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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Video 

Menurut Cheppy Riyana (2007) media video adalah media yang 

menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik 

yang berisi konsep,prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk 

membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran.Video juga 

bisa digunakan dalam aplikasi teknik, produksi, keilmuan dan keamanan. 

Kata video berasal dari kata Latin, yang berarti “saya lihat”. Video juga 

dibagi dalam dua jenis, yaitu video analog dan video digital. 

 Video Analog  

Video analog merupakan pengkodean informasi gambar dnegan 

memvariasikan voltase dan/atau frekuensi dari sinyal. Video analog 

mempunyai dua format, yaitu 

format elektrik dan format kaset. Contoh video analog dalam format 

elektrik adalah  video, component video, S-Video dan lain sebagainya. Dan 

contoh video analog dalam format kaset adalah Ampex, Betacam, S-VHS 

dan lainnya. 

 Video Digital  

Video digital memiliki arsitektur yang tersusun atas sebuah format 

untuk mengkodekan dan memainkan kembali file video dengan komputer. 
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Video digital juga menyertakan sebuah pemutar yang dibuat untuk 

mengenali dan dapat membuka file  format tersebut. Ada juga pemutar 

yang dapat ngenali dan memainkan beberapa format file video. 

3.2 Video Teaser 

Teaser yang dalam bahasa Indonesia berarti ‘penggoda’. Teaser 

memang dirilis dengan tujuan untuk menggoda atau membuat orang 

bertanya-tanya atau penasaran apa yang akan dia tonton di film tersebut. 

Dengan durasi kurang lebih 1 menit, teaser memuat cuplikan-cuplikan 

adegan dalam sebuah film, ciri khasnya disini adalah minim keterangan 

tentang film tersebut. Teaser film biasanya dirilis sebelum trailer dan dibuat 

untuk promosi awal mengenalkan sebuah film yang akan tayang, bertujuan 

untuk membuat film itu menjadi bahan perbincangan di khalayak ramai. 

3.3 Motion Graphic 

Motion grafis pada umunnya merupakan gabungan dari potongan-

potongan desain yang berbasis media visual yang menggabungkan bahasa 

film dengan desain grafis, seperti memasukan elemen-elemen yang berbeda 

seperti desain 2d atau 3d, animasi, video, tipografi, ilustrasi, fotografi, dan 

musik. Motion grafis dikalangan memliki kehadiran yang sangat kuat di 

televisi. Sepertihalnya dalam pembuatan komersil grafis, hiburan, promo 

atau sebuah opening program, grafik berita dan grafis yang terdapat dalam 

sebuah produk-produk TVC. Dalam dunia perfilman motion grafis biasanya 

digunakan untuk pembuatan opening tittle atau opening sequence. 
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3.4 Kinetic Typography 

Kinetic Typography atau dalam bahasa Indonesia berarti kinetik 

tipografi atau juga bisa huruf - huruf yang bergerak. Kinetic typography 

digabungkan dengan beberapa animasi yang simpel untuk membuat teks 

bergerak di layar dan menarik perhatian. eknik animasi yang bisa 

digunakan untuk membuat teks menjadi melebar, menyusut, terbang, slow 

motion, meninggikan dan masih banyak yang lain. Efeknya bisa menjadi 

simpel dan pendek.  

Kinetic typography menjadi populer karena banyak digunakan di 

desain sebuah website. Banyak juga digunakan di sebuah video dan 

televisi. Karena digunakan untuk video dan tv, kinetic typography 

merambat ke desain sebuah website. Teknik ini digunakan untuk beberapa 

alasan dan juga bisa menambah perhatian untuk konten - konten tertentu. 

Bisa juga membantu menyampaikan emotion dan tone. Kinetic 

Typography pastinya bisa membantu untuk membuat visual yang sangat 

unik dan juga menjadi opsi yang sangat diperlukan bagi yang mempunyai 

budget terbatas.  
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3.5 Pembuatan Naskah 

Naskah film / skenario yang disebut juga script diibaratkan sebagai 

kerangka manusia. Dimana Script  Writer adalah  orang  yang  mempunyai  

keahlian  dalam membuat  film  dalam  bentuk  tertulis  atau  pekerja  

kreatif  yang  mampu mengembangkan sebuah ide menjadi cerita tertulis 

yang selanjutnya divisualisasikan. Script Writer memiliki tugas penting 

yang harus dikerjakan : 

1. Membangun cerita melalui jalan cerita yang baik dan logis. 

2. Menjabarkan ide / gagasan melalui jalan cerita dan bahasa. 

3. Harus mampu menyampaikan maksud / pesan tayangan audio visual 

tersebut. 

4. Membangun emosi melalui bahasa dan kalimat pada sebuah adegan 

tanpa harus memvisualisasikan kekerasan yang tidak mendidik (film / 

sinetron). 

 5. Menyajikan  cerita  yang   yang  tidak  habis  saat selesai  ditonton,  

namun  harus berkesan  di  mata  penonton  atau  membekaskan  sesuatu  

yang  berarti  di  dalam  di hati penontonnya. 

6. Seorang Script Writer harus bisa bekerja sama dalam tim produksi. 

Produser akan  memilih Script  Writer yang  cerdas dan  mampu  

berkompromi  dengan  tim produksinya.    
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  Sehingga  sebagai  seorang Script Writer dituntut  bekerja  keras  

dan mampu  melihat  secara  jeli  setiap  kata,  bahasa,  kalimat  yang  akan  

disusun  menjadi rangkaian naskah. Setiap  divisi  sangat  penting  

peranannya  serta  harus  mampu  bekerja  sesuai dengan job description. 

Walau masing –masing tidak dapat dipisahkan. Posisi kerabat kerja tidak 

dapat dipisahkan mana yang paling penting, demikian pula Script Writer 

dalam  program  acara  Televisi   yang  selalu  terlibat  dalam  proses  

kreatif dari  pra hingga pasca produksi baik bentuk drama maupun non 

drama dengan lokasi di studio (indoor) maupun alam (out door) dan 

menggunakan sistim produksi single maupun multi kamera. 

Penulis naskah yang baik hendaknya dapat mempertanggung 

jawabkan semua  yang telah ditulisnya. Berikut 3 macam pekerjaan 

menulis: 

1. Mencatat seluruh informasi yang terkumpul selama riset. Mungkin ini 

merupakan fakta - fakta yang diperoleh dari bacaan / keterangan yang 

didapat lewat telepon. Namun biasanya sebagian besar informasi diperoleh 

dari pembicaraan langsung. 

2. Semua  data  yang  diperoleh  tersebut  dipergunakan  untuk  mengarang 

shooting script. Shooting script adalah  rencana  kerja untuk  produksi. 

Idealnya  di  dalam shooting script sudah tercatat semua shot yang pada 

tahap kemudian akan diambil dengan kamera. 
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3. Membuat  komentar  dan  komentar  itu  biasanya  dicantumkan 

disamping  cerita bergambar. ( Brady, J. 1981)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses menyusun sebuah naskah dapat dilakukan dengan melakukan beberapa hal 

berikut. 

1. Melakukan sebuah riset. 

2. Melakukan review naskah. 

3. Membuat storyboard. 

 

 

Gambar 3.1 Salah satu contoh hasil naskah yang 

sudah dibreakdown 

Sumber : productionhouse.blogspot.co.id 
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3.6 Pembuatan Storyboard 

Storyboard adalah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai 

dengan naskah. Dalam proses produksi, storyboard menjadi acuan tim 

produksi dalam melaksanakan tugasnya. Dalam storyboard kita dapat 

menyampaikan ide cerita kita kepada orang lain dengan lebih mudah, karena 

kita dapat menggiring khayalan seseorang mengikuti gambar-gambar yang 

tersaji, sehingga menghasilkan persepsi yang sama pada ide cerita kita. Oleh 

Karena itu, dapat dikatakan bahwa storyboard merupakan bagian penting 

dalam proses produksi. 

Perancangan storyboard terdapat pada proses pra-produksi. 

Storyboard dapat disusun setelah adanya suatu konsep dan ide,sehingga, 

storyboard dapat juga disebut sebagai penjabaran sebuah ide dan konsep 

dalam bentuk gambar. Perancangan suatu storyboard  tidak semudah yang 

dibayangkan. Gambar yang digunakan pada sebuah storyboard 

menyesuaikan dengan target yang ditetapkan untuk hasil produksi nantinya. 

Selain itu, isi dari storyboard juga bukan sekedar hasil dari pemikiran dan 

sudut pandang satu orang saja. 

Pada tahap produksi, naskah merupakan suatu acuan untuk semua 

tim produksi. Untuk menghindari adanya miss-communication antar tim, 

dan storyboard  mudah untuk dipahami, maka terdapat suatu format dalam 

perancangan storyboard. Gambar ini menunjukkan salah satu contoh dari 

cara perancangan storyboard. Hal yang terpenting adalah dalam storyboard 
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inti informasi yang dibutuhkan dapat  dicantumkan. Sehingga, tim produksi 

dapat dengan mudah memahami tugasnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses perancangan sebuah storyboard dapat dilakukan dengan beberapa hal 

berikut. 

1. Pengumpulan data 

2. Pengelompokan atau klasifikasi 

3. Implementasi 

 

Gambar 3.2 Salah satu contoh Storyboard 

Sumber : http://www.personalchange.info/ 
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3.7 Tekink Pengambilan Gambar 

Teknik pengambilan gambar yang kita ketahui dalam pembuatan 

suatu video adalah mengambil gambar dengan menngunakan satu kamera 

atau (single cam) dan lebih dari satu kamera (multi cam). 

 

3.7.1. Menggunakan Single Cam 

Pengambilan gambar saat menggunakan single cam hasilnya sudah 

cukup memuaskan. Pengambilan gambar secara terus menurus tanpa 

meninggalkan momen-momen penting adalah salah satu prinsip terpenting 

dalam pengambilan gambar menggunakan ssatu kamera (Single Cam). 

Sehingga berusaha untuk membuat kamera dalam kondisi ON adalah yang 

terbaik. Selin itu, saat pengambilan gambar udengan memikirkan 

bagaimana proses editingnya nanti dapat mengurangi kesalahan dalam 

pembuatan suatu video. Dengan tidak melewatikan momen-momen 

penting, audio yang terekampun tidak akan mengalami pemotongan audio 

pada proses pengambilan gambar. Hal itu akan mempermudah prose 

editing video. Meski nantinya ada pembedaan kualitas audio dapat 

ditangani dengan audio editor nantinya, yang lebih penting dari itu adalah 

kesatuan auddio yang diperoleh.    Adapun resiko yang harus dihadapi 

dalam pengambilan gambar menggunkana satu kamera adalah gambar 

akan monoton. Untuk mengurangi haltersebut, perlu dilakukan beberapa 

cara. Pertama, Ambillah sudut (angle) paling bagus dalam pengambilan 

gambar kemudian stand by ditempat tersebut.Cara kedua hampir sama 



31 
 

 

dengan cara yang pertama, konsentrasi pada objek utama. Prose 

pengambilan gambar bisa dilakukan dengan berpindah tempat dari tempat 

satu ke tempat lainnya untuk mengambil sudut yang berbeda, asal tetap 

menjaga frame pada viewfinder. Mainkan teknik panning kanan-kiri, zoom 

out/in, atau kombinasi keduanya. Kedua hal tersebut dapat dilakukan 

untuk menutupi kendala yang dihadapi saat pengambilan gambar suatu 

video. 

3.7.2. Menggunakan Multi  Cam 

Menggunakan Multi Cam Pengambilan gambar multi cam dalm 

proses produksi video dapat menggunsksn lebih dari satu kamera video 

secara serentak dan menghubungkannya dengan switcher. Gambar terbaik 

dapat dipilih untuk tayang bergantian dari salah satu kamera. Teknik ini 

menghasilkan gambar video terus menerus tanpa potongan dengan sudut 

gambar(angle) yang berbeda.   Pengambilan gambar multi cam akan 

menghasilkan gambar yang tidak monoton, karena sudut pandang yang 

diambil tidak dari satu arah saja, asal dapat dilakukan koordinsasi kamera 

satu dengan kamera lainnya.   Dengan multi cam, pengambilan gambar 

dapat dilakukan dengan cut to cut tidak seperti pengmabilan gambar single 

cam. Cut to cut pada satu kamera memungkinkan dilakukan karena 

gambar masih akan terekam di kamera yang satunya. Dalam proses 

penggabungan video dengan pengambilan gambar multi cam dapat 

diperbaiki saat proses editing. 
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3.8 Sudut Pengambilan Gambar 

Pada setiap pengerjaan proyek ada 3 informasi penting yang 

dibutuhkan tentang shot, adalah:  

1. Bagaimana sebaikanya pembingkaian(framing) dari shot dari shot 

tersebut. 

2. Angles kamera yang bagaimana yang paling bagus untuk 

mengekspresikan mood pada shot tersebut.  

3. Apakah ada perpindhan (movement) kamera pada shot tersebut. 

Pengambilan gambar dari sebuah shot atau komposisi gambar sangat 

berpengaruh. Adapun beberapa cara sudut pengambilan gambar video, 

diantaranya:  

 Normal Angle/ Eye Level Angle Posisi normal angle, kamera 

diletakkan kira-kira setinggi mata subyek. Pengambilan gambar 

dengan menggunakan Normal angle sangat tergnatung pada tinggi 

subyek yang dishooting.  

 Hight Camera Angle Posisi Hight Camera Angle, posisi kamera lebih 

tinggi di atas mata sehingga kamera harus menunduk untuk merekam 

gambar subyek. Posisi ini cenderung menciptakan kesan obyek 

nampak kesil, rendah, hina, perasaan kesepian, kurang gairah. 

Biasanya posisi kamera lebih tinggi lagi disebut dengan shot mata 

burung. 

 Low Camera Angle Posisi kamera dibawah ketinggian mata, sehingga 

kamera harus mendongak untuk merekam gambar subyek. Posisi ini 
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memberikan kesan cenderung menambah ukuran tinggi obyek, 

memberikan kesan kuat, dominan, dinamis seakan-akan menjadi 

superior, gagah, dan besar. 

 Bird Eye View Posisi kamera saat mengambil seubyeknya dari atas. 

Hampir sama dengan high angles, namun jangkauan pandangan yang 

lebih luas dipakai untuk menampilkan landscape kota, suasana stadion 

sepakbola dll. 

 Subjective Camera Angle  Posisi kamera diletakkan di tempat subyek 

yangg tidak nampak dalam layar dan mempertunjukkan pada penonton 

suatu pandangan seseorang. Sehingga dianggap mata orang tersebut 

adalah kamera. 

 Over the Shoulder Shot (OTS) Posisi pengambilan kamera ini terletak 

dibelakang salah satu dari subyek dan haynya terlihat kepala, bahu, 

atau seluruh badan. Biasanya untuk membingkai adegan percakapan 

dua orang yang bergantian atau obyek sedang melihat sesuatu. 

 Objective Camera Angle Kamera merekam peristiwa atau adegan 

seperti apa adanya. 

 

3.9 Teknik Pengambilan Gambar 

3.9.1. Kamera Angle 

Kamera angle adalah teknik pengambilan gambar dari sudut 

pandang tertentu untuk mengekspose adegan. Sudut pengambilan gambar 
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atau kamera angle ini merupakan sudut penempatan kamera sewaktu 

pengambilan gambar terhadap suatu objek. (al-Firdaus, 2010) 

Dan dalam menentukan sudut pandang/Angle ada beberapa macam tipe 

tipe sudut pandang,diantaranya : 

 Normal Angle / Eye Level   

pengambilan di sudut yang normal , sejajar dengan mata kita. 

 High Angle  

Pengambilan gambar pada sudut yang tinggi. 

 Low Angle  

Pengambilan Gambar pada sudut yang Rendah. 

 Bird Angle  

Pengambilan gambar pada sudut yang sangat tinggi dan jauhh. 

 Frog Angle  

Pengambilan gambar pada Sudut yang super rendah dan dekat. 

 

i. Jenis Shot (Type Of Shot) 

Untuk menghasilkan gambar yang benar dan sesuai dibalik shot, 

seorang kameraman perlu mengetahui beragam type of shot atau ukuran 

Framing. (al-Firdaus, 2010) 

Begitu juga teknik pengambilan gambar atau dalam dunia 

videografi disebut Shot. Ada beberapa jenis shot untuk membuat gambar 

disebuah video menajdi lebih menarik,diantaranya : 
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 CU (Close Up) 

Shot yang menampilkan dari batas bahu sampai atas kepala. 

 MCU (Medium Close Up) 

Shot yang menampilkan sebatas dada sampai atas kepala. 

 BCU (Big Close Up) 

Shot yang menampilkan bagian tubuh atau benda tertentu sehingga 

tampak besar.  

 ECU (Extrime Close Up) 

Shot yang menampilkan detail obyek. Misalnya mata, hidung, atau 

telinga. 

 MS (Medium Shot) 

Shot yang menampilkan sebatas pinggang sampai atas kepala. 

 TS (Total Shot) 

Shot yang menampilkan keseluruhan obyek. 

 ES (Establish Shot) 

Shot yang menampilkan keseluruhan pemandangan atau suatu tempat 

untuk memberi orientasi tempat di mana peristiwa atau adegan itu 

terjadi. 
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 Two Shot 

Shot yang menampilkan dua orang 

 OSS (Over Shoulder Shot) 

Pengambilan gambar di mana kamera berada di belakang bahu salah 

satu pelaku, dan bahu si pelaku tampak atau kelihatan dalam frame. 

Obyek utama tampak menghadap kamera dengan latar depan bahu 

lawan main. 

ii. Gerakan Kamera  

(Moving Camera) Disebut pergerakan kamera karena perangkat 

kamera ini berubah posisi dalam proses pengambilan gambar demi sebuah 

nilai dan estetika video. (al-Firdaus, 2010) 

Pergerakan kamera juga sangat diperlukan untuk menampilkan 

video lebih hidup dan tidak bosan saat ditayangkan. Ada beberapa teknik 

pergerakan kamera,diantaranya : 

 Panning ( Pan ) 

Pan adalah gerakan kamera secara horizontal (mendatar) dari kiri ke  

kanan atau sebaliknya. 

-  Pan right ( kamera bergerak memutar ke kanan ) 

-  Pan left ( kamera bergerak memutar ke kiri ) 
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 Tilting ( Tilt ) 

Tilting adalah gerakan kamera secara vertical,mendongak dari bawah 

ke atas atau sebaliknya 

-  Tilt up  : mendongak ke atas 

-  Tilt down : menunduk ke bawah 

Gerakan tilt dilakukan untuk mengikuti gerakan obyek, untuk 

menciptakan efek dramatis, mempertajam situasi. 

 Track ( Dolly ) 

Dolly atau track adalah gerakan di atas tripot atau dolly mendekati atau 

menjauhi subyek. 

-  Dolly in  : mendekati subyek 

-  Dolly out : menjauhi subyek 

 Pedestal 

Pedestal adalah gerakan kamera di atas pedestal yang bisa dinaik 

turunkan. Sekarang ini banyak digunakan Porta-Jip Traveller. 

-  Pedestal up  : kamera dinaikan 

-  Pedestal down   : kamera diturunkan 

Dengan menggunakan teknik pedestal up/down kita bisa menghasilkan 

perubahan perspektif visual dari adegan. 



38 
 

 

 Crab 

Gerakan kamera secara lateral atau menyamping,berjalan sejajar 

dengan subyek yang sedang  berjalan. 

-  Crab left (bergerak ke kiri) 

-  Crab right ( bergerak ke kanan) 

 Crane 

Crane adalah gerakan kamera di atas katrol naik turun. 

 Arc 

Arc adalah gerakan kamera memutar mengitari obyek dari kiri ke 

kanan atau sebaliknya. 

 Zoom 

Zooming adalah gerakan lensa zoom mendekati atau menjauhi obyek 

secara optic, dengan mengubah panjang focal lensa dari sudut pandang 

sempit ke sudut pandang lebar atau sebaliknya. 

-  Zoom in   : mendekatkan obyek dari long shot ke close up 

-  Zoom out  : menjauhkan obyek dari close up ke long shot 

 


