dari editing. Video 
kebanyakan dapat ditingkatkan dengan menambahkan unsur-unsur 
ekstra.  

 Ubah gaya, langkah atau situasi video 
Seorang editor baik akan mampu menciptakan suasana hati sulit 
dipisahkan membisikkan [adalah] suatu video. Teknik seperti musik 
suasana hati dan efek visuil dapat mempengaruhi bagaimana 
pendengar akan bereaksi. 

 Pemberian  penjuru video tertentu 
Video dapat dikhususkan untuk mendukung sudut pandang tertentu , 
mengabarkan suatu pesan atau melayani suatu agenda. 
 

10.8.2. Jenis-jenis editing video    
Ada beberapa cara yang berbeda untuk mengedit video dan masing-
masing metoda mempunyai kelemahan. 
Walaupun kebanyakan para editor memilih 
untuk merancang editing digital  tidak linier, 
yang lain bisa dijadikan pertimbangan   
pemahaman bagaimana metoda kerja masing-
masing. 

10.8.3. Menyambung film 

Secara teknis ini bukan editing video. Namun  
sebutan ini cukup berharga merupakan cara 
pertama kali mengedit gerakan gambar dan 
secara konseptual merupakan bentuk dasar 
dari semua editing video.   
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Gambar 10 – 53. Pengeditan 
dengan komputer 

Secara tradisional, film diedit dengan memotong bagian film dan 
menyusun kembali atau memotongnya.  Proses ini sangat mekanis dan 
secara langsung. Secara teori film diedit dengan menggunting dan 
menyambung dan menyusun kembali atau membuangnya, meskipun 
pada kenyataannya mesin penyambung adalah satu-satunya  solusi 
praktis.  
 
10.8.4. Komputer / digital (non linier) 
Dalam metode ini, panjang video 
direkam  ke suatu hard drive 
komputer dan kemudian diedit 
dengan menggunakan perangkat 
lunak tertentu.  Ketika editing 
lengkap, produk yang telah jadi 
direkam kembali ke tape atau disk 
optic. Pengeditan non linier 
mempunyai banyak keuntungan 
yang signifikan melebihi pengeditan 
linier. Metode ini sangat fleksibel, 
sehingga setiap saat memungkinkan 
membuat perubahan pada banyak 
bagian video. Itulah sebabnya dinamakan non linier karena tidak harus 
mengedit  pertunjukkan linier. Aspek yang paling sulit dari edit non linier 
adalah susunan perangkat keras dan pilihan perangkat lunak yang 
tersedia.  Terdapat juga beberapa standar  umum video yang tidak 
kompatibel satu sama lain.   
 
10.8.5. Edit langsung 
Dalam beberapa situasi kamera ganda dan sumber video lain digunakan 
melalui konsol pencampur sentral dan diedit dalam waktu riil. Televisi 
siaran langsung  merupakan contoh edit langsung. Edit langsung pada 
siaran televisi langsung memenuhi sebagai contoh yang tepat untuk edit 
langsung. Pengeditan langsung wajar dengan topik tertentu dan tidak 
berhubungan dengan orang banyak.   
 
10.8.6. Tape ke tape (linear) 
Editing linier merupakan metoda original tape video, sebelum editing 
dengan computer tersedia di tahun 1990. Meskipun tidak ada lagi pilihan 
yang lebih disukai untuk pekerjaan paling serius, masih mempunyai 
tempat dan dalam beberapa kasus tetap menjadi pilihan lebih baik.  
Linier editing nampaknya masih merupakan keterampilan yang 
bermanfaat untuk jangka waktu yang lama.  
Dalam editing linier, video yang dipilih di salin dari satu pita ke yang lain. 
Ini sekurang-kurangnya membutuhkan dua mesin video dihubungkan 
bersama-sama, satu berfungsi sebagai sumber dan yang lain sebagai 
perekam. Prosedur dasar sederhana : 
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Gambar 10 – 54. Pengeditan linier 

 

• tempatkan video  yang akan diedit dalam mesin sumber dan tape 
kosong pada mesin video merekam, 

• tekan play pada mesin sumber dan record pada perekam.    

Gagasan   merekam hanya   bagian-bagian dari tape sumber yang  ingin 
disimpan.  Dengan cara ini ukuran panjang yang diinginkan untuk dicopy 
sesuai dari tape yang asli pada tape baru. Tape yang baru menjadi versi 
yang diedit. 

Metode ini dinamakan linier karena ini harus dikerjakan dalam 
pertunjukkan linier, yang dimulai dengan pengambilan pertama dan 
dikerjakan hingga pengambilan gambar terakhir. Jika editor berubah 
pikiran atau terdapat kekeliruan hampir mustahil untuk mengedit kembali 
dari awal bagian video. Bagaimanapun, dengan sedikit latihan 
pengeditan linier relatif lebih sederhana dan bebas gangguan.  
Pelaksanaan edit linier membutuhkan :  
o Dua buah VCR (tape video dan mesin), lebih disukai dengan keluaran 

AV ( audio dan video). Jika tidak mempunyai  keluaran AV dapat 
menggunakan keluaran antenna RF sebagai gantinya. 

 
Catatan : Jika hanya mempunyai satu VCR   dapat digunakan comcder 

sebagai VCR kedua.   
o Sekurang-kurangnya satu monitor video, namun lebih disukai dua. 

Monitor professional jika diperlukan merupakan televisi terbaik yang  
bisa gunakan.   

o Hubungkan dengan kabel. 
o Tape-tape yang akan diedit dan tape kosong tempat meletakkan hasil 

editan ( menjadi tape master).  

10.8.7. Pengaturan sistem editing dari tape ke tape 
Diagram  gambar 10-54. 
menunjukkan sistem editing 
linier sederhana (tape ke 
tape), terdiri dari dua buah 
VCR, sebuah monitor video 
(televisi). Proses dasar tape 
asli di play dalam mesin 
sumber dan rekaman baru 
versi diedit pada mesin 
record.  
Mulailah dengan VCR yang 
akan dijadikan sumber dan 
yang akan direkam. Dalam 
banyak kasus tidak akan 
penting menetapkan VCR  
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mana yang difungsikan sebagai sumber dan rekam, tetapi jika salah satu  
mesin VCR kuat mungkin membuat adanya perbedaan. Misal jika mesin 
yang satu fitur merekam lebih baik akan dipilih untuk merekam. Jika tidak 
mengetahui bisa dilakukan dengan acak.   

10.8.8. Pengawatan  VCR 

 
 
Gambar 10-55. Pengawatan video 

Terdapat sejumlah jenis koneksi 
analog yang umum, kebanyakan 
menggunakan RCA, RF, S-Video. S-
Video kemungkinan merupakan 
pemilihan terbaik untuk video dan 
RCA untuk audio. RF merupakan 
kualitas terendah  dan mempunyai 
kesulitan lain jika mungkin dihindari. 
Mesin video digital juga mempunyai 
konektor seperti firewall atau USB 
yang dari kesemuanya  merupakan 
kualitas terbaik. 

10.8.9. Menghubungkan monitor 

Pada saat tape mesin dihubungkan, hubungkan setiap mesin ke monitor. 
Secara pasti bagaimana harus dihubungkan akan tergantung pada VCR 
yang digunakan : 

• Mesin perekam menyediakan keluaran AV, hubungkan ini dengan 
monitor perekam. Jika keluaran hanya antenna RF hubungkan ke 
monitor sebagai ganti sebagaimana TV. 

• Jika mesin sumber mempunyai  keluaran AV cadangan, hubungkan ke 
monitor sumber. Jika diperlukan gunakan keluaran RF sebagai 
pengganti.  

Akhirnya pilih masukan yang tepat pada mesin perekam dan kedua 
monitor. Misal  hubungkan keluaran AV mesin sumber ke masukan AV 
mesin perekam, pilih AV dari pemilih masukan mesin perekam. Jika 
menggunakan RF, diperlukan tune msein perekam dan monitor.   
 
Catatan : 

• Meskipun dapat mengedit dengan satu monitor, secara signifikan 
lebih mudah dengan dua monitor.  

• Dalam rangka menjaga kesederhanaan sebagai yang telah 
diasumsikan monitor memutar kembali audio (seperti TV). Jika 
dimungkinkan audio dari mesin perekam hubungkan ke stereo yang 
baik atau monitor audio.  

  



   Sri Waluyanti dkk                                                                                      TEKNIK AUDIO VIDEO 

 

572                                                            DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008)                                      

 

10.8.9.   Editing dengan kamera dan VCR   
Dalam pembahasan ini menunjukkan pengaturan sistem editing yang 
sangat sederhana tanpa banyak peralatan ekstra. Editing dengan 
kamera dan VCR intinya sama seperti editing dengan 2 VCR, kecuali 
bahwa kamera berfungsi seperti VCR sumber. 
Kebutuhan :  

• Sebuah kamera dengan keluaran (audio dan video) dan mampu untuk 
melakukan playback tape (kebanyakan camcorder dapat melakukan 
ini).  

• Sebuah VCR 
    Jika VCR tidak mempunyai masukan AV, akan diperlukan masukan 

antenna RF. Ini berarti bahwa kamera harus mempunyai keluaran RF 
atau adapter. 

• Sebuah monitor video (televisi). 
• Menghubungkan lead 

Untuk editing mono, akan diperlukan hubungan satu lead video dan 
satu lead audio  untuk masing-masing koneksi. Untuk editing stereo  
diperlukan satu lead untuk video dan dua lead untuk audio. Jika 
menggunakan RF satu lead membawa keduanya video dan audio. 
Dalam diagram di bawah ini setiap koneksi ditunjukkan garis hitam 
tunggal  dengan aliran sinyal searah anak panah.  

Diagram hubungan peralatan :  

 
Gambar 10-56. Pengawatan edit dengan kamera  

 
(1) Keluaran AV dari kamera dihubungkan ke (2) masukan AV dari VCR. 
(3) keluaran AV dari VCR dihubungkan kedalam (4) masukan AV dari 
monitor. Kamera menjadi mesin sumber dan VCR sebagai mesin 
perekam. Ini berarti bahwa menggunakan kamera sebagai VCR playback 
dan direkam versi baru (diedit)  pada tape VCR.  
Pilih masukan AV dengan benar pada kedua VCR dan monitor. Jika tape 
pada VCR di play, akan terlihat dan terdengar pada monitor. Ambil tape 
yang telah diedit (gambar sumber) dalam kamera. Ambil tape kosong 
baru pada VCR proses editing siap dimulai. Terdapat tiga jenis editing 
yang dapat dikerjakan pada konsumen VCR yaitu assemble, insert dan 
audio dub. Edit assemble dapat dikerjakan pada VCR, namun insert dan 
audio dubbing hanya tersedia pada VCR yang didukung fungsi ini.  
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 Gambar 10-57 Professional 
linear edit station 

(http://www.mediacollage.com/v
ideo/illustrations/edit/dvcpro-

Gambar 10-58. 
Penyisipan video 

10.8.10.  Assemble editing  

• Gunakan Jog/Shuttle VCR's  atau 
kendali lain, tempatkan titik  awal 
editing. Ambil VCR dalam mode 
pause/record.  

•  Jika diperlukan, siapkan kamera 
dalam mode playback sehingga 
dapat digunakan untuk melakukan 
play tape. Gunakan pengendali 
playback kamera untuk 
mengalokasikan titik dimana editing 
akan dimulai. Posisikan kamera 
pada mode pause.  

•  Lepaskan kedua mesin dari mode 
pause (biasanya dengan menekan 
tombol pause). Ini akan 
menyebabkan kamera play dan 
VCR mulai merekam. 
 

Catatan : 
Terdapat penundaan pada masing-masing mesin waktu dari menekan mode 
pause , sampai ketika rekaman/playback dimulai. Mungkin juga ditemukan VCR 
tidak mulai merekam dengan tepat. Mungkin juga perlu melakukan pengamatan 
untuk mendapatkan kepastian lama penundaan mesin. Pada umumnya 
diperlukan untuk pause VCR sedikit sebelum atau sesudah dikehandaki titik 
permulaan edit dan pause kamera beberapa detik sebelum titik edit. 
  

•  Stop kedua mesin bila akhir edit telah diambil. 

• Ulangi langkah 1 sampai 4.  

 
10.8.11.  Edit Penyisipan (video insert) 
Edit penyisipan artinya merekam gambar 
baru ditengah gambar-gambar yang telah 
ada. Akan diperlukan VCR dalam fungsi ini, 
biasanya hanya disediakan dalam model 
yang lebih mahal. Akan perlu dikonsultasikan 
operasi manual untuk instruksi tertentu.  
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Gambar 10-59. Pengendali edit 

10.8.12. Pengujian hasil pengawatan 
Setelah semua dihubungkan ke sistem pengetesan : 

• Tekan tombol play pada mesin perekam dan yakinkan akan muncul 
pada monitor perekam. Juga cek sinyal audio. 

• Stop tape perekam dan play tape dalam mesin sumber. Ini akan 
muncul pada kedua monitor sumber dan perekam (karena 
diumpankan melalui mesin perekam) cek sinyal audio.   
Salah satu kesalahan  hubungan adalah salah memilih masukan. 
Hanya ada sejumlah kombinasi  pilihan yang terbatas.  

• Jika pengujian berhasil siap untuk mulai melakukan editing.  
 

10.8.13. Pengendali edit   
Jika beruntung dapat mengakses edit 
controller.  Ini merupakan piranti yang 
dihubungkan ke kontrol mesin sumber 
dan perekam.  Sony edit controller 
digambarkan dengan jelas disini. 
Kendali pada sisi kiri,  pengendali mesin 
sumber.  
Bersesuaian kendali pada sisi kanan 
adalah untuk mesin perekam ( tombol 
perekam  merah).  
Pengendali ditengah untuk membuat variasi pilihan edit seperti menandai 
titik masuk atau keluar.  Baberapa pengendali edit lebih kecil hanya satu 
fitur  kendali, ditambah sebuah saklar untuk memilih salah satu mesin 
sumber atau perekam dan melaksanakan tugas lain yang bermanfaat. 
Pada layar menu disediakan pilihan bantuan untuk berbagai program 
edit. 
 
10.8.14 . Penambahan judul dan grafik 
Menambah judul dan efek lain dalam edit linier secara normal 
membutuhkan peralatan khusus. Ini dapat diperoleh dari pembuat judul 
murah hingga generator grafis professional. Generator grafis professional 
akan menciptakan judul atau grafis dengan latar belakang solid atau 
transparan. Ini berarti bahwa video dari mesin sumber dapat berbaur 
dengan grafis.  
Jika   tidak mempunyai  generator grafis, bisa dengan pilihan lain. 
Contoh, banyak kamera mempunyai banyak fitur judul. Penggemar yang 
kreatif dapat juga menggunakan imajinasi mereka untuk membuat suatu  
judul dari bahan apapun yang dekat dan pengambilan gambar 
sederhana. Bagaimanapun, penggarapan grafik serius memerlukan  
investasi peralatan. 
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Gambar 10-60. Sistem editing dengan generator grafis 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.8.15. Penyisipan audio ( Audio dubbing) 
Audio dubing artinya menyisipkan audio baru ke dalam video yang telah 
ada, misal menambahkan music atau komentar. Ini perlu dikonsultasikan 
dengan instruksi manual operasi.   
  
Bagaimana menyiapkan tape yang tepat akan tergantung pada keadaan. 
Berikut ini uraian singkat prosedur cara editing professional. Ini tidak 
selalu diperlukan keseluruhan langkah secara lengkap. Gunakan 
pertimbangan untuk memutuskan langkah-langkah untuk situasi ang 
tepat.  
� Cek kebersihan tape dan bebas debu. 
� Fast-forward ke ujung tape, kemudian rewind. Ini untuk meyakinkan 

bahwa tape mempunyai ketegangan yang baik. 
� Rekam “black” dari sumber stabil melalui tape kemudian di rewind.  

Ini merupakan peencanaan kritis pada pemakaian “inset editing” 
namun tidak diperlukan untuk “assemble editing”.  

� Rekam batang warna dengan konfigurasi yang tepat selama 30-60 
detik dan tone audio pada awal tape. Inimemberikan acuan teknis 
untuk digunakan. 
 
 
 
 

Sistem editing dengan generator grafis 



   Sri Waluyanti dkk                                                                                      TEKNIK AUDIO VIDEO 

 

576                                                            DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008)                                      

 

10.8.16. Transisi video  

Cara yang manapun menggabungkan  dua hasil pengambilan gambar video 
dinamakan transisi. Transisi merupakan hal yang sangat penting, setiap   
operator kamera sehingga seorang editor harus mempunyai pemahaman yang 
baik tentang bagaimana membuat transisi efektif.  

Transisi sederhana (Shot A to Shot B) 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Pada umumnya transisi merupakan cut, satu pengambilan gambar 
secara cepat ke pengambilan gambar berikutnya. Kebanyakan transisi 
berikutnya merupakan crossfade (mencampur atau memecah), dimana 
satu hasil pengambilan gambar secara berangsur-angsur memudar ke 
dalam gambar selanjutnya. Transisi ditingkatkan meliputi wipes dan 
digital effect, dimana gambar diubah kompleks sementara mengarah ke 
dalam gambar berikutnya.   

Transisi dapat juga dilakukan dari hasil pengambilan gambar satu ke 
yang baru, misal dari orang satu ke yang lain, atau diperbesar dari mid-
shot ke close-up. 

 

Cut: A changes instantly to B 

Gambar 10-61. Perubahan A ke B cepat 

 
Crossfade: A merges (fades) into B 

 
Wipe: A is progressively replaced by B 

Gambar 10-62. Transisi gabungan dan mengganti 
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Transisi dapat menjadi lucu namun hati-hati : menggunakan transisi 
berlebihan umumnya para amatir sering membuat kesalahan. Produksi 
yang sangat professional, hampir semua transisi merupakan potongan 
sederhana atau crossfade. Terlalu banyak animasi transisi dapat 
mengacau dan mempengaruhi aliran gambar.  

Meskipun penting untuk memilih jenis transisi yang tepat, masalahnya 
adalah bagaimana menyesuaikan dua hasil pengambilan gambar yang 
baik. Tanyakan pada diri sendiri : 

• Apa yang ingin dicapai dengan transisi ? 
• Sesuaikan hasil pengambilan gambar bersama secara nyaman ? 
• Apakah transisi membuat dimengerti atau membingungkan ?. 

10.8.17. Menciptakan transisi  
Pemotongan tidak membutuhkan banyak macam pemrosesan, intinya 
satu gambar berakhir dan mulai gambar berikutnya. Jenis-jenis transisi 
lain dapat ditambahkan dalam beberapa cara :  

• Di dalam kamera : beberapa kamera menggunakan transisi dan fade 
dari fasilitas kamera 

• Peralatan umum : dalam produksi langsung transisi dapat 
ditambahkan langsung efek khusus yang bersifat real –time. Pada 
umumnya berupa saklar vision meliputi pemilihan transisi. 

• Setelah produksi : transisi ditambahkan selama pengeditan, 
menggunakan perangkat lunak yang tepat.  

Vision Mixer 
Mixer vision (saklar produksi) juga mengacu  pada  : 
• Peralatan yang digunakan untuk mencampur sumber-sumber video 

kedalam satu atau lebih keluaran master. 
• Seseorang yang mengoperasikan peralatan pencampur gambar. 

Catatan : Istilah mixer cenderung ke Eropa, di Amerika lebih dikenal dengan 
istilah switcher.  Untuk kesederhanaan peralatan pencampur gambar dinamakan 
mixing dan operator berupa saklar. 
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Gambar 10-63. AW-SW350 

 

Contoh 

 

Panasonic AW-SW350  merupakan 
suatu sebuah  compact half-rack 
pencampur gambar dengan 5    Y/C 
(luminansi/krominansi) dan masukan 
sinyal video komposit. Ini sesuai  untuk 
studio produksi atau unit produksi 
lapangan.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10-64. BVS-3200CP 
 

Sony BVS-3200CP merupakan konsul 
meja yang relatip kecil sesuai untuk  
satuan produksi ukuran moderat atau 
OB. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Konsul Snell & Wilcox Kahuna HD/SD merupakan mixer ukuran 
monster sesuai untuk lingkungan produksi yang besar. 

 

Gambar 10-65. Konsul Snell dan Wilcox 
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Gambar 10-66. Edit dengan 

perangkat lunak 

10.9.  Vision mixer   
Tujuan utama dari pencampuran gambar adalah untuk menciptakan 
sebuah master keluaran video real time atau untuk siaran. Pada 
umumnya pencampur gambar digunakan untuk kejadian langsung, atau 
suatu kejadian yang membutuhkan beberapa sumber gambar untuk 
dicampurkan dalam real time (sebagai lawan pengeditan paska 
produksi). Pencampur gambar juga digunakan untuk menciptakan variasi 
visual efek, dari campuran sederhana hingga ditingkatkan  efek 
gabungan. 
 
10.9.1 Prinsip kerja   vision mixing   
Pencampur gambar merupakan konsep sederhana serupa audio mixers. 
Mengambil sumber masukan ganda, diterapkan untuk memperoleh efek 
yang diinginkan atau pemrosesan dan memberikan satu atau lebih 
keluaran. Kebanyakan mixer gambar didasarkan sekiitar preview  bus 
dan program bus, masing-masing yang dimiliki monitor itu sendiri.  

• Keluaran bus program  utama diumpankan, misal gambar yang 
direkam atau dipancarkan.  Sumber mana saja yang ada pada 
program bus di online. 

• Bus preview digunakan untuk memilih dan preview sumber yang 
ditempatkan online.    

 
Catatan : 
Bus preview tidaklah harus digunakan, jika 
diinginkan sumber online dapat dipotong  tanpa 
previewing. Bagaimanapun preview biasa 
diperlukan untuk melihat efek visual seperti 
transisi, efek dikonstruksi dari preview dan 
sumber program. 

   
10.9.2. Peran tombol  vision 
Tombol  vision berfungsi mengambil 
instrukdi dari direktori. Pada dasarnya 
keputusan direktori  memutuskan apa yang 
akan terjadi dan menyampaikan yang 
dikerjakan tombol. Seperangkat instruksi 
seperti berikut :   
 

Instruksi direktori  Makna 

"1 next" Preview camera 1 and prepare to put it online.  

"Cut" Cut camera 1 online. 

"2 next" Preview camera 2 and prepare to put it online. 

"Mix" Mix camera 2 online.  
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Gambar 10-67. Menu editing 

10.10. Teknik edit dengan komputer   
Pada awal produksi elektronika video linier (tape ke tape), editing hanya 
dengan cara edit tape video. Kemudian tahun 1990 tersedia editing 
computer non linier dan membuka dunia baru berdaya guna dan 
fleksibilitas tinggi.     
Editing non linier tidak mendapat sambutan baik semua  dan banya 
editor menentang gelombang baru. Awalnya video digital digoda isu 
capaian dan ketidak pastian. Bagaimanapun kelebihan video tak linier 
sangat menguntungkan sehingga tidak bisa diabaikan.  
Dalam abad 21 edit non linier merupakan raja dan edit linier secara luas 
dianggap usang bahkan primitive. Sikap ini tidak dapat dipahami dengan 
mempertimbangkan kelebihan edit non linier, namun dihimbau tidak 
menghakimi . Edit linier masih mempunyai beberapa kelebihan : 
� Murah dan sederhana. Sangat sedikit 

kesulitan dengan format, konflik 
perangkat keras. 

� Karena beberapa pekerjaan editing 
linier  lebih baik. Sebagai contoh, jika 
dinginkan menambahkan dua bagian 
dari  video secara bersama-sama, ini 
lebih cepat dan mudah untuk 
mengedit tape ke tape dari pada 
dengan pengabilan gambar dan 
mengedit pada hard drive. 

� Belajar keterampilan edit linier meningkatkan pengetahuan dasar. 
Sesuai dengan editorprofesional yang  mempelajari editing linier 
terlebih dahulu menjadi editor serba lebih baik.  

10.10.1 Mengaburkan bagian gambar   
Gambar ini menunjukkan bagaimana mengaburkan atau pixelate gambar 
video. Teknik ini biasanya digunakan untk mengaburkan wajah dalam 
rangka melindungi identitas subyek.    
  

 
Gambar 10 -68. Transisi blur 
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Teknik ini menggunakan dua track video dan dapat digunakan edit 
dimanapun dengan aplikasi pendukung track ganda. Misal menggunakan  
Adobe Premiere. 

 Untuk memulai tempatkan clip video pad timeline. Pastikan salinan clip 
telah ditempatkan pada track video di atas langsung clip original seperti 
gambar berikut. 

  

 

Gambar 10 -69. Tampilan timeline 

Efek lukisan, ditambahkan efek blur atau pixelate pada puncak track. 
Atur seberapa banyak blur yang diinginkan. Misal di atas menggunakan 
Gaussian blur (Video Effect > Blur & sharpen > Gaussian Blur) atur 
sampai 27.    

Pada langkah ini keseluruhan gambar track di bagian atas kabur (blur). 
Jika diinginkan hanya bagian wajah yang dibuat kabur tambahkan crop 
filter (Video Effect > Transform > Corp ) sampai track dibagian atas. 
Atur parameter crop (kiri, atas, kanan, bawah) sampai hanya tinggal di 
bagian wajah yang tetap kabur.  

10.10.2. Keyframes dalam adobe premiere 
Keyframes digunakan untuk mengubah sifat efek video dan audio 
sepanjang waktu. Hampir semua efek dapat mengunakan keyframe, 
misalnya volume, skala, posisi, keseimbangan warna.   
Premiere dapat menciptakan perubahan bertingkat-tingkat dalam harga 
antar keyframe (ini dikenal sebagai interpolasi). Misal, membuat 
keyframe dengan volume -20dB dankeyframe yang lain 5 detik 
berikutnya volume 0dB. Premiere akan menginterpolasi untuk membuat 
penambahan volume lima detik secara halus. 
Terdapat dua cara untuk melihat dan bekerja dengan keyframe. Dalam 
jendela Timeline dan dalam Effect Control. 
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Gambar 10 -71. Tampilan 

pengatur efek 

10.10.3 Timeline 
Keyframes dapat diperagakan bila track video diperluas. Sebuah garis 
ditunjukkan dengan ditandai diamond kecil keyframe tampak seperti 
gambar berikut.  
  

 
 

Gambar 10 -70. Pengaturan timeline 
  

Ini relative mudah , suatu cara cara intuitif untuk memandang 
danmenggerakkan keyframe. Pada sisi bawah keyframe pada waktu 
sama hanya dapat menunjukkan satu efek dan pengendali tidak seteliti 
seperti menggunakan jendela pengendali efek.     

Untuk belajar lebih lanut tentang keyframe dapat dilihat pada web 
http://www.mediacollage.com/video/editing/adobeprimiere/keyframe.timeline.html 

10.10.4. Jendela pengendali efek   
Untuk kendali penuh di atas keyframe, 
pilih clip dalam Timeline dan buka jendela 
kendali efek (Window > Effect 
Controls).  
Skala pada sisi kanan dari jendela 
merupakan miniature timeline, hanya 
untuk clip keyframes yang terpilih,   
ditunjukkan seperti icon diamond. 
Meskipun   mengambil   sedikit  menjadi 
terbiasa dengan pandangan ini sehingga 
memungkinkan  untuk melihat keyframes 
untuk semua efek   dan menyediakan 
kendali sempurna. 
 
10.10.5. Keyframes in the Effect Controls Window 
Cara yang lebih disukai untuk menciptakan dan edit keyframe dalam 
Adobe Premier adalah menggunakan Effect Controls window. Mulai 
bukalah jendela Effect Control (Window > Effect Control) dan pilih clip 
yang tepat dalam Timeline.  
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Gambar 10 -72. Tampilan pengaturan posisi gambar 

Jendela sisi kanan merupakan miniature timeline yang menunjukkan clip 
yang dipilih, keyframe ditunjukkan dengan icon diamond. Penunjukkan ini 
memungkinkan untuk melihat dan mengedit keyframe untuk semua efek.   

Jendela sisi kiri menunjukkan semua efek yang telah diberlakukan pada 
clip yang terpilih. Masing-Masing efek meliputi yang berikut: 

 

Gambar 10 -73. Tampilan keyframe navigasi  
 

• Toggle animation :  Ketika dipilih animasi dimungkinkan keyframe 
dapat dibuat. Ketika tidak dipilih, keyframe manapun yang ada  akan  
dihapus. 

• Effect Values: nilai efek. 
• Keyframe Navigation: Tanda panah kiri kanan menggerakan Current 

Time Indikator (CTI) ke keyframe sebelum / berikutnya. Tombol 
ditengah untuk membuat keyframe baru pada CTI. JIka CTI 
diposisikan pada keyframe, tombol ini akan menghapus keyframe.     
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Gambar 10-74. Indikator waktu  

 

10.10.6.  The Current Time 
indikator 
Current Time Indikator (CTI) 
diperagakan berupa segitiga 
biru yang menunjukkan 
dimana timeline berada. CTI 
digunakan dalam beberapa 
jendela yang berbeda.    
Secara keseluruhan jendela 
timeline CTI tampak dengan  
garis vertikal  merah   melapisi 
pada [atas] taksiran urutan, 
[seperti/ketika] digambar 
urutan track, diilustrasikan 
gambar 10-75.  
 
 

 
 

Gambar 10-78. Hubungan pengaturan timeline 
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CTI ini dihubungkan ke program monitor window, menunjukkan frame 
yan sama seperti CTI. Bila di play urutan akan tampak gerakan CTI dari 
kiri ke kanan melintasi timeline.  CTI juga muncul dalam preview, jendela 
Program Monitor dan Effect Control.  
 
Banyak tugas tergantung pada posisi CTI, misal :   

• Melekatkan pada urutan clip 

• Menambah tanda clip atau urutan 

• Memperagakan waktu (CTRL-K), pisahkan clip yang tak terkunci pada titik 
posisi CTI.   

 


