
MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

1 Rev : 03 No : F.02.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

ii Rev : 03 No : F.02.55 

 

 

 

 

 

 

Assalamu’alaikum, Wr.WB. 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan inayahNya, 

sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Modul Mata Pelajaran Teknik Pengolahan Audio Video ini 

sebagai salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN  I tingkat XII 

(duabelas) semester 5 dan 6 untuk Kompetensi Keahlian MM. 

E – Book / Jobsheet / Lembar Kerja ini di susun untuk pembelajaran siswa secara aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian pengetahuan, ketrampilan maupun sikap, 

untuk persiapan pemberian pembelajaran yang mencakup materi mulai dari KD 3.1 sampai 3.18 dan KD 4.1 

Sampai KD 4.18 dalam bentuk buku kerja. Adapun keluasan dan kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi 

waktu dan kemampuan siswa SMK Islam PB. Soedirman 1 pada umumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Modul ini akan memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di 

sekolah, karena anak akan dituntut untuk lebih banyak aktif dengan berbagai stimulus dan menganalisa informasi 

apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru mata pelajaran. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak baik teman 

seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wa’alaikumsalam, Wr.Wb. 

“ALHAMDULILLAH” 
MAN JADDA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AMIN. 
  Jakarta, 2 Juli 2020 

  Penyusun 

 
 

 

  Warneti Friyanti, S.Kom 
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Kumpulan Pasangan KD Pengetahuan (3) dan KD Ketrampilan (4) di 

bahas dalam modul ini sesuai dengan Alokasi Waktu yang telah 

dipetakan. Setiap pembelajaran memuat beberapa materi yang saling 

berhubungan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
 

 

KD. 3.5 & 4.5 

 

 

KD.3.7 & KD.4.7 

 

 

KD.3.13 & KD. 4.13 

 

 

KD.3.15 & 4.15 
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3.1. Memahami alur proses produk multimedia 

4.1. Membuat alur proses produk multimedia 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

-- 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 

4.1 Membuat alur proses produk multimedia 
 

 

a. PetaKonsep 
 

 

b. Pemahaman Dasar ProduksiMultimedia 

Istilah multimedia pertama kali di kenal pada dunia teater, yang mempertunjukan pagelaran 

dengan menggunakan gerak, musik, dan video untuk menambah dramatisasi suatucerita. 

Sekarang multimedia dikenal dengan panduan dari hasil gambar atau image, grafik, teks, 

suara, TV, dan animasi sehingga menjadi suatu karya yang dapat dinikmati secara audio 

visual. 

 

Menurut Robert Webking, multimedia secara “etimologi “ di artikan sebagai, “multi“ 

(banyak) “medium“ (prantara media). 

Dalam bidang informasi multi media memiliki makna yaitu “persekutuan media“ diantara 

sumber dan pemasukan informasi atau “persekutuan alat“ dengan mana informasi disimpan, 

ditransmisikan, dipresentasikan dan diterima (web king. 2001: www.alltheweb.com) 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

Pasca Produksi 

Produksi Multimedia 

Proses Produksi 

Multimedia 

Pra Produksi Multimedia 

Pemahaman Dasar 

Produksi Multimedia 

http://www.alltheweb.com/
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Munter (1982) menulis bahwa, “alat bantu media dapat memberikan  sumbangan yang 

sangat besar dalam menambah minat, variasi, dampak serta kemampuan mengingat lebihlama 

dibandingkan dengan kata-kata. Munter menjelaskan bahwa orang paling banyak belajar dan 

menyimpan memori melalui observasi minimal 85% sedangkan data yang dikumpulkan dan 

yang disimpan berasal dari penglihatan dan suara bisa melebihi batas normal. 

Suatu tinjauan mengenai suatu penelitian menyatakan bahwa alat bantu audio visual 

(multimedia) meningkatkan pemahaman sampai 200% dalam pengajaran, alat bantu visual 

meningkatkan daya ingat sekitar 14 - 38%, dan dapat mengurangi waktu yang diperlukan 

sampai 40% untuk menjelaskan konsep tunggal dalam kegiatan promosi. 

c. KategoriMultimedia 
 

Multimedia dapat didefinisikan menjadi dua kategori yaitu multimedia content production 

dan multimedia communication dengan definisi sebagai berikut: 

1. Multimedia contentproduction 
 

Multimedia adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media (text, audio, graphics, 

animation, video, and interactivity) yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau 

menghasilkan produk multimedia (music, video, film, game, entertaiment, dll) Dalam 

kategori ini media yang digunakan adalah : 

- MediaTeks 

- MediaAudio 

- MediaVideo 

- MediaAnimasi 

- Media Graphic / Image 

- Media Interactivity 
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- Media SpecialEffect 

 

 
2. Multimediacommunication 

Multimedia adalah menggunakan media (masa), seperti televisi, radio, cetak, dan Internet, 

untuk mempublikasikan / menyiarkan / mengkomunikasikan material advertising, 

publicity, entertaiment, news, education, dll. Dalam kategori ini media yang digunakanadalah 

- TV 

- Radio 

- Film 

- Cetak 

- Musik. 

- Game 

- Entertaiment 

- Tutorial 

- ICT(Internet) 
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Gambar 1.Aneka Produk Multimedia 

 

 

 
 

Gambar 2. Multimedia Communication 

ALIR PROSES PRODUKSI PRODUK MULTIMEDIA 
 

Gambar 3. Alir proses produksi produk multimedia 

 
A. PraproduksiMultimedia 

Praproduksi identik dengan tahapan perencanaan. Secara umum merupakan tahapan persiapan 

sebelum memulai proses produksi (syuting film atau video). Serta mempersiapkan segala 

sesuatunya agar proses produksi dapat berjalan sesuai konsep dan menghasilkan suatu karya 

digital video sesuai dengan harapan. 

Beberapa tahap yangperlu dilakukan di tahap pra-produksi sebagai berikut : 

1. Pencarian dan PenemuanIde 

Pencarian ide untuk tema produksi dilakukan untuk menemukan tema dari video yang akan 

dibuat. Cara-cara untuk menggali ide ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, 

tergantung jenis produksi video yang akan diproduksi. Berikut beberapa langkah untuk 

pembuatan tema jika dilihat dari jenis video yang akan diproduksi. 

a. Video companyprofile 

Video company profile merupakan sebuah video yang berisi informasi sebuah 

perusahaan beserta produk-produknya. Informasi yang ditayangkan oleh video ini 

secara garis besar akan mencerminkan nilai-nilai perusahan (corporate value) dari 

perusahaan tersebut. Nilai-nilai perusahaan dapat tercemin dalam beberapa hal 

yaitu,sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan hingga kinerja dari perusahaan tersebut. Selain digunakan sebuah 

perusahaan video company profile ini juga digunakan institusi-institusi pendidikan, 

pemerintahan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai media informasi 

untuk menjelaskan profil dari institusi, organisasi, dan lembagatersebut. 

b. Video non-commercialuse 

Video non-commercial use digunakan untuk menyampaikan informasi yang tidak 
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bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Isi informasi dari video ini biasanya bersifat 

mendidik untuk memberikan stimulus tentang kesadaran akan sesuatu hal yang bersifat 

sosial. Di sisi lain, video ini biasanya memberikan informasi pendidikan yang bertujuan 

untuk memberikan pelatihan kepada penontonnya tentang hal- hal yang berkaitan 

dengan praktikum. 

c. Videoliputan/dokumentasi 

Video liputan atau dokumentasi merupakan rekaman video tentang sebuah peristiwa 

yang terjadi tanpa adanya unsur rekayasa. Video liputan atau dokumenter dapat dibuat 

perorangan, kelompok/organisasi, atau institusi pemerintah dan swasta berdasarkan 

maksud dan tujuan yang diinginkan. Video ini dibuat untuk pendokumentasian sebuah 

peristiwa, baik yang terjadi di sebuah acara perkawinan, acara-acara perusahaan sampai 

dengan kejadian-kejadian yang terjadi seperti bencana alam dan lainnya. Selain sebuah 

dokumentasi untuk kepentingan perseorangan dan acara-acara perusahaan, video liputan 

atau dokumentasi ini biasanya digunakan juga sebagai peliputan jurnalistik untuk 

kepentingan pemberitaan. Beberapa macam video liputan atau dokumentasi, antara lain 

sebagai berikut: 

1) Videoamatir. 

2) Video dokumenterjurnalistik. 

3) VideoPernikahan. 

4) Video dokumentasi acara, atauevent 

 
2. Pembuatan Sinopsis, Treatment, Storyboard, Dan ShootingScript 

Langkah berikutnya, yaitu menjabarkannya ke dalam sebuah sinopsis, treatment, shooting 

script dan storyboard. Langkah ini sangat perlu untuk dilakukan karena akan memudahkan 

produksi di lapangan. Tingkat kerumitan dari keseluruhan naskah ini berbeda – beda 

tergantung dari panjang pendek nya produksi video dan tema atau subjek yang akan 

diangkat. 

a. Sinopsis 

Sinopsis biasa digunakan dalam pembuatan karya tulis fiksi seperti novel, komik, 

cerita-cerita bersambung. Selain dalam karya tulis sinopsis juga biasa digunakan 

dalam produksi film layar lebar atau film-film serial. Dalam istilah yang sederhana, 

sinopsis berarti ringkasan cerita yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara 

singkat dari sebuah karya tulis maupun film. Dalam pelaksanaan produksi video, 

sinopsis digunakan untuk memberikan gambaran singkat, padat dan jelas tentang tema 

dari materi yang akan diproduksi. Tujuannya adalah untuk mempermudah menangkap 

pesan dari konsep yang akan di-videokan. Konsep sinopsis dalam produksi video tidak 

diuraikan dalam tulisan yang panjang, akan tetapi cukup dengan beberapa kalimat 

sederhana dan jelas yang bisa mencakup tema dan alur dari videotersebut. 

Contoh sinopsis sebagai berikut. 

“ Video ini akan menggambarkan sebuah proses tentang pembuatan patung dengan 

teknik cetak ulang atau cor dengan bahan semen. Visualisasinya akan dimulai dari 

pengenalan alat dan bahan, pembuatan cetakan, pengecoran, penyempurnaan dan 

finishing.” 

 
b. Treatment 

memberikan gambaran yang lebih deskriptif dari tema yang akan di-videokan. Apabila 

sinopsis memberikan ringkasan cerita yang sangat singkat, treatment memberikan 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

6 Rev : 03 No : F.02.55 

 

 

gambaran deskriptif tentang alur cerita yang akan divideokan. Video treatment dimulai 

dari awal mula kemunculan gambar sampai akhir cerita yang diceritakan secara 

kronologis. 

Contoh Treatment sebagai berikut. “Video diawali dengan visualisasi judul pelatihan, 

kemudian tampak suasana studio pembuatan patung mulai dari suasana luar ruangan 

hingga dalam ruangan. Tampak berbagai macam jenis patung di dalam studio tersebut. 

Setelah itu, terlihat bahan-bahan pembuatan patung dan alat-alat pembuatnya yang 

berada di sekitar studio. Visualisasi berikutnya tampak seorang seniman patung sedang 

mengerjakan karyanya. Kemudian seniman tersebut mulai memberikan kata pengantar 

tentang proses pembuatan patungnya. Video ini ditutup dengan gambar patung yang 

sudah selesai dibuat.” 

c. Storyboard 

Storyboard digunakan untuk mendeskripsikan rangkaian peristiwa yang akan direkam 

dalam video. Deskripsi rangkaian peristiwa tersebut akan dituangkan ke dalam gambar- 

gambar sketsa ataupun foto untuk melihat apakah rangkaian peristiwa tersebut sudah 

sesuai dengan plot cerita dari video tersebut. Selain itu, storyboard juga digunakan 

untuk memberikan gambaran tentang video yang akan diproduksi dan melihat 

kesinambungan alur cerita yang akan direkam. Penggambaran dalam storyboard ini 

tidak dilakukan secara detail akan tetapi lebih ke gambaran umum tentang peristiwa 

yang akan direkam. Biasanya storyboard tidak sering dilakukan dalam produksi video, 

karena semuanya akan dirangkum ke dalam skenario dan shooting script . 

Contoh-contoh Storyboard: 

 

(Sumber: http://companyprofile.co.id/bagaimana-step-step-membuat-sebuah-

video-company-profile.html) 

 

d. Shootingscript 

Shooting script digunakan sebagai panduan produksi di lapangan. Panduan ini berguna 

untuk seluruh tim produksi yang sedang melakukan pengambilan gambar video. 

Shooting script berisi tentang pentujuk operasional dalam proses pelaksanaan produksi 

video. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam shooting script biasanya menggunakan 

bahasa-bahasa produksi audiovisual. Bahasa-bahasa tersebut merupakan bahasa 

http://companyprofile.co.id/bagaimana-step-step-membuat-sebuah-video-company-profile.html
http://companyprofile.co.id/bagaimana-step-step-membuat-sebuah-video-company-profile.html
http://companyprofile.co.id/bagaimana-step-step-membuat-sebuah-video-company-profile.html
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pengambilan gambar yang berguna untuk mendetailkan tipe pengambilan gambar di 

dalam shooting script. 

Contoh Shooting Script: 
 

SCENE SHOT VIDEO AUDIO 

1. INT. 

RUANG

SENI – 

PAGI 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 

 

5 

[LS] Suasana kelas yanggaduh 
 

[MCU] SUSI sedang ngobrol 

dengan teman-temannya 

[MCU] SINTA bermain 

handphone 

[MCU]   FAISAL membacabuku 
 

[LS] UMA berjalan keluar 

kelas untuk membuang bungkus 

makanan. Salah satu temannya titip 

kertas sampah untukdibuangkan. 

Suara gaduh ruang 

kelas 

 

 
“Mosok aku mung 

disangoni 

limangewu. Lak yo 

ngenes to yo.” 

Suara kegaduhan 

ruangkelas 

Suara kegaduhan 

ruangkelas 

“Titip buangke Um” 

1.EXT. 

DEPAN 

RUANG

SENI – 

PAGI 

 

( 

S 

u 

m 

6 

 

 

7 

 

 

8 

[LS] UMA berjalan keluar dari 

pintu ruang seni menuju tempat 

sampah. 

[LS] BU NURMA berjalan 

menuju ke ruangseni 

[LS] Setelah membuang 

bungkus makanan, UMA buru-buru 

masuk ke ruangseni. 

Suara lingkungan 

sekolah 

 

Suara lingkungan 

sekolah 

Suara lingkungan 

sekolah 

b 

er: http://budivario.wordpress.com/2010/10/02/contoh-shooting-script/) 
 

3. PerencanaanProduksi 

Perencanaa produksi merupakan tahap unutk merencakan semua kebutuhan yang akan 

dilakukan pada saat produksi video. Langkah ini dibutuhkan agar setiap kegiatan produksi 

bisa terencana dengan baik. Perencanaan produksi merupakan salah satu tahap yang sangat 

vital dalam produksi audio, karena dalam tahapan perencanaan produksi ini bagian-bagian 

yang akan dibahas mulai dari penjadwalan sampai dengan perencanaan anggaran dana 

produksi videonya. Dengan adanya langkah-langkah tersebut akan sangat membantu untuk 

memberikan gambaran tentang besar kecilnya produksi video yang akan  dilakukan. 

Berikut langkah-langkah perencanaan produksi videoini: 

a. Pencarian lokasi pengambilan gambar untuk produksivideo. 

b. Perencanaan pemeran yang akan dijadikan talent dalamvideo. 

c. Perencanaan tim produksi yang akan bekerja dalam produksivideo. 

d. Perencanaan peralatan yang dibutuhkan. 

e. Perencanaan jadwal pengambilangambar. 

http://budivario.wordpress.com/2010/10/02/contoh-shooting-script/)
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f. Perencanaan anggaran dana yang dibutuhkan untuk produksivideo 

4. PersiapanProduksi 

Setelah selesai melakukan semua perencanaan, masih ada satu langkah lagi 

sebelum masuk ke tahapan produksi yaitu persiapan produksi. Langkah ini sangat penting 

sebagai langkah terakhir sebelum memasuki tahap produksi. Persiapan produksi ini 

dilakukan untuk memastikan dan mencocokan apakah produksi sudah sesuai dengan yang 

direncanakan atau ada perubahan rencana dari perencanaan awal. Ketika semua 

pengecekan sudah dilakukan, kemudian dilakukanpersiapan produksi yang meliputi 

sebagaiberikut. 

a. Survei lokasi tempat pengambilan gambar 

b. Menghubungi talent atau melakukan perekrutan talent jika dibutuhkan. 

c. Menghubungi tim produksi untuk melakukan koordinasi sebelum menuju tahap 

produksi. 

d. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dan melakukan pemeriksaan peralatan untuk 

mengetahui bahwa semua peralatan bisa berfungsi atau tidak. Setelah semua persiapan 

tersebut dilakukan barulah tim bisa melakukan produksivideonya. 

 
B. ProduksiMultimedia 

Tahap produksi video identik dengan tahap untuk merealisasikan semua langkah yang 

ada di tahap praproduksi. Di tahap produksi, tim produksi video biasanya dipimpin oleh 

seorang sutradara yang mempunyai peran untuk bertanggung jawab terhadap berjalannya 

produksi video yang sedang berjalan. Biasanya sutradara dibantu oleh beberapa asisten 

untuk membantu kelancaran produksi video yang sedang berlangsung. Salah satu hal yang 

perlu dicermati dalam tahap produksi ini ketika pengambilan gambar yaitu mencatat 

adegan, shoot atau scene yang sudah diambil oleh kameramen.Teknik pencatatan ini 

dinamakan camera logging. Dalam melakukan pencatatan gambar yang sudah diambil 

tidak bisa hanya mencatat saja, tetapi catatan tersebut harus disesuaikan dengan shooting 

script yang sudahdibuat. 

Proses pencatatan dilakukan untuk menghindari adegan atau scene yang terlewat 

ketika dilakukanya pengambilan gambar sehingga pelaksanaan produksi yang dilakukan 

bisa berjalan dengan efektif. Karena ketika ada pengambilan gambar yang terlewatkan dan 

harus melakukan pengambilan gambar ulang, kesalahan ini akan sangat berpengaruh 

kepada pendanaan yang sudah direncanakan. Ketika harus melakukan pengambilan gambar 

ulang secara tidak langsung akan menambah anggaran dana. Ketidakcermatan dalam 

pencatatan pengambilan gambar akan menjadi kesalahan yang sangat fatal ketika produksi 

video yang dilakukan berkaitan dengan sebuah peristiwa yang tidak dapat diulang kembali, 

misalnya 

peristiwa pernikahan atau sebuah event perusahaan. Maka dari itu penting sekali 

melakukan pengecekan daftar pengambilan gambar dan disesuaikan dengan shooting script 

yang sudahdirencanakan. 

Beberapa saran produksi untuk kameramen yang sedang belajar untuk proses 

merekam gambar ketika produksi berlangsung, yaitu sebagaiberikut: 

1. Lebih dekat ke objek, saran ini dapat digunakan ketika seorang kameramen yang sedang 

belajar menggunakan kamera video yang biasa, karena kamera tersebut tidak 

menggunakan lensa yang baik. Jadi, pastikan lebih dekat dengan objek untuk 

mendapatkan kualitas gambar yang maksimal. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

penggunaan digital zoom pada kameravideo. 
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2. Hati-hati dengan cahaya, Pencahayaan yang kurang baik akan membuat kualitas hasil 

gambar yang dihasilkan video tidak jernih dan tidak maksimal. Jadi, pastikan objek 

yang direkam gambarnya cukup mendapatkan cahaya. Persiapkan lighting tambahan 

untuk menyiasati tempat yang kurangcahaya. 

3. Jaga keseimbangan, pastikan menggunakan tripod kamera ketika merekam gambar 

dalam jangka waktu yang agak lama untuk menghindari gambar yang goyang. Karena 

memperbaiki gambar yang goyang susah dilakukan di prosesediting. 

4. Hindari panning, Kecuali dalam merekam gambar keadaaan sekitar. Jika harus 

menggunakan teknik panning, pastikan gunakan tripod agarseimbang. 

5. Mengatur komposisi sebelum merekam, pastikan mengatur komposisi sebelum 

merekam gambar agar gambar yang dihasilkan lebih indah dan tidak melelahkan di 

matapenonton. 

6. Ambil banyak stock gambar, pastikan gambar yang direkam tidak terbatas agar setelah 

diproses, video yang dihasilkan menjadi lebih dinamis dan tidak monoton. 

 
C. PascaProduksi 

Tahap pascaproduksi merupakan tahapan akhir dalam produksi video sebelum video siap 

disajikan atau di distribusikan. Dalam proses pascaproduksi ini diperlukan software 

editing video dan perangkat yang memadai untuk melakukan proses editing video. Salah 

satu software developer yang menyediakan perangkat ini yaitu Adobe. 

Berikut beberapa software dari Adobe yang digunakan untuk proses editing video: 

1. Adobe Premiere Pro, software yang digunakan untuk editing secara real-time, baik 

oleh profesional maupun yang sedang belajar mengenai editingvideo. 

2. Adobe After Effect, aplikasi khusus yang biasa digunakan editor video professional 

untuk membuat motion graphic dan visualeffect 

3. Adobe media Encoder, aplikasi khusus untuk merender video yang sudah selesai diedit 

ke dalam beberapa format video yang mudah untuk digunakan oleh editor dari video 

tersebut. 

4. Adobe Encore DVD, aplikasi yang digunakan untuk merubahformat 

5. Raw video yang sudah diedit menjadi format DVD. 
 

Adapun tahapan – tahapan proses pasca produksi sebagai berikut : 

1. EditingOffline 

Tahap ini merupakan tahap awal dari proses editing video. Di sini petugas pencatat 

script saat produksi, mencatat kembali semua hasil shooting dan adegan. Dalam 

aplikasi video editing, petugas pencatat script tersebut akan menuliskan semuanya ke 

dalam time code yang ada di aplikasi tersebut. Proses ini dilakukan untuk menyortir 

gambar yang akan dipakai dari semua rekaman gambar yang diproduksi. Berdasarkan 

catatan tersebut dibuatlah editing kasar yang disebut offline editing . Setelah offline 

editing ini terselesaikan, hasilnya akan dicermati bersama dalam proses yang disebut 

screening. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah keseluruhan editing kasar tersebut 

masih perlu ditambah gambar lagi atau bahkan ada yang perlu diganti dengan gambar 

lain. Kemudian setelah keseluruhan proses ini dianggap sudah cukup, dibuatlah editing 

script, naskah editing yang dilengkapi juga dengan uraian untuk narasi atau ilustrasi 

audio lainnya. Setelah ini semua terselesaikan, tahapan berikutnya yaitu editing online. 
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2. EditingOnline 

Berdasarkan dari script editing yang dibuat di tahapan offline editing, editor kemudian 

melakukan editing dengan lebih cermat lagi. Sang editor akan melihat adegan per 

adegan dan shoot per shoot untuk menyatukan cerita agar berkesinambungan antara 

satu dengan yang lain. Selain itu, di tahapan ini editor juga akan memperindah hasil 

editing video kasar dengan membuat transisi atau menghaluskan potongan adegan 

yang sudah disunting di editing kasar. Keseluruhan proses editing ini akan  

disesuaikan dengan naskah editing yang sudah dibuat. Setelah keseluruhan proses ini 

dianggap cukup kemudian, tahapan akan beralih ke mixing danmastering. 

 

3. Mixing danMaster 

Proses mixing merupakan proses untuk menggabungkan atau mensinkronisasikan 

antara video dan audio. Dalam tahap ini editing lebih mengutamakan untuk memoles 

audio dan menambahkan ilustrasi musik maupun sound effect yang akan digunakan 

untuk membangun atmosfir dalam video tersebut. Kemudian narasi yang sudah 

direkam juga akan ditambahkan dalam proses mixing ini. Setelah semua tahapan ini 

selesai kemudian dilakukan proses yang dinamakan preview. Proses ini merupakan 

screening akhir dalam melihat video yang sudah selesai diedit dan diolah. Setelah 

semua setuju bahwa proses ini sudah selesai, maka proses selanjutnya adalah 

mastering. Proses ini merupakan proses untuk membuat kepingan VCD atau DVD 

master, yang kemudian akan digandakan lagi. 
 

RANGKUMAN 

1. Secara umum, proses produksi multimedia dirancang dengan menjalankan 3tahap 

sebagai berikut: 

a. Praproduksi / PreProduction 

b. Produksi / Production 

c. Pascaproduksi / PostProduction 

2. Tahap praproduksi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan 

sebelum melakukan produksi. Tahap ini biasanya berjalan sangat lama bahkan 

terkadang sampai menyita sumber daya waktu 75 % dari keseluruhanproduksi. 

3. Tahap produksi merupakan tahap implementasi praproduksi di manasemua 

anggota tim pengembang multimediabekerja. 

4. Tahap pascaproduksi adalah tahap penyelesaian produksi mutimedia menjadi hasil 

akhir. Tahap pascaproduksi/post production diterapkan terutama pada bidang 

multimedia broadcasting; program television, video, audio recording,photography 

dan animasi. 
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A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 
 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan  

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaansoal. 
 

1. Yang merupakan alir proses produksi 

produk multimediaadalah.. 

A. pre-production, production, post- 

production 

B. production, pre-production, post- 

production 

C. production, pre-production, post- 

production 

D. post-production, pre-production, 

production 

E. pre-production, post-production, 

production 

2. Di bawah ini bagian dari pre-production, 

kecuali….. 

A. huntinglokasi 

B. pembuatanstoryboard 

C. ide dankonsep 

D. pembuatanscript 

E. risetdesain 

3. Yang merupakan pengertian dari 

productionadalah……… 

A. tahap awal pengumpulan semua 

datadan elemen yang berkaitan 

dengan produksi 

B. tahap pemyelesain akhir (finishing) 

dari sebuah rangkaian yang meliputi 

pengeditan gambar, penataan title, 

grafik, animasi, dan special effect, 

music, sound effect, audiodubbing. 

C. Tahap eksekusi lapang berupa 

syuting, yang mengacupada persiapan 

yang dihasilkan dari proses pre-

production 

D. Proses pemberian label  pada 

kepingan CD/DVD, dan pembuatan 

cover CD/DVDtersebut 

E. Penjelasan secara singkat tentang ide 

cerita, yang akan memberikan 

batasandalam pembuatan script, 

sehingga tidak keluar daritema. 

4. Offline editing merupakan bagian dari 

proses…. 

A. Pre-production 

B. editing 

C. Production 

D. logging 

E. Post-production 

5. Di bawah ini merupakan bagiann dari 

humanware dalam aspek penunjang 

multimedia,kecuali.. 

A. Jurukamera 

B. kameravideo 

C. Sutradara 

D. Animator 

E. Penulisscenario 

6. Langkah terakhir yang dilakukan 

dalamproses purna produksiadalah.. 

A. Mengeluarkan produkpertama 

B. pengujianakhir 

C. Penilaian 

D. menyimpan semua bahanproduksi 

E. Meninjau kembali perangkat lunak 

dankonten 

7. Tahap akhir penyempurnaan software 

atau produk multimedia yang telahdibuat 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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dalam proses produksi, merupakan 

pengertiandari… 

A. Tesawal 

B. membangun versialfa 

C. Evaluasi 

D. merevisidesain 

E. Membangun versibeta 

8. Berikut adalah langkah-langkah dalam 

penentuan konsep atau ide pada proses 

pra produksi,kecuali 

A. Menentukanjudul 

B. Menentukan targetaudience 

C. Menentukan rencanakerja 

D. menentukan gambar yang akan 

ditampilkan 

E. menentukan gaya yangingin 

ditampilkan 

9. Yang bukan merupakan aspek penunjang 

dalam membuat produk multimedia 

adalah. 

A. Perangkatlunak 

B. betatesting 

C. Hardware 

D. humanware 

E. Perangkatkeras 

10. Yang merupakan pengertian dari 

storyboard,adalah… 

A. Penjabaran tentang kebutuhan yang 

diperlukan dalamproduksi 

B. Daftar gambar dari setiap adegan 

yang divisualisasikan dalam bentuk 

sketsa atau gambar 

C. Pembentukan anggota tim yang  

sesuai dengankebutuhan 

D. Hal-hal yang berhubungan dengan 

data dan informasi keseluruhan 

produksi dari awal hingga akhir 

produksi 

E. Daftar table yang ditandai dengan 

warna pada setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

11. Menentukan bentuk isi cerita yang ingin 

ditampilkan, informasi property yang 

akan digunakan, gambar yang akan 

ditampilkan baik berupa video, animasi 

maupun image, kebutuhan sound 

merupakan proses-proses yang dilakukan 

padatahap… 

A. Penentuankonsep/ide 

B. Budgeting 

C. Perencanaanproduksi 

D. Scheduling 

E. Desain 

12. Yang termasuk dalam aspek penunjang 

humanware dalam pembuatan produk 

multimediaadalah… 

A. Software 

B. Editor 

C. Hardware 

D. Linier 

E. Processor 

13. Tidak membuat audience salah persepsi 

terhadap pesan yang disampaikan adalah 

maksuddari.. 

A. Eye contact 

B. Misunderstanding 

C. Feedback 

D. Release golden master 

E. Audience effect 

14. Beta testingadalah.. 

A. Pengujian akhir dari penyempurnaan 

software atau produk multimedia 

yang melewati prosesproduksi.. 

B. Evaluasi kembali produk multimedia 

yang telah melewati prosesproduksi 

C. Meninjau kembali konsep yang 

digunakan 

D. Menyimpan semua bahanproduksi 

E. Merevisidesain 

15. Yang tidak termasuk dalam proses purna 

produksiadalah.. 

A. Pengujianakhir 

B. firsttesting 

C. Betatesting 

D. evaluation 

E. Penilaian 

16. Tujuan dibuatkanya hak ciptaadalah.. 

A. Menghematbiaya 

B. Mencegah perpecahan antar 

kelompok 

C. Melindungiproduk 

D. Produk yang dibuat mempunyai 

kekuatan hukum dan tidakditiru. 

E. Memudahkan untuk mendapatkan 

uang. 

17. Release golden master adalah.. 

A. Mengeluarkan produk multimedia 

untuk pertamakali.. 

B. Merevisidesain 

C. Menyimpan semua bahanproduksi. 

D. Penyempurnaansoftware 

E. Membangun versibeta 

18. Yang tidak termasuk dalam tahapan 

perencanaan produksiadalah… 

A. Storyboard 

B. Dokumentasi 
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C. Budgeting 

D. Menentukan peralatan yang 

dibutuhkan 

E. Scheduling 

19. Adobe photosop adalah salah satu 

software pendukung multimedia yang 

digunakan untukmengolah… 

A. Video 

B. image 

C. Animasi 

D. vektor 

E. Teks 

20. Software pendukung multimedia yang 

digunakan untuk mengolah/membuat 

animasiadalah.. 

A. Adobe AfterEffect 

B. Adobe PremiereRush 

C. AdobeDimension 

D. AdobeXD 

E. AdobeAnimate 
 
 

No Soal 

PG 

Bobot 
Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1-20 5 100 
: Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal PG 

Terjawab dengan Benar 

   

   Nilai Siswa 

 
……… 

Paraf Guru 

 
……… 

 

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah CV dalam bentuk animasi slide show / motion graphic 

Ketentuan Soal : 

a. Waktu mengerjakan 1 minggu 

b. Buat rancangan formatstoryboard 

c. Buat desain layout artboard di adobeillustrator 

d. Jenis aplikasi tentukansendiri 

e. Simpan file dalam bentukMovie 

f. Simpan dengan nama Tugas1_CV_Nama_Kelas 
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Animasi motion graphic 15 

Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 

 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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3.2 Menerapkan prosedur pengoperasian kameravideo 

4.2 Dapat Mengoperasikan kamera video sesuai denganprosedur 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

-- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

-- 
 

 
DEFINISI KAMERA 

 

Kamera adalah merupakan salah satu aspek penting dalam suatu pembuatan film, fungsi 

kamera yaitu mengambil/merekam adegan-adegan yang diarahkan oleh sang sutradara di 

dalam dunia per film an kemudian divisualisasikan oleh pemain-pemain yang melakukan 

adegan-adegan. 

Jenis – jenis kamera : 

1. Kamera foto (Stillphotography) 

2. Kamera Film (CinemaPhotography) 

3. Kamera video (Video Photography) 

 
1. Kamera foto (still photography) 

Kamera foto menghasilkan gambar-gambar yang tidak 

bergerak ( still single picture). Bahan baku 

penyimpanan gambar berasal dari pita selluloid, 

sehingga setelah melakukan perekaman harus diproses 

lagi dengan pemrosesan secara kimiawi. Contoh : 

kamera analog, kamera digital. Gambar 4.KameraFoto 

 
2. Kamera film (cinemaphotography) 

Kamera film memiliki bahan yang sama dengan kamera 

foto namun hasil yang didapat berbeda, kamera film 

menghasilkan gambar yang bergerak atau biasa disebut 

still motion. Contoh : kamera 8 mm, 16 mm, 35 mm. 

Gambar 5 (kamera photography) 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 
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3. Kamera video (video photography) Untuk kamera video sendiri memiliki persamaan dengan 

kamera film karena menghasilkan gambar bergerak (still motion), namun yang membedakan 

yaitu bahan bakunya yang berupa kaset video yang setelah pengambilan gambar hasilnya 

dapat langsung dilihat karena terjadinya gambar secara optis dan elektronis. Contoh : 

kamera Camcoder, MiniDV,HDCam. 

 

Kamera Video adalah perangkat perekam gambar 

video yang mampu menyimpan gambar digital dari mode 

gambar analog. Kamera Video termasuk salah satu 

produk teknologi digital, sehingga disebut pula salah satu 

perangkat digitizer yang memiliki kemampuan 

mengambil input data analog berupa frekuensi sinar dan 

mengubah ke mode digital elektronis. Gambar 6 (kamera 

video) 

 
A. Menyiapkan Bahan Dan PeralatanKamera 

Sebelum melakukan shooting ada baiknya jika seorang juru kamera persiapan-persiapan 

sebagai berikut: 

1. Penguasaan terhadap perangkat kamera yang akan digunakan Sebaiknya mengikuti 

aturan penggunaan yang tertulis pada manual book Pahami kelebihan dan 

kekurangannya. 

2. Setelah paham dengan seluk beluk kamera, pahami juga adegan apa dan teknik yang 

bagaimana yangdiinginkan. 

3. Membuat breakdown peralatan yang akan digunakan seperti baterai, mikrofon, kabel 

extension, dll. 

4. Pastikan baterai dalam kondisi prima dan penuh, dan semua fasilitas di kamera berjalan 

denganbaik. 

 
B. Mengisi Dan Merawat Battery Selama PengambilanGambar 

1. Daya listrik dipastikan tersedia dan sesuai. Daya listrik atau sumber listrik dipastikan 

tersedia dekat dengan pengambilangambar 

2. Charger dipastikan sesuai untuk battery yang digunakan. sesuai dengan buku 

petunjuk/manual book agar tidak terjadi kekeliruan dan dapat merusak battery itusendiri 

3. Battery diisi dengan aman menurut rekomendasi pabrik.atau sesuai dengan buku 

petunjuk /manualbook 

4. Battery yang sudah diisi sesuai dengan durasi 

film dirawat yaitu pada saat pengambilan 

gambar usahakan pergunakan battery seipisien 

mungkin agar battery tidak mudah drop/tidak 

mudahrusak. 

Gambar 7 charger dan battery 
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I. BAGIAN KAMERAVIDEO 
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32 : Cover Kompartemen kaset 
33 : Tombol pembuka 
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II. MENGOPERASIKANKAMERA 

 

1. MemasangKaset 

 

Geser tombol OPEN / EJECT hingga 

kompartemen Terbuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Masukkan Kaset, perhatikan arah posisi 

kaset 
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4. SettingKamera 

Setting Kamera MD 10000 sangatlah mudah, Karena semua tombol ter integrasi dalam satu 

bagian saja (10). Hanya diperlukan ketelitian dalam menekan tombol yang ada. Struktur 

kedalaman menu dapat dilihat pada gambar di bawah. Perhatikan posisi saklar geser 

AUTO/MANUAL/FOCUS (9). 
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Berikut adalah switch (8) pada mode “CAMERA” 
 

 
 

 

Berikut adalah switch (8) pada mode “VCR” 
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5. Menggunakan fungsi 

“MENU” (12) 

 
 

Tekan Tombol “MENU” 

 

 

 

 
Pilih menu yang akan di setting dengan 

tombol atas/bawah 

 

 

 

 

 

 

 
Tekan tombol tengah / kanan untuk menuju sub 

menu 

Tekan tombol “MENU” untuk kembali ke 

menu awal 

 

6. MikrofonEksternal 
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Setelah memasang Microfon kedalam dudukannya, maka langkah selanjutnya adalah 

memasukkan jack speaker ke port yang telah tersedia 

 

Perhatikan posisi saklar OFF / MONO / 

STEREO, indikator baterai dan saklar 

WIN CUT OFF / ON 

 

 

 

 

Untuk mengatur tingkat sensitive dari 

microfon bisa dilihat pada Langkah 

berikut : 
 

AGC : Auto Gain Control (Setting automatic kepekaan mic) 

jika dalam posisi [AUTO] : maka AGC akan aktif 

[SET + AGC] : Tingkat kepekaan diatur dengan tetap mempertahankan AGC tetap aktif 
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[SET] : Tingkat keperkaan mic diatur dengan cara manual 

 
Tekan tombol kanan / kiri untuk 

menyesuaikan tingkat kepekaan 

mic secara manual 

 

 

 

 

 
7. Mengatur Warna alami (WhiteBalance) 

Setting Auto pada kamera terkadang tidak menghasikan warna yang alami, untuk itu 

diperlukan setting manual untuk mengatur warna alami dari obyek. Sebagai patokan warna 

dipilih warna putih sebab warna merupakan gabungan dari semua warna yang ada. 

Gunakan tuup lensa kamera MD sebagai patokan warna putih 

 

Setelah stand by pada mode CAMERA 

Posisikan saklar pada posisi MANUAL 

 

Tekan tombol bawah hingga indikator 

 

 
White Balance terlihat (AWB, dst) 

 

 

 

 
Tekan tombol kiri / kanan untuk seleksi 

pilihan mode 

1) Setting Auto WhiteBalance 

2) Mode indoor (untuk penggunaan dalam 

ruangan minim cahaya / dengan cahaya 

lampu bolam(kuning)) 

3) ModeOutdoor 

4) ModeManual 
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Setelah memilih mode Manual white balance, arahkan kamera ke benda berwana putih polos. 

Tekan tombol navigasi bagian tengah dan tahan. Logo Manual White Balance akan berkedip- 

kedip menyesuaikan gambar. Jika logo selesai berkedip, maka settingan tersebut sudah sesuai 

dengan warna alami obyek tersebut. Lakukan proses ini sekali lagi untuk memastikan tingkat 

akurasi warna. 

 
III. TEKNIK MEMEGANG KAMERA VIDEO YANG BAIK &BENAR 

 

Dalam memegang sebuah kamera ada teknik-teknik tertentu yang harus kita ketahui dan 

pahami terlebih dahulu, berikut beberapa teknik memegang kamera video yang baik dan benar: 

 
1. Sikut Menekan Tubuh 

Tangan kiri memegang kamera, sambil jari – jari 

memegang grip zoom lensa. Tangan bagian shutter 

kamera, disini tangan kanan berfungsi untuk 

mengatur setting kamera. Kedua siku menekan 

tubuh, posisi ini berfungsi agar kamera  tidak 

banyak goyang, karena ada tumpuanbadan. 

 

 

 

2. Menggunakan Benda Disekitar Untuk Menambah 

Kestabilan 

 

 

 

 

 

3. Menurunkan lutut Berlutut dengan lutut kiri dan 

menempatkan siku yang memegang camcorder 

pada lutut, tangan akan memberi pondasi yang 

kokoh bagi rekaman. 
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4. Bidik dengan posisi tiarap 

Sudut seperti ini tidak hanya bagus merekam 

subyek yang rendah, tetapi dengan Led-siku 

dilantai dijamin akan memperorel hasil 

yangmantap. 

 

 

 

 

5. Pegang Camcorder Dengan Kedua Tangan 

Letakkan satu tangan lewat gerip (semoga mudah 

menjangkau tombol zoom  dan rekam) dan 

gunakan tangan satunya untuk  membantu 

memegangkamera. 

 

 

 

 

 
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaansoal. 

1. Teknik penyuntingan video yang 

dilakukan dengan memotong-motong 

bahan video yang diberi istilah klip dan 

disusun dengan menggunakan video 

playerdan perekam (VCR-Video Cassete 

Recorder), dan bisa juga menggunakan 

dua player adalah…. 

A. TeknikZooming 

B. TeknikPedestal 

C. TeknikLinier 

D. Teknik Non Linier 

E. Broadcast Video 

2. Berikut ini merupakan contoh alat 

perekamkecuali…. 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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A. TapeRecorder 

B. Handicamp 

C. Handphone 

D. CameraDigital 

E. MP3 

3. Yang berfungsi sebagai alatperekam 

videokecuali…. 

A. CameraVideo 

B. Mini DV 

C. Handicamp 

D. Handphone 

E. Camcorder 

4. Berikut ini yang termasuk peralatan- 

peralalan saat produksi,kecuali…. 

A. Tripod 

B. Cliper 

C. Lighting 

D. Microphone 

E. iPhod 

5. Yang termasuk kedalam ciri kamera 

Home use atau kamera amatiradalah…. 

A. Mempunyai Lensa panjang 

B. Tidak mempunyai gelang Iris dan 

fokus 

C. Mempunyai gelangfokus 

D. Mempunyai gelang iris danfokus 

E. Bentuknyabesar 

6. Berikut ini merupakan salah satu ciri di 

jenis kamera professionaladalah…. 

A. Mempunyai gelang iris dan 

fokus 

B. Sangat mudahdigunakan 

C. Mempunyai jenis kaset yang 

beragam 

D. Bentuknyakecil 

E. Mempunyai bentuk yangsempurna 

7. Bagian kamera yang berfunqsisebagai 

alat penglihat adalah…. 

A. Iris 

B. Focus 

C. ViewFinder 

D. Riwender 

E. Zooming 

8. Kamera MD 10000 merupakan contoh 

jeniskamera…. 

A. HomeUse 

B. SemiProfesional 

C. Professional 

D. SuperProfesional 

E. Analog 

9. Alat yang berfungsi sebagai penyangga 

kamera supaya kamera tetap berdiri tegak 

adalah? 

A. Cliper 

B. Swicer 

C. Iphod 

D. Charger 

E. Tripod 

10. Dibawah ini 4 jenis kamera dilihat dari 

fungsinya,kecuali... 

A. Kamera profesional 

semibroadcast 

B. Kamera homeuse 

C. Handycam 

D. Kamerasemibroadcast 

E. Kamera standarbroadcast 

11.  Pernyataan yang mengatakan 

pentinya kamera video pada saat 

pembuatan filmadalah... 

A. Merekamsuara 

B. Merekam efekcahaya 

C. Merekam gambar /visual 

D. Merekambayangan 

E. Merekamkameramen 

12.  Dibawah ini merupakan 6 kontrol 

dasar pengoperasian kamera,adalah... 

A. Exposure, Filter Hight Contras, 

Zoom, White Black, Audio Mixer 

DanFocus 

B. Exposure, White Color, White 

Balance, Zom, Focus, Dan Audio 

Mixer 

C. Exposure, Filter Color, White 

Balance, Zoom, Focus, AudioMixer 

D. Exposure, White Black, Focus, 

Zoom, Filter Audio, AudioMixer 

E. Exposure, Filter Color, White 

Balance, Predestal, Zoom, Dan Audio 

Level 

13. Yang bukan standar pengoperasian 

sebuah kamera video yaitu... 

A. Tutup bagian penutup / pelindung 

lensa 

B. Pasang baterai kamera padatempatnya 
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C. Atur white balance padakamera 

D. Nyalakan tombol power kamera, 

dengan memutar tombolpower 

E. Buka cover tempat penyimpanan 

kaset mini DV dengan menekan 

tombol open/eject pada bagian tempat 

penyimpanankaset 

14. Dua sumber energi yang digunakan 

sebagai tenaga pada saatmengoperasikan 

kamera,yaitu.... 

A. Tenaga listrik dan sinarmatahari 

B. Trafo danbaterai 

C. Baterai dan tenagalistrik 

D. Baterai dandynamo 

E. Trafo dandinamo 

15. Merupakan tiga komponen dasar pada 

sebuah kamera,yaitu... 

A. Lampu, Body DanRecorder 

B. Lensa, Body DanRecorder 

C. Lensa, Pegangan DanLampu 

D. Recorder, Kaset Dan Perekam 

E. Tripod, Dolly, DanPedestal 

 

 

 
No Soal 

PG 
Bobot Persoal 

PG 
Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-15 7 100 
Nilai Perolehan = Jumlah 

bobot Soal PG Terjawab 

dengan Benar    

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 
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C. Penilian Pengetahuan 

Amati gambar & Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilahjawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

1. Tuliskan pendapat kalian apa yang dimaksud dengan kamera consumer &prosumer 

Jawab : ……………………………………………………… 
2. Tuliskan prosedur penggunaan kamera video yang kalianketahui 

Jawab : ……………………………………………………… 

3. Tuliskan peralat pendukung kameravideo 
Jawab : ……………………………………………………… 

4. Tuliskan bagian-bagian dari kamera video 

5. Jawab : ……………………………………………………… 
6. Amati gambar & isilah bagian-bagian dari kamera berikut 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Jawab :  

1. ……………………………… 7. ……..………………………… 

2. ……………………………… 8. ..……………………………… 

3. ……………………………… 9. .…………….………………… 

4. ……………………………… 10. ……………………………… 

5. ……………………………… 11. ……………………………… 

6. ……………………………… 12. ……………………………… 

 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = Jumlah bobot 

Soal Essay Terjawab dengan Benar 

2 15  

3 20  Nilai Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 4 25  

5 25  
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3.3 Menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak (perekaman 

video) 

4.3 Mampu Menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran (framing) dan sudut 

pandang (angle)kamera 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 
-- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

-- 
 

 
A. Memahami pergerakankamera 

Gerakan kamera (camera movement) merupakan sebuah aktivitas membangun suasana 

dramatik dalam sebuah shot video maupun film dengan cara menggerakan kamera. Agar 

dapat menciptakan visual lebih dinamis, mengarahkan perhatian penonton pada subyek 

tertentu, mengungkap maupun menyembunyikan dimensi ruang, dan dapat juga untuk 

menciptakan visual yang lebih ekspresif. 

1. Zoom (zoom in – zoomout) 

Zoom/zooming merupakan gerakan paling dasar, yakni 

dengan cara mendekati atau menjauhi objek secara optik 

dengan mengubah panjang focal lensa dari sudut 

pandang sempit ke sudut pandang lebar. Gambar yang 

dihasilkan dari gerakan ini adalah subyek seolah-olah 

mendekat (Zoom in) dan subyek seolah-olah menjauh 

(Zoom out). Perubahan ukuran subyek secara visual 

akan terjadi pada satu frame, misalnya dari long shot 

menjadi medium shot. 
Gambar 7. Gerakan zoom 

 

2. Dolly (Dolly in dan Dollyout) 

Dolly (Track) adalah pengambilan gambar 

mendekati atau menjauhi subyek 

denganmenggerakkan kamera di atas tripot 

atau dolly. Dolly in atau kamera mendekati 

subyek, biasanya digunakan untuk membawa 

perasaan penonton untuk lebih berani, kuat, 

dan siap menghadapi tantangan. Sedangkan 

dolly out (menjauhi subyek) bisa digunakan 

untuk mewakili perasaan kecewa, takut, dan 

merasa inferior. 

 

 

Gambar 8. Gerakan kamera dolly 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 
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3. Panning (Pan Right dan Pan Left) 

Pan/panning merupakan gerakan 

kamera menoleh kekiri (pan left) dan 

meoleh kekanan (pan right). Gerakan 

panning juga dapat dilakukan unutuk 

pengambilan gambar pada obyek yang 

tak bergerak.  Misalnya  kondisi 

ruangan, foto-foto yang berjajar di 

dinding, dan suasanadesa. 

 

 

Gambar 9. Gerakan kamera Panning 

 

4. Crab (crab left dan crab right) 

Crab / crabbing adalah gerakan kamera secara 

lateral atau menyamping, berjalan sejajar dengan 

subyek yang berjalan. Gerakan crab hampir sama 

dengan dolly, perbedaannya hanya pada arah 

gerakan kamera, jika dolly bergerak maju mundur 

maka crab bergerak kekiri (crab left) dan kekanan 

(crab right). 

 
5. Tilting (tilt up dan tiltdown) 

Tilt/tilting adalah gerakan kamera secara 

vertical, mendongok dari bawah ke atas (tilt 

up) maupun dari atas ke bawah (tilt down). 

Gerakan tilting banyak digunakan untuk 

menggiring mata penonton pada aktivitas 

tertentu pada subyek. 

 

 
Gambar 10. Gerakan Crab 

Gambar 11. Gerakan kamera Tilt 

6. Pedestal(Ped) 

Pedestal adalah gerakan kamera di atas pedestal 

yang bisa dinaik turunkan. Sekarang ini banyak 

digunakan Portal-Jip Traveller, pedestal up 

merupakan istilah yang digunakan untuk gerakan 

kamera yang dinaikan, sedangkan pedestal down 

merupakan gerakan kamera yang diturunkan. 

Gambar 12. Gerakan kamera pedestal 

 
7. Arc 

Arc gerakan kamera memutar mengitari obyek 

dari kiri ke kanan atau sebaliknya. 

Gambar 13. Gerakan kamera Arc 
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8. Follow 

Follow adalah gerakan kamera mengikuti objek 

yang bergerak, bisa dengan pan, tilt, ped atau 

yang lainnya. Untuk menciptakan gambar yang 

lebih dinamis bisa juga menggunakan crane, 

ataudapat juga dilakukan denganhandheld. 

Gambar 14. Gerakan kamera follow 
 

B. UKURAN BIDANG PANDANG(Fram) 

Terminology shot 

• Close Up (CU): 

Gambar diambil dari jarak dekat, hanya 

sebagian dari objek yang terlihat seperti 

hanya mukanya saja atau sepasang kaki 

yang bersepatu baru 

• Medium Close Up (MCU): 

Hampir sama dengan MS, jika objeknya 

orang dan diambil dari dada ke atas. 

• Big Close Up (BCU): 

Pengambilan gambar dari sebatas kepala 

hingga dagu. 

• Extreme Close Up (ECU/XCU) : Pengambilan gambar yang terlihat sangat dekat/detail 

(telinga kiri, mata saja, jaritangan) 

• Medium Shot (MS) : Pengambilan gambar yang terlihat hanya separuh badannya saja 

(dari perut/pinggang keatas). 

• Long shot : Pengambilan gambar dari jarak jauh, objek/ unsur gambar terlihat banyak, 

namun ukurannyakecil. 

• Medium Long Shot (MLS) : Gambar diambil dari jarak yang wajar, sehingga jika 

misalnya terdapat 3 objek maka seluruhnya akan terlihat. Bila objeknya satu orang 

maka tampak dari kepala sampailutut. 

• Knee Shot (KS) : Pengambilan gambar dari kepala hinggalutut. 

 
C. SUDUT PANDANG(Angle) 

 High Angle : pengambilan gambar dengan posisi kamera lebih diatas dari pada subyek. Dalam 

sebuah dialog maupun adegan, posisi ini bertujuan untuk menggambarkan subyek yang lemah, 

tidakberdaya. 

 Low Angle : pengambilan gambar dengan posisi kamera dibawah subyek. Dalam sebuah dialog 

maupun adegan, posisi ini biasanya bertujuan untuk menggambarkan subyek yang kuat, 

angkuh, dan lebih berkuasa. Penggunaan fungsi zoom dan start/stop record berada di handle 

ataskamera. 

 Eye Level : Sudut pengambilan gambar sejajar denganobjek. 

 Frog Eye : Sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas/dasar 

kedudukan objek atau lebihrendah. 

Gambar 15. Frame 
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Istilah-istilah pengambilan gambar dalam produksi video 
 

1. SHOOT  

 

Shoot adalah munculnya 

gambar di layar yang diambil 

dengan memakai kamera 

dengan jangka waktu tertentu 

2. TWO 

SHOOT 

 

 

Biasanya dalam Script ditulis 

2-Shoot atau 2s, yang berarti 

hanya 2 orang saja yg ada 

pada gambar 

3. GROUP 

SHOOT 

 

 

Pengambilan gambar dengan 

menampilkan 3 orang atau 

lebih. Bisa juga diartikan 

sekelompok orang. 
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4.BCU 

atau 

BCS 

 

 

Big Close Up atau Big Close 

Shoot. Pengambilan gambar 

ini dilakukan dengan hanya 

memperlihatkan beberapa 

bagian dari wajah seperti dari 

dahi sampai dagu atau hanya 

memperlihatkan beberapa 

bagian dari benda. 

5. CU atau 

CS 

 

 

Close Up atau Close Shoot 

memperlihatkan keseluruhan 

wajah seseorang atau bagian 

benda dari jarak dekat. 

6. ECU 
 

 

Extreme Close Up merupakan 

pengambilan gambar dengan 

memperlihatkan bagian yang 

sangat detil, misal bibir pada 

manusia, mata pada manusia 

atau angka dari sebuah jam. 
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7. MCU 

atau 

MCS 

 

Medium Close Up atau 

Medium Close Shoot 

merupakan pengambilan 

gambar yang memperlihatkan 

kepala dan bahu sampai dada 

bagian atas atau hampir 

keseluruhan benda. 

Pengambilan gambar ini biasa 

disebut juga dengan Chest 

Shot. 

8. MS 

 

Medium Shoot merupakan 

pengambilan gambar yang 

memperlihatkan kepala 

sampai pinggang, 

keseluruhan sebuah benda 

atau sebagian besar 

bangunan. 

9. MLS 

 

Medium Long Shoot 

merupakan pengambilan 

gambar yang memperlihatkan 

bagian kepala sampai lutut 

seseorang atau sebagian besar 

dari sebuah bangunan. 
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10. LS atau 

WA 

atau 

WS 

 

Long Shoot atau Wide Angle 

atau Wide Shoot merupakan 

pengambilan gambar yang 

memperlihatkan keseluruhan 

tubuh dari manusia dengan 

background yang masih 

cukup luas. Bisa juga 

memperlihatkan keseluruhan 

dari sebuah bangunan. 

11. VWS 

atau 

VWA 

 

Very Wide Shot atau Very 

Wide Angle merupakan 

pengambilan yang biasanya 

untuk mengambil gambar 

sebuah pemandangan yang 

sangat luas. 

12. EL 
 

 

Eye level merupakan 

pengambilan gambar yang 

sejajar dengan mata manusia. 
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13. HA  

 

Height Shot biasa juga 

disebut dengan Bird Eye yang 

merupakan pengambilan 

gambar dari tempat yang 

lebih tinggi dari padaobjek. 

Sehingga memperlihatkan 

objek menjadi lebih kecil. 

14. LA  Low Angle biasa jugadisebut 

dengan Frog Eye merupakan 

pengambilan gambar dari 

arah bawah. Sehingga bisa 

memperlihatkan Objek 

menjadi lebihbesar 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan    

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaansoal. 

1. Amatilah gambar disamping ini, 

pengambilan 

gambar dengan 

posisi kamera 

dibawah subyek, 

yang 

menggambarkan 

subyek yang kuat, 

angkuh, dan lebih 

berkuasa adalah…. 

A. Frogangle 
B. Bird aye viewangle 

C. Low angle 

D. Highangle 

E. Eyelavel 

2. Gerakan kamera mendekatkan obyek 

dari long shoot ke close up,adalah: 

A. ZoomOut 

B. Crab 

C. ZoomIn 

D. Dolly 

E. Arc 

3. Bagian kamera yang berfungsi 

sebagai alat penglihatadalah…. 
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A. Iris 

B. Fokus 

C. Viewfinder 

D. Riwender 

E. Zooming 

4. Penggunaan level angle akan 

berpengaruh kepada nilai estetika 

yang akan dihasilkan oleh sebuah 

video, bila anda melakukan shot 

kepada orang yang berwibawa 

(contoh POLISI) hendaknya 

menggunakan level angle jenis.... 

A. CloseUp 

B. LowAngle 

C. Behindshot 

D. StraightAngle 

E. Hightangle 

5. Pengambilan gambar dan menyajikan 

bidang pandangan yang sangat luas, 

atau kamera mengambil keseluruhan 

pandangan. Obyek utama dan obyek 

lainnya nampak sangat kecil 

dalamhubungannya dengan latar 

belakang disebut: 

A. MCU 

B. ELS 

C. LS 

D. MLS 

E. ML 

6. Tekhnik pergerakan kamera yang 

bergerak kesamping kanan kekiri 

ataupun sebaliknya disebut…. 

A. Tilt 

B. Panning 

C. ZoomIn 

D. DollyTrack 

E. SteadyCam 

7. Dalam sebuah adegan kejar kejaran di 

sebuah tanah lapang lebih cocok 

menggunakan tekhnik pergerakan 

kamera…. 

A. Tilt 

B. Panning 

C. Zoomin 

D. Zoomout 

E. SteadyCam 

8. Teknik dan tujuan dari pemotretan 

gambar seperti di bawah iniadalah… 

 

 

A. Eye view, untuk memotret  

manusia atau mengabadikan 

aktivitasmanusia 

B. Karakter view, untuk memberi 

kesan lebih kuat, berkuasa, kokoh 

dansuperior 

C. Bird eye, untuk memotret objek 

yang posisinya berada di atas anak, 

atau memberi kesanketinggian 

D. Street view, untuk foto-foto candid 

(diam-diam, tidak diketahui subjek 

foto) 

E. High view, untuk  menyajikan 

suatu lokasi ataulandscape 

9. Amatilahgambar 
dibawah  ini, 

pengambilan gambar 

dengan posisi kamera 

lebih diatas dari pada 

subyek dengan tujuan 

untuk menggambarkan 

subyek yang lemah 

tidak berdaya 

adalah…. 

A. Bird eye view 

B. Eyelevel 

C. Low angle 

D. Highangle 

E. Frogeye 

10. Amatilah gambar dibawah ini, Sudut 

pengambilan 

gambar 

dengan 

ketinggian 

kamera sejajar 

dengan alas / 

dasar kedudukan objek atau lebih 

rendah. adalah…. 

A. Eyelevel 

B. Frogeye 
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C. Highangle 

D. Lowangle 

E. Extreme closeup 

 

No Soal PG Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-20 5 100 
Nilai Perolehan = Jumlah 

bobot Soal PG Terjawab 
dengan Benar    

   Nilai Siswa 

 
……… 

Paraf Guru 

 
……… 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, 

dengantoken……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awalkata 

 Amati gambar & isilah istilah bidang pandang pengambilan gambartersebut 
 

1. Jawab : 

……………………………………….. 

2. Jawab : 

……………………………………….. 

3. Jawab : 

……………………………………….. 

4. Jawab : 

……………………………………….. 
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5. Jawab : 

……………………………………….. 

 
 

No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 20 100 
Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan Benar 

2 20  

3 20  Nilai Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 4 20  

5 20  

 

D. Penilaian Ketrampilan UnjukKerja/Proses 

Buatlah video tentang pergerakan kamera & bidang pandang sesuai dengan komposisi 

pengambilan gambar, dengan Ketentuan Sebaai berikut : 

a. Waktu mengerjakan 2 hari 

b. Alat :HP 

c. Durasi : 30detik 

d. Formatfile : movie 

e. Aplikasi : kine master / adobe premierepro 

f. Tugas di kirim ke : email(nenotkirey@gmail.com) 
 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
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No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Take video dengan HP 20 

3. Hasil  

Edit video dengan sesuai dengan ketentuan 15 

Format sesuai ketentuan Soal 
20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 

 
E. Penilaian Ketrampilan Project 

 
 

Ketentuan Soal : 

Buatlah animasi kinetic typography dengan ketentuan sebagai berikut : 
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1. Buat rancangan prototype distoryboard 

2. Layout artboard di adobeillustrator 

3. Animasi dibuat dengan aplikasi adobe aftereffect 

4. Durasi di sesuaikan dengan lagu / musicreligi 

5. Format file :H264 

6. Kirim file ke email“nenotkirey@gmail.com” 

7. Simpan file dengan nama :Project_kinetic_Nama_Kelas 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 
Penilaian 

1 Proses 75 
 Pembuatan pra produksi  

 a. Storyboard 15 
 b. Desain Layout (artboard) 15 

2 Hasil Produk 15 
 Pembuatan animasi di after effect 15 

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja 10 

 
Hasil Penilaian Produk 

 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

mailto:nenotkirey@gmail.com
mailto:nenotkirey@gmail.com
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3.4 Menganalisis tata cahaya gambar bergerak (perekaman video) 

4.4 Mengatur tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak (perekaman video) 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 
-- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

-- 
 

A. Pengertian Tata Cahaya 

 
Tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar 

kamera mampu melihat obyek dengan jelas, dan menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan 

kesan adanya jarak, ruang, waktu dan suasana dari suatu kejadian yang dipertunjukkan dalam suatu 

pementasan. 

 
Sumber Cahaya 

1. Available Light, merupakan cahaya alam: matahari (daylight), cahaya bulan, cahaya 

bintang, cahaya dari api, binatang yang mengeluarkan cahaya, dsb. yang dapat memberi 

kesan lebih alami. Cahaya alam memiliki kelemahan: intensitanya tidak dapat ditentukan, 

waktu berpengaruh pada intensitas cahaya sehingga akan perpengaruh terhadap hasil 

gambar, dan kondisi alam (berawan) juga akan berpengaruh pada intensitas cahaya. 

Cahaya yang tertangkap kamera video bisa jadi akan berbeda dengan cahaya yang 

tertangkap oleh mata manusia. Oleh karena itu, camera operator harus mengenali 

kepekaankamera. 

2. Artificial Light, merupakan cahaya yang dihasilkan dari rekaan/buatan manusia: cahaya 

lampu. Contoh jenis lighting set: blonde, black head, red head, kino flow, barsdoor,dsb. 

 

B. MenurutArah 

Pencahayaan yang dibedakan berdasarkan arah cahaya dan jatuhnya cahaya ke 

subjek dapat dibedakan 

 TopLight 

Cahaya yang datang dari arah atas subjek, sebagai ambient/base light juga menciptakan 

suasana tertekan pada subjek. 

 EyeLight 

Cahaya yang ditujukan pada posisi mata subjek guna untuk menguatkan kekuatan yang 

dimunculkan darimata. 

 AccentLight 

Cahaya yang dibuat sebagai aksen diluar subjek untuk menciptakan kedalaman dan 

mood tertentu. Biasanya ditujukan pada background 

 
C. Prinsip Three LightingPoint 

KOMPETENSI DASAR 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Tiga lighting set yang digunakan dalam tata cahaya dasar adalah: 

1. Key Light, cahaya utama yang berfungsi sebagai penerang utama padasubyek. 

2. Fill Light, cahaya tambahan untuk mengisi bagian lain yang berlawanan dengan key 

light dan berfungsi untuk mengimbangi keylight. 

3. Back Light, cahaya tambahan yang mengarah di bagian belakang subyek guna 

menciptakan kesan ruang 3dimensi. 

 

Gambar 16. 3 point dasar cahaya 

 
D. Fungsi Tata Cahaya 

Tata cahaya yang hadir di atas panggung dan menyinari semua objek sesungguhnya menghadirkan 

kemungkinan bagi sutradara, aktor, dan penonton untuk saling melihat dan berkomunikasi.  Semua 

objek yang disinari memberikan gambaran yang jelas kepada penonton tentang segala sesuatu yang 

akan dikomunikasikan. Dengan cahaya, sutradara dapat menghadirkan ilusi imajinatif. Banyak hal yang 

bisa dikerjakan bekaitan dengan peran tata cahaya tetapi fungsi dasar tata cahaya ada empat, yaitu 

penerangan, dimensi, pemilihan, dan atmosfir (Mark Carpenter,1988). 

 
 Penerangan.

Penerangan. Inilah fungsi paling mendasar dari tata cahaya. Lampu memberi 

penerangan pada pemain dan setiap objek yang ada di atas panggung. Istilah penerangan 

dalam tata cahaya panggung bukan hanya sekedar memberi efek terang sehingga bisa 

dilihat tetapi memberi penerangan bagian tertentu dengan intensitas tertentu. Tidak semua 

area di atas panggung memiliki tingkat terang yang sama tetapi diatur dengan tujuan dan 

maksud tertentu sehingga menegaskan pesan yang hendak disampaikan melalui laku aktor 

di atas pentas. 

 Dimensi

Dimensi. Dengan tata cahaya kedalaman sebuah objek dapat dicitrakan. Dimensi dapat 

diciptakan dengan membagi sisi gelap dan terang atas objek yang disinari sehingga 

membantu perspektif tata panggung. Jika semua objek diterangi dengan intensitas yang 
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sama maka gambar yang akan tertangkap oleh mata penonton menjadi datar. Dengan 

pengaturan tingkat intensitas serta pemilahan sisi gelap dan terang maka dimensi objek 

akan muncul. 

 
 Pemilihan

Pemilihan. Tata cahaya dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan area yang 

hendak disinari. Jika dalam film dan televisi sutradara dapat memilih adegan 

menggunakan kamera maka sutradara panggung melakukannya dengan cahaya. Dalam 

pementasan tertentu, penonton secara normal dapat melihat seluruh area panggung, untuk 

memberikan fokus perhatian pada area atau aksi tertentu sutradara memanfaatkan cahaya. 

Pemilihan ini tidak hanya berpengaruh bagi perhatian penonton tetapi juga bagi para aktor 

di atas pentas serta keindahan tata panggung yangdihadirkan. 

 
 Atmosfir

Atmosfir. Yang paling menarik dari fungsi tata cahaya adalah kemampuannya 

menghadirkan suasana yang mempengaruhi emosi penonton. Kata “atmosfir” digunakan 

untuk menjelaskan suasana serta emosi yang terkandung dalam peristiwa lakon. Tata 

cahaya mampu menghadirkan suasana yang dikehendaki oleh lakon. Sejak ditemukannya 

teknologi pencahayaan panggung, efek lampu dapat diciptakan untuk menirukan cahaya 

bulan dan matahari pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, warna cahaya matahari pagi 

berbeda dengan siang hari. Sinar mentari pagi membawa kehangatan sedangkan sinar 

mentari siang hari terasa panas. Inilah gambaran suasana dan emosi yang dapat 

dimunculkan oleh tata cahaya 

 

 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Keterampilan Proses 

Gunakan Smartphone yang kalian punya untuk take gambar selama 3 X di waktu Pagi, 

Siang, & Sore di dalam ruangan atau di luar ruangan. dari 3 pengambilan gambar tersebut 

silahkan kalian simpulkan jenis cahaya yang ada saat itu. 

Ketentuan Soal : 

a. Waktu mengerjakan 2 hari 

b. Tugas dikumpulkan melalui emailnenotkirey@gmail.com 

c. Bentuk file gambar(Image) 

d. Simpan dalam file :Foto_nama_kelas 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 

mailto:nenotkirey@gmail.com
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Take gambar dengan HP 20 

3. Hasil  

Foto 15 

Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 

 

 

 
 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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3.5 Menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video 

4.5 Menyunting video dengan menggunakan perangkat lunak pengolahan video 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

TIK.MM01.007.01 Memilih dan memakai software dan hardware untuk multimedia 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 

Menyunting video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video (Adobe Premiere) 
 

1. PengertianVideo 

Video/Film adalah rangkaian banyak frame gambar yang diputar dengan cepat. Masing- 

masing frame merupakan rekaman dari tahapan-tahapan dari suatu gerakan. Standar 

kecepatan perputaran frame ini kita mengenal beberapa standar broadcast. 

 

Table 1.1. standar broadcast video/film 

Standar Ragion 
Frame Per 

Second(FPS) 

SECAM Standard Prancis, Timur Tengah dan Afrika 25 fps 

PAL Indonesia, China, Australia, Uni-Eropa 25 fps 

NTSC 
Amerika, Jepang, Kanada, Meksiko dan 

Korea 
29,97 fps 

 

2. Jenis Video 

a. Video analog : Video Analog adalah Gambar dan Audio direkam dalam bentuk sinyal 

Magnetik pada pitamagnetik. 

b. Video Digital adalah juga serupa dengan Video analog, gambar dan suara digital 

direkam dalam pita magnetic, tetapi menggunakan sinyal digital berupa kombinasi  

angka 0 dan1. 

 

3. Format dataVideo 

a. Video Analog : VHS, S-VHS, Beta, Hi-8 

b. Video Digital : Digital 8, Avi, Mov, MPEG1 (VCD), MPEG2(DVD) DV, MPEG4 dan 

lainnya 

 
4. Teknik Video Ediing 

b. Teknik Linear : dilakukan dengan memotong-motong bahan video yang diberi istilah 

klip dan disusun dengan menggunakan video player dan perekam (VCR-Video Cassete 

Recorder), bisa juga menggunakan dua player bila kita ingin memasukan effect, 

sehingga bisa diatur sesuai dengan potongan yangada. 

c. Teknik Non-Linear : serupa dengan linear kita memotong-motong klip dalam editing, 

tetapi jauh lebih mudah karena tinggal drag and drop tanpa kerja dari nol, begitu juga 

KOMPETENSI DASAR 

MATERI PEMBELAJARAN 
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untuk memasukan effect, kita tinggal drag and drop dengan effect yang sudah tersedia. 

Bahkan kita dapat mengatur dengan mudah durasi dari effect yang kita pakai. 

 

5. ADOBEPREMIERE 

Adobe premiere merupakan salah satu software editing atau penyuntingan Audio Visual yang 

sudah populer di dunia broadcasting. Software ini merupakan produk yang dikembangkan oleh 

perusahaan software raksasa Adobe. 

Lembar kerja Adobe Premiere 

Gambar 1. Tampilan lembar kerja Adobe Premiere Pro 1 

Keterangan : 

1) Project Tab: Sebagai tempat memyimpan clip/footage (data file digital video) dalam 

proses editing, seperti video, sound, dan picture yangdi-import. 

 

2) Effect Control: Panel ini berguna untuk mengatur properties effect yang digunakan 

pada clipproject. 

 

3) Panel Effect: Panel ini berisi library berbagai effect yang disediakan oleh Adobe 

Premiere. Dengan ini kita dapat memberikan effect dalam video yang kita buat. Panel 

ini terdiri dari panel info, effect danhistory. 

 

4) Timeline: Sebagai tempat untuk menyusun dan menempatkan clip/ footage kemudian 

dapat kita edit. Dinamakan timeline karen bekerja dari kiri ke kanan berdasarkan waktu 

secara horisontal. Sedangkan secara vertikal dinamakan track terdiri dari track video 

dan audio. Satuan fromatnya adalah SMPTE (Society of mation picture and television 

engineer) berdasarkan jam:menit:Detik:frame, atau biasa disebut time code. 

Misal:00:06:24:12 artinya posisi pada menit ke 6, detik ke 24, dan frame ke12. 

 
5) Monitor Window: Terdiri dari source monitor window dan sequence monitor window. 

Source monitor window berguna ketika melakukan triming video. Sequence monitor 

window digunakan untuk melihat hasil editing pada timeline (previewtimeline). 

 

6) Tool Box: Tool box adalah seperangkat alat untuk melakukan prosesediting. 

5 

2 
1 

4 

3 
6 
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MEMBUAT PROJECT BARU 

1. Buka Adobe PremierePro 

2. Akan muncul pop-up yang terdiri dari 3 menu yaitu New Project, Open Project,dan 

help. Pilih New Project. 

3. Kemudian muncul jendela New Project, pilih DV-PAL >>Widescreen48kHz 

4. Setelah itu pilih lokasi penyimpanan project yang anda buat:Location>>Browse 

5. Beri nama Project sesuai nama (ex:111222_coba). 

6. Setelah selesai Klik Ok. 

Gambar 2. Tampilan Jendela New Project 

 
IMPORT FILE 

Langkah awal sebelum memulai editing video adalah dengan menyiapkan bahanbahan 

produksi, yaitu dengan cara import. Supaya file yang akan digunakan tertata rapi pada Project 

tab, maka perlu dibuat Bin/Folder terlebih dahulu sesuai 

jenisnya. 

1. Klik icon Bin. 

2. Beri nama sesuaikebutuhan. 

 

3. Klik salah satu Bin, kemudian File >>Import, 

atau klik kanan pada Bin dan pilih Import (Ctrl + I) 

4. Pilih file yang akan digunakan; video, suara, dan gambar 

(Sesuaikan dengan namaBin) 

5. Setelah selesai KlikOpen. 

 
Gambar 2.2 hasil membuat Bin/ 

Folder 

 

 PEMOTONGANCLIP 

Untuk memotong video caranya cukup mudah, dengan mengunakan tool yang bernama 

razor tool. Pastikan file-file yang telah di-import sudah di-integrasikan ke dalam timeline. 
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1. Pilih Razor tool yang berada pada ToolBox. 

2. Klik pada clip/ video yang berada pada timeline. Pastikan video yang akan dipotong 

sesuai dengan durasi waktu yangdiinginkan. 

Misal; anda mempunyai video berdurasi 12 detik dan ingin menghilangkan bagian video 

pada detik ke 5 sampai 8. Maka potong video menjadi 3 bagian 

Potong Potong 

 
Delete 

3. Ganti tool menggunakan selection tool, klik bagian yang ingin dihilangkan. Tekan Del pada 

keyboard 

4. Kemudian gabung clip bagian 1 dan bagian 2 dengan Ripple delete. Klik area clip yang sudah 

dihapus>>Klik kanan>> RippleDelete. 

 

 PEMBERIAN EFEKTRANSISI 
 

Transisi merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, dalam pengeditan suatu 

video transisi merupakan perpindahan dari satu video ke video berikutnya. 

Sebelum memulai pemberian efek transisi, pindahkan potongan video bagian belakang ke 

track-1 dan menjorok kedepan 2 detik yaitu yang disebut overlapping. 
 

1. Pilih effect transisi pada paneleffect. 

Contoh : effectdoors 

 

 

 

 

 
 

2. Drag effect yang sudah dipilih ke timeline, bagian akhir track video2. 

Overlap 
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3. Setting effect transisi pada Panel EffectControls. 

4. Play, Ulangi pengaturan jika belum sesuai. 
 

 
 RENDERING 

 

Sebelum melakukan proses rendering pastikan anda telah menyesuaikan panjang work 

area bar sesuai dengan durasi video yang ingin anda render. 
 

 

1. File>>Export>>Movie 

2. Muncul jendela Export, Pilihsetting. 

3. Pada jendela ini ada beberapa defaut setting yang harus diubah antaralain 

a. General 

File Type : Microsoft AVI 

Range : Work Area bar 

Pastikan Export Video dan Export Audio di-checklist 

b. Video 

Compressor : Cinepak Codec 

Frame rate : 25 fps 

Pixel Aspect Ratio: DV PAL 
 

4. Setelah selesai, Klik OK. 
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A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan    

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaansoal. 
 

1. Pada software adobe premiere pro. efek 

apa yang digunakan Untuk 

menyetabilkan guncangan…. 

a. Warpstabilizer 

b. Tracking 

c. Keylight 

d. Filterlight 

2. Teknik pewarnaan pada software 

adobe premier disebut …. 

a. Filtering 

b. Colourgranding 

c. Cutting 

d. RGB 

3. Salah satu kegunaan dari timeline pada 

software adobe premiere yang paling 

tepat adalah…. 

a. MengaturPewarnaan 

b. MenghilangkanNois 

c. Menyusun/menempatkanclip 

d. MerenderVideo 

4. Kegunaan jendela monitor windows 

pada software adobe premieradalah 

…. 

a. Mengeditaudio 

b. Memotongfidio 

c. Memberikanefek 

d. Sebagai previewproject 

5. Format file yang dihasilkan adobe 

premiere adalah…. 

a. Mp3 

b. Ogg 

c. Avi 

d. Jpg 

6. Pada software adobe premiere Untuk 

mengedit video secara slow motion 

mengunakan efek…. 

a. Speedduration 

b. Gain 

c. Tracking 

d. Warpstabilizer 

7. Suatu kegiatan yang dilakukan setelah 

proses shooting agar video yang 

dihasilkan menjadi lebih bagusdisebut 

…. 

a. Proses capturevideo 

b. Proses editingvideo 

c. Proses renderingvideo 

d. Proses importingvideo 

8. Proses akhir dari editing video sering di 

sebut juga…. 

a. Render 

b. Import 

c. Capture 

d. Keying 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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9. Proses pengubahan adegan klip 

menjadi lebih lambat dengan cara 

mengurangi kecepatan dan menambah 

durasi dari klip asli di sebut…. 

a. Slow motion 

b. Fastmotion 

c. Reversedspeed 

d. Freezeframe 

10. Kumpulan angka hitungan mundur 

untuk mengawali sebuah tayangan film 

di sebut… 

a. Sequence 

b. Barcode 

c. Countingleader 

d. Colorbar 

11. Property transparansi dari setiap klip di 

sebut…. 

a. Timecode 

b. Addtrack 

c. Opacity 

d. Colorbar 

12. Untuk menampung file – file hasil 

import, video, gambar dan audio yang 

akan di olah di sebut…. 

a. JendelaProject 

b. MonitorSequence 

c. MonitorKlip 

d. DisplayFormat 

13. Tempat untuk menyusun dan 

menempatkan footage / klip untuk 

kemudian di editdisebut 

a. Time Line Window 

b. Monitor Window 

c. ProjectWindow 

d. Work Area Bar 

14. Software yang di gunakan untuk 

mengedit video dengan efek-efek 

khusus adalah…. 

a. AdobeAudition 

b. Swishmax 

c. Flash 

d. Adobe AfterEffect 

15. Opening tentang suatu program disebut 

dengan…. 

a. BumperIn 

b. Freeze 

c. Panning 

d. Bulb 

16. Naskah cerita yang ditulis dengan 

istilah – istilah kamera yang digunakan 

sebagai panduan untuk pembuatan 

sebuah tayangan filmdisebut…. 

a. Naskah 

b. Scenario 

c. Konten 

d. Produksi 

17. Apa yang dimaksud dengan fps (frame 

per second)…. 

a. Jumlah Cahaya Masuk 

b. JumlahBukaan 

c. UntukZooming 

d. Jumlah GambarPerdetik 

18. Bagai mana cara membuat title roll / 

credit title…. 

a. Menu File – New -Title 

b. Edit – New -Title 

c. File – Export –Title 

d. Windows – New –Title 

19. Untuk memisahkan audio dengan vidio 

dalam suatu klip tunggal dapat 

dilakukan dengan cara…. 

a. Timeline Window – Klik MenuKlip 

– Ripple Delete 

b. Timeline Window - Klik Menu 

Klip – Unlink Audio AndVidio 

c. Timeline Window - Klik Menu 

Klip –Clear 

d. Timeline Window - Klik Menu 

Klip – Speed AndDurations 

20. Untuk mengatur kecepatan dan durasi 

dari klip digunakan…. 

a. SpeedDuration 

b. Keying 

c. Masking 

d. Tracking 
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No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 
PG 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

 

1-20 

 

5 

 

100 

Nilai Perolehan = Jumlah 
bobot Soal PG Terjawab 

dengan Benar 

   Nilai Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 

1. Penilaian Keterampilan Unjuk Kerja/Proses 

PERTEMUAN : 1 

Buatlah editing video berikut dengan menggunakan software Adobe Premiere Pro 

Ketentuan Sebagai berikut : 

a. Waktu pengerjaan 12jam 

b. Berikan efek color grading setelah video diedit 

c. Format file videoH264 

d. Simpan dengan penamaan : ColorGrading_Nama_Kelas 

 

Color Grading 
 

Color Grading atau pewarnaan adalah salah satu bagian penting dalam editing sebuah 

video. Color Grading dapat menambah makna dari suatu video, misalnya 

mengekspresikan suatu emosi, suasana,  dan  lain-lain. ada 2  cara  teknik  color  

grading atau pewarnaan, yaitu menggunakan Lumetri Color atau menggunakan RGB 

Curves. 

Gunakan file video yang sudah kalian siapkan sebelumnya, lalu edit & berikan efek color 

grading sesuai dengan Langkah pengerjaan di bawah ini 

 Langkah 1 Menggunakan Lumetri Color: 

1. Buka Adobe PremierePro 

2. Import video yang akan di Color Grading, dan drag video tersebut ketimeline 

3. Buka Effects dan cari LumetriColor 

4. Drag Lumetri Color ke video yang akan di Color Grading 

5. Buka Effect Control dan ubah pengaturan (Basic Correction, Tone, Temparature, dll 

dan sesuaikan dengan video dan selerakalian. 

 

 Langkah 2 Menggunakan RGB Curves: 
1. Buka Adobe PremierePro 
2. Import video yang akan di Color Grading , dan drag video tersebut ketimeline 

3. Buka Effects dan cari RGBCurves 

4. Drag RGB Curves ke video yang akan di ColorGrading 
5. Muncul garis warna master, red, green dan blue, ubah garis dari lurus hingga sesuai 

dengan warna yangdiinginkan 
 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
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No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

PC/Laptop yang sudah terinstal Adobe Premiere Pro 10 

2. Proses Kerja  

Mengedit dan memberikan efek color grading 20 

3. Hasil  

Pemberian efek sesuai 15 

Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 

 
2. Penilaian Keterampilan Unjuk Kerja / Proses 

PERTEMUAN : 2 

Editlah video berikut dengan menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Waktu mengerjakan 12jam 

b. File video sudah ditersedia 

c. Berikan efek wrap stabilizer di video yang tidak stabil(goyang) 

d. Render video dengan formatH264 

e. Simpan dengan nama Wrap_Nama_kelas 

Penggunaan WarpStabilizer. 

Apa itu Warp Stabilizer? Warp Stabilizer adalah sebuah efek video yang ada di Adobe 

Premiere dan After Effects yang digunakan untuk menstabilkan video. Contohnya ketika 

kita merekam video dengan kamera/HP biasanya videonya akan goyang-goyang (tidak 

stabil). Karena itu, untuk mengurangi hal tersebut digunakanlah Warp Stabilizer. 
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Pertama, kita klik video di timeline 

yang ingin kita stabilkan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kemudian, pada tab Effects kita ketik warp stabilizer. 
 

Setelah itu kita drag efek warp stabilizer ke 

dalam video kita. 
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Setelah itu akan muncul seperti ini: 
 

Sekarang video kita sedang diproses dan di stabilkan. Proses ini memerlukan waktu 

beberapa menit tergantung pada panjan/pendeknya video kita. 

Setelah selesai, kita bisa coba play videonya. Di sini kita bisa lihat video kita telah 

menjadi lebih stabil dari sebelumnya. 

Hal - hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan warp stabilizer: 
 

1. Video akan di crop untuk menghaluskan gerakan. 

2. Warp stabilizer tidak akan bekerja dengan baik jika terlalu banyak gerakan dalam 

video kita. 

3. Penggunaan warp stabilizer tidak dapat digabung dengan efek tertentu seperti:  

speed. 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat PC/Laptop yang sudah terinstal Adobe Premiere Pro 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Efek rapi dan benar 15 

Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses 
Hasi 

l 

Sika 

p 

Wakt 

u 

Tota 

l 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. …… 

. 

…… 

. 

……. …… 

. 

 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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3.6 Menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak 

pengolahvideo 

4.6 Memanipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolahvideo 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

-- 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 

-- 
 

 
Adobe Premiere Pro memiliki fitur - fitur penting, antara lain Capture (perekam video) 

Monitor, Trim (alat pemotong klip) Monitor, dan Titler (Pembuat teks judul) Monitor. Pada 

efek-efek video Adobe Premiere Pro terdapat Keyframe seperti yang terdapat pada Adobe 

After Effects ( cara menganimasikannya juga hampir sama ). Pada Titler, anda bisa  

membuat teks judul/title dan mengubah properti dari teks itu seperti mengubah bentuk huruf, 

memberi dan mengubah warna, memberi kontur, garis luar (outline), membuat animasi 

pergerakan atau animasi teks berjalan (roll and/or crawl), bisa juga untuk memberi 

shapes/bangun datar agar tampilan judul/teks video terlihat lebih menarik. Tahap terakhir 

adalah export/output/menyimpan proyek dalam bentuk video dan didistribusikan ke berbagai 

media yang bisa menampilkan formatvideo. 

 

Transisiadalah perpindahan video dari 1 klip ke klip berikutnya. Transisi digunakan agar 

ketika perpindahan video tidak patah atau menjadikan perpindahan video lebih halus tetapi 

tidak setiap video diberikan transisi atau dengan kata lain transisi digunakan pada moment- 

moment tertentu saja sesuai keinginan sang editor. 

Ada banyak Effects Video Transisi.Ada beberapa sifat umum dari transisi video : Lamanya 

transisi, Penjajaran, Mulai dan akhir transisi. 

 

Langkah Transisi Video sederhana Adobe Pemiere Cs6 

 

Langkah pertama adalah jalankan aplik asi Adoabe Premier Pro Cs6, Maka akan muncul 

tampilan sebagai berikut. 
 

KOMPETENSI DASAR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

https://www.mediainformasi.online/
https://www.mediainformasionline.com/
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Lngkah 2 

Masukkan video yang akan diedit (minimal 2 video atau lebih) 
 

 

Langkah 3 

Pilih Menu Effects - Klik Video Transitions → lalu pilih efek yang diinginkan. 

 

Disini yang akan kita pilih efek yaitu ada di difolder masing-masih salah 1 contoh di folder 

Dissolve → pilih Dissolve. (efek ditentukan sesuai selera masing-masing). Lalu drag/seret 

efeknya ke potongan video maka selesai membuat tansisi video. 
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A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak 

langsung diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
B. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah manipulasi video dan berikan efek green screen di Adobe Premiere Pro 

Ketentuan Soal : 

a. Waktu mengerjakan 12 jam 

b. Pengambilan gambar dengan backgroundhijau 

c. Render video dengan format H264 

d. Simpan dengan nama Green Screen_Nama_Kelas 

 
1. Pilih menu File pilih Import atau Ctrl +I 

 

2. Lalu pilih video atau gambar sesuai yang di inginkan, contoh saya memilih Gambar 

yang saya buat dengan latar blakang hijau , dan pilih pula baground yang akan 

digunakan sebagai pengganti baground hijau, contoh dibawah ini: 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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3. Maka pada bagian Project akan muncul file video yang telah di import tadi, setelah itu 

klik video movie pada project, kemudian drag atau tarik ke Time Line video 1 seperti 

gambar di bawahini. 

 

 

4. Selanjutnya posisikan Video atau gambar yang berlatar blakang green screen di atas 

baground yang telah di pilih. 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

62 Rev : 03 No : F.02.55 

 

 

 

 

5. Setelah itu klik Effect >Video effects > Keying > Pilih atau klik effects chroma   

key, kemudia drag atau tarik ke Video / Gambar berlatar blakanghujau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kemudian pada jendela Effect controls akan tampil menu Video Effects, Jika belum 

tampil,maka klikWindow > pilih workspace > klikediting. 
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7. Kemudian   klik video /   Gambar   berlatar    blakang    hijau>    klik Effect 

controls, pastikanvideo atau gambar berlatar belakang hijau diatas gambar Baground 

atau terletak pada video 2. Kemudian klik anak panah yang ada pada effects chroma 

key. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Setelah itu, klik warna biru pada lingkaran merah di bawah ini, lalu ubahlah menjadi 

warnahijau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Setelah itu aturlah sesuai gambar di bawahini 
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10.  Demikianlah cara dalam membuat video effects Green Screen dengan 

program Adobe PremierePro 

 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku modul disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan tutorial 20 

3. Hasil  

Efek green screen rapih & benar 15 

Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 
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3.7  Menganalisis manipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak 

audiodigital 

4.7 Manipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audiodigital 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

-- 

 
KD/INDIKATOR IDUKA 

-- 
 

 
Adobe Audition adalah software aplikasi penyunting suara standard yang professional untuk 

memproduksi suara yang baik. Dan untuk menciptakan berbagai format file suara, mengedit 

dan mencampur suara, menganalisa suara, merekam suara pada CD. 

1. MerekamSuara 

Merekam suara melalui microphone untuk kemudian disimpan menjadi file suara digital 

dengan berbagai format (*.mp3, *.wav dan lain-lain), dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Mengaktifkan microphone, dengan klik kanan icon volume dan pilih volume open 

control, sehingga akan muncul kotak dialog Mastervolume. 
 

2. Pilih menu Options, lalu klik submenu Properties, sehingga akan mucul kotakdialog 

properties 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 
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3. Klik tombol CheckBox pada item Microphone, sehingga akan muncul kotak dialog 

Maste Volume, dimana item volume microphone akan muncul dan hilangkan 

Checkbox Mute untuk mengaktifkan Microphone 
 

4. Jika proses pengaktifan microphone telah selesai langkah berikutnya jalankan Adobe 

Audition. 

5. Klik menu File, lalu klik submenu New, maka akan muncul kotak dialog New Wave 

Form, pilih Sample Rate default 44100, lalu klikOK 
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6. Hal ini berarti Adobe audition telah siap untuk melakukan proses perekaman, dengan 

cara pasang microphone dan masukkan sumber suara misalnya dengan Handphone 

bersamaan dengan klik tombolRecord 

 

Tombol Record 
 

 

 

7. Jika proses perekaman telah 

selesai, langkah selanjutnya 

adalah menyimpan hasil 

rekaman, diawali dengan klik 

menu File lalu pilih submenu 

Save As maka akan muncul 

kotak dialog Save Waveform 

As. Pada kotak dialog tersebut 

tentukan lokasi dimana file 

akan disimpan, tuliskan nama 

filenya pada File Name 

dantentukan format file 

audiopadaSaveastypemisalnya

: 

mp3. 
 

2. MemanipulasiSuara 

Langkah berikutnya manipulasi suara dari file suara digital hasil dari perekaman yang 

telah dilakukan, dengan Langkah-langkah sebagai berikut : 
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3. Memotong file suara, blok bagian file suara yang akan di potong dengan cara klikpada 

bagian awal yang akan di blok lalu geser (drag) pada bagain akhir yang akan diblok. 

4. Setelah itu klik kanan pada bagian yang diblok, maka akan muncul kotak dialog Pop- 

Up dan pilih menu Cut. 

5. Meng-copy file suara, pertama blok bagian file suara yang akan di-copy dengan cara 

klik pada bagian awal yang akan di blok lalu geser (drag) pada bagian akhir yangakan 

di blok. 

6. Setelah itu klik kanan pada bagian yang diblok, maka akan muncul kotak dialog Pop- 

Up dan pilih menu Copy 

 

7. Klik pada bagian awal pada file suara dimana akan diletakkan, lalu klik kanan maka 

akan muncul kotak dialog Pop-Up dan pilihan menuPaset 
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8. Memberi efek pada file suara, misalnya : efek Flanger. Pertama blok bagian file suara 

yang akan diberi efek dengan cara klik pada bagian awal yang akan di bloklalu geser 

(drag) pada bagian akhir yang akan diblok. 

9. Klik menu Effects, lalu pilih sub menu Delay Effects dan klik pilihan efeknya 

misalnya :Flanger 
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A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak 

langsung diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan 

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 
 

1. Perangkat elektronika yang menghasilkan 

frekuensi suara yang dapat di dengar oleh 

manusia baik untuk rumah tangga, otomotif, 

perkantoran, rumah sakit ataupun untuk 

pasilitasumum… 

a. PeralatanAudio 

b. PeralatanVideo 

c. Peralatan DesainGrafis 

d. PeralatanFotografi 

e. PeralatanDigital 

2. Berikut ini yang bukan termasuk macam- 

macam audio adalah: 

a. AudioResponse 

b. AudioDigital 

c. AudioStreaming 

d. AudioOscillator 

e. Audio ModemRiser 

3. Di bawah ini adalah yang merupakan 

salah satu karakter audio : 

a. Soundwave 

b. Dubbing 

c. Analog 

d. Mixing 

e. Digital 

4. Istilah yang dipergunakan untuk 

mendengarkan siaran secara live melalui 

internet adalah: 

a. AudioOscillator 

b. AudioAnalog 

c. AudioResponse 

d. AudioDigital 

e. AudioStreaming 

5. Bagian ini mencangkup bagaimana sinyal 

audio diciptakan, dapat berupa sumber 

langsung seperti micropon atau peralatan 

music atau memainkan kembali (playback) 

sumber seperti tape deck, CD, danlainnya… 

a. sumber 

b. proses 

c. keluaran 

d. input 

e. output 

6. Peralatan ini berfungsi mengonversikan 

gelombang suara menjadi sinyalaudio… 

a. speaker 

b. microphone 

c. equalizer 

d. mixer 

e. amplifier 

7. Tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan dan 

menonaktifkanmicrophone… 

a. On/Off 

b. Play 

c. Record 

d. Shift 

e. Eject 

8. Suara dominan treble atau dominan bass data 

di atur dengan alat berikutini… 

a. equalizer 

b. mixer 

c. amplifier 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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d. speaker 

e. microphone 

9. Bagian ini mencangkup bagaimana sinyal 

dimanipulasi, sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan… 

a. Sumber 

b. Proses 

c. Keluaran 

d. Input 

e. Output 

10. Sumber sinyal audio dapat berasal dari alat 

berikut ini,kecuali… 

a. mikropon 

b. gitarlistrik 

c. druumset 

d. keyboard 

e. amplifier 

11. Peralatan berikut ini digunakan untuk 

mencampur sinyal audio dariberbagai 

sumber… 

a. equalizer 

b. mixer audio 

c. amplifier 

d. speaker 

e. mikropon 

12. Peralatan audio yang berfungsi menguatkan 

sinyal audio sehingga mampu menggetarkan 

speaker adalah… 

a. equalizer 

b. mixer audio 

c. poweramplifier 

d. speaker 

e. mikropon 

13. Tombol record dan play ditekan secara 

bersamaan pada casset recorderberfungsi 

untuk… 

a. melakukanperekaman 

b. memutar lagu 

c. menghentikan suarakaset 

d. menghapus isi kaset 

e. memformat kaset 

14. Berikut ini merupakan peralatan audio yang 

berfungsi untuk memainkan CD (Compact 

Disk)… 

a. Winamp MediaPlayer 

b. Compact DiskPlayer 

c. Windows Mediaplayer 

d. Tape Recorder 

e. MixerAudio 

15. Pada pemutar kaset mengetik portable dikenal 

istilah… 

a. ipad 

b. walkman 

c. itune 

d. discman 

e. powerplayer 

16. Pemilihan siaran dari stasiun pemancar radio 

yang diinginkan menggunakantombol… 

a. Play 

b. record 

c. tuning(penala) 

d. eject 

e. split 

17. Radio komunikasi yang paling sederhana 

dikenal dengan nama… 

a. HT 

b. Walkytalky 

c. Handphone 

d. iphone 

e. skype 

18. Untuk mengedit lagu agar lebih jernih, 

power full dan menggema, digunakanefek 

a. Fade Out 

b. ChangeSpeed 

c. Reverb 

d. WahWah 

e. Vocoder 

19. Berikut ini file yang tidak dihasilkan 

software pengolahan audioadalah…. 

a. Mov 

b. Wav 

c. Mp3 

d. Oog 

e. Wma 

20. Perhatikan gambarberikut! 

Gambar dibawah adalah layout software 

audio yang menampilkan…. 
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a. Singletrack 

b. Multitrack 

c. Dualtrack 

d. Edittrack 

e. Multipletrack 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

No 
Soal PG 

Bobot Persoal 
PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-20 5 100 
Nilai Perolehan = Jumlah 

bobot Soal PG Terjawab 
dengan Benar 

   

   Nilai Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 
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3.8 Menganalisis pengolahan audio untuk dipadukan denganvideo 

4.8 Memadukan audio dan video sesuai dengan tuntutannaskah 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

TIK. MM02.062.01 Menyiapkan bahan dan dokumen untuk editing 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 

Memadukan audio dan video sesuai dengan tuntutan naskah 
 

 

Pengertian Audio 

 
AUDIO. Suara/bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Agar dapat tertangkap telinga 

manusia, getaran tersebut harus cukup kuat yaitu minimal 20 kali per detik. Jika kurang dari 

jumlah itu, telinga manusia tidak akan mendengarnya sebagai suatu bunyi. Banyaknya getaran 

suatu benda diukur dengan satuan cycles per second atau cps. Pengukuran ini juga dikenal 

dengan sebutan Hertz (disingkat Hz). Daya tangkap pendengaran manusia secara teoritis adalah 

mulai dari 20Hz sampai 20 kHz. 

 
Codec adalah istilah dari singkatan “compression/decompression”, atau bisa juga 

“compressor/decompressor” atau juga “code/decode”. dimana fungsinya adalah untuk 

mengkompress dan mengekstrak file video. 

Seperti kita ketahui standard video adalah Mpg, Mpeg, dan AVI dengan Ukuran filenya sangat 

besar, Untuk merubah ukurannya menjadi kecil agar dapat diputar di hp dilakukan sistem 

pengompresan yang kita kenal file vide hasil kompresan adalah 3Gp, Mpg4, fly, dll. 

 
AUDIO BRIDGE. Suara dalam suatu adegan yang digunakan untuk menyambung    

keadeganberikutnya.Contoh:dalamfilmApocalypseNow(FrancisFordCoppola,1979) – 

bunyi baling-baling helikopter bersambung dengan scene berikutnya yang 

menampilkan putaran kipasangin. 

AUDIODUB.Pembuatansebuahcopytapeaudio.Padatelevisi,prosesperekamansuarasaj

a tanpa mengganggugambar. 

AUDIO EFFECT. Efek suara. Sejumlah adegan memerlukan efek suara 

untukmempertajamkesanvisual.Misalnya,padaadeganperkelahian,efeksuara(bunyipukulan 

atautendangan)ditambahkanpadaproseseditinguntukmemperkuatkesantelahterjadi 

perkelahianseru. 

AUDIO FILE. Bentuk digital dari rekaman suara yang disimpan sebagai data. 

AUDIO MIXER. Orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh aspek perekaman 

suara.Pada produksi program di studio TV, teknisi audio duduk di belakang konsol audio 

mixer yang menjadi bagian dari ruang master control di mana dia mengontrol suara yang 

berasal dari berbagai sumber suara (misalnya mikrofon dan unit playback). Teknisi audio 

juga bertanggung jawab atas penempatan mikrofon di studio. Pada produksi program di 

luar 

KOMPETENSI DASAR 

MATERI PEMBELAJARAN 
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studio, teknisi audio mixer bertugas mengatur dan mengawasi berbagai peralatan rekaman 

yang berada di lokasi. Dia biasanya bertugas mengoperasikan alat perekam audio yang 

harus berjalan secara sinkron dengan kamera film. Dalam melakukan pekerjaannya, teknisi 

audio mixer harus merekam sinyal audio secara konsisten dan seimbang agar 

menghasilkan rekaman yang mulus. 

AUDIO MIXING. Proses penyatuan dan penyelarasan suara dari 

berbagaimacamjenisdanbentuksuara.Misalnya,sebuahlaguyangelemenvokal,suarakeyboar

d,gitar,drum, danbass-nyamasing-

masingdirekamdalamwaktuyangberbeda,laludilakukanproses penggabungan. 

AUDIOMONITOR.Perangkataudio(soundsystem)yangdigunakanuntukmengecek 

danmendengarkansuaraselamaprosesproduksiberlangsung. 

AUDIOVISUAL.Sebutanuntukperangkatyangmenggunakanunsursuaradangambar. 

AUDIOVISUAL ITEM. Suara dan gambar (diam/bergerak) yang telah direkam. 

 
Mengolah Audio Pada Adobe Premiere 

 

mengolah audionya dengan memberikan sound efek dan mengatur transisi video atau gambar 

agar sesuai dengan ketukan nada atau lagu dari audio tersebut, agar lebih menarik, pertama 

import terlebih dahulu video, gambar dan audio yang ingin anda satukan, selanjutnya seret 

video dan gambar pada layer video dan untuk audio seret ke bagian audio. 

 

kita akan menyesuaikan transisi atau perpindahan video dan gambar agar sesuai dengan audio. 

seret semua file ke dalam palet timeline. 
 

 

biasanya di dalam video terdapat audio yang terdapat dalam video tersebut, untuk 

menghilangkannya maka kita akan memutus link antara video dan audio dengan cara kllik 

kanan pada video lalu pilih (unlink) 
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blog bagian audionya saja lalu tekan delete: 

susun video dan gambar sedemikian rupa agar sesuai dengan audio, maka kita tinggal 

menyesuaikan      pergantian      slide      gambar      dan       video       caranya       yaitu,  

pasang baik-baik telinga anda untuk mendengarkan audio yang keluar, perhatikan setiap 

gambar dan video yang tersusun apakah sudah pas atau belum dengan ketukan nada pada 

audio, jika belum maka kita akan menyesuaikannya, kita hanya tinggal memperpanjang atau 

memperpendek video dan gambar agar sesuai, nah untuk mempermudah kita dalam 

penyusunan maka kita akan memberikan tanda pada audio yaitu dengan cara sebagai berikut: 

doubleklikpadaaudiomakaakantampilsourcedariaudiotersebut 
 

 

tekan tombol play pada source audio tersebut, dengarkan ketukan dari 

setiap  nada,  untuk  memberikan  tanda  maka  klik   simbol   marker,   

klik simbol marker tersebut, jika dirasa ketukan nada yang anda inginkan 

terdengar: maka hasilnya, akan terdapat tanda-tanda di bagian audio, 

disanalah anda akan menyesuaikan video atau gambarnya: 
 

 
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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B. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Kerjakan Latihan dengan cara menggabungkan video & audio ke dalam aplikasi pengolahan 

video (Adobe Premiere Pro) 

Ketentuan Soal : 

b. Waktu mengerjakan 12Jam 

c. Siapkan file video yang akan kalianedit 

d. Siapkan file audio yang akan digabungkan dalamaplikasi 

e. Render hasil dalam formatH264 

a. Simpan dengan nama Latihan8_Nama_Kelas 

 

LATIHAN 

Langkah Menggabungkan Audio Musik (Mp3, Aac, Wav) ke Video 

1. Buka Adobe Premiere Pro > Lalu buat Project Baru 

2. Masukkan nama projectnya dan Pilih lokasi save projectnya > TekanOK 

Membuat Project Baru 

3. Selanjutnya, Klik menu FILE >IMPORT 

4. Cari video yang ingin kalian berikanaudio/musik 

Import Video dan Audio 
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5. Lanjut, import file Audio/Musik (Mp3, WAV, AAC,MP4) 

6. Buat sequence baru > Klik Kanan File Videonya >New Sequence fromClip 

7. Maka sequence baru akan di timelineediting 

8. Drag audio / musik yang ingin di gabungkan ke bawahvideo 
9. Selanjutnya, atur VOLUME dari Musiktersebut 

 
Mengatur Audio Gain 

10. Klik kanan pada bagian Audio yang berwarna hijau > Pilih AudioGain 

11.  Jika sudah diatur volume musiknya. Kalian bisa langsung render videonya. Denganmenekan 

tombol CTRL +M 

12. Pada tampilan Dialog Render, kalian pilih formatnya menjadiH.264 

13. Pilih preset nya sesuai yang kalianinginkan. 

14. Tunggu hingga proses renderselesai! 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat PC/Laptop, E-Modul & Joobsheet 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Kombinasi antara video & audio 15 

Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

 
Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
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3.9 Mengevaluasi produk audio visual 

4.9 Membuat review produk audio visual 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

TIK. MM02.064.01 Menjalankan sistem editing non linear 

KD/INDIKATOR IDUKA 

Membuat review produk audio visual 
 

 
Produksi Audio Visual 

 

Media audio-visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media 

ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media auditif 

(mendengar) dan visual (melihat) 

Sebuah program audio visual yang dibuat dengan memenuhi kriteria estetis dan komunikasi 

untuk menyampaikan pesan yang sudah di tentukan kepada audiens 

Produksi audio video terdiri dari 2 jenis : 
 

F. Eng = elektronik News Gthering. Merupakan produksi dengan menggunakan peralatan 

sederhana dengan jumlah crew sedikit dan biaya yang dibutuhkan pun kecil. Biasanya 

digunakan untuk produksi program berita dan documenter 

G. EFP = electronic Field Production. Merupakan produksi dengan menggunakan peralatan 

yang kompleks dengan jumlah crew yang banyak dan biaya yang dibutuhkan besar. 

Biasanya digunakan pada produksi program acara drama, program non drama distudio 

Evaluasi Produk Audio Video 

ASPEK DESKRIPSI 
NILAI 

5 4 3 2 1 

Desain 

Instruksional 

Kepraktisan (kemudahan) media 

video untuk dipahami 

     

Kesesuaian media video dengan 

tujuan pembelajaran 

     

Kesesuaian media video dengan 

materi pembelajaran 

     

Ketepatan strategi pengajaran dan 

komponen - komponen materi yang 

digunakan dalam audio video 

     

 Keruntutan materi yang disampaikan 

dalam audio video 

     

KOMPETENSI DASAR : 

MATERI PEMBELAJARAN 
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 Keefektifitasan durasi dalam 

penyampaian materi 

     

Tampilan Kesesuaian warna-warna tampilan      

Kesesuaian animasi dengan materi 

pembelajaran 

     

Ukuran gambar      

Ketajaman gambar      

Pencahayaan gambar      

Ilustrasi pendukung gambar      

Tampilan huruf jelas      

Caption / grafis menarik      

Isi (materi) Kejelasan materi dalam video      

Kejelasan penyampaian materi      

Kesesuaian materi dengan video      

Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 

     

Kesesuaian judul materi dengan topik      

Kesesuaian gambar – gambar yang 

digunakan dalam materi 

     

Kesesuaian Bahasa yang digunakan 

dalam penyampaian materi 

     

Efek Suara Ilustrasi music      

Efek suara pendukung program      

Narasi Volume suara      

Intonasi suara      

Gaya bahasa      

Kejelasan ucapan      

 

Rentang skala setiap komponen penilaian menggunakan skala 5, dengan keterangan 

sebagai berikut : 

1 = Sangat kurang 

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat baik 
 
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah laporan evaluasi hasil kerja project kinetic typography dengan table diatas 

sesuai ketentuan Sebagai berikut : 

b. Waktu mengerjakan 12jam 

c. JenisFont : Times New Roman 

d. Font Size 12 

e. Simpan dengan nama Latihan 9_Nama_Kelas 

 

ASPEK DESKRIPSI 
NILAI 

5 4 3 2 1 

Desain 

Instruksional 

Kepraktisan (kemudahan) media 

video untuk dipahami 

     

Kesesuaian media video dengan 

tujuan pembelajaran 

     

Kesesuaian media video dengan 

materi pembelajaran 

     

Ketepatan strategi pengajaran dan 

komponen - komponen materi yang 

digunakan dalam audio video 

     

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya 15 

Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
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3.10 Mendiskusikan proses pembuatan video pendek 

4.10 Membuat alur proses video pendek (video profile, fiture dan video pendek lainnya) 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

TIK. MM02.064.01 Menjalankan sistem editing non linear 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 
 

 

Dasar pembuatan film 

Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah: 

Temukan Ide Cerita 

Kalau tak ada idecerita, walaupun Anda punya kamera yang mahal dan bagus, film tak tercipta 

juga. Untuk itulah, dalam proses produksi film, langkah pertama adalah temukan ide cerita 

Anda. Usahakan cerita dengan ide yang baru dan unik. Belum pernah ada sebelumnya. 

 

Riset 

Ini tak kalah penting. Riset inilah yang akan membawa filmada mempunyai reputasi yang 

tinggi. Apalagi kalau Anda sedang ingin membuat film bergenre sejarah. Riset ini bisa 

dilakukan dengan misalnya membaca referensi, buku-buku literatur yang mendukung film 

tersebut, atau bisa juga misalnya dengan melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh atau ahli 

yang terkait dengan tema film yang sedang digarap. 

 

Casting 

Ini terkait dengan rekruitment tokoh. Proses seleksi dan pencarian tokoh berbakat yang akan 

memerankan film tersebut. Baik itu tokoh utama, maupun tokoh tambahan. Dalam beberapa 

adegan, mungkin akan terjadi adeganekstrem seperti perkelahian atau adegan ekstrem lainya. 

Untuk itu diperlukan tokoh pengganti. Dalam proses inilah semua itu berlangsung. 

 

Shooting 

Proses ini adalah tahap pengambilan gambar. Dalam proses ini sang sutradara menjadi ujung 

tombak dalam mengarahkan kameramen melakukan kerja-kerjanya. Memang,  kameramen 

pasti punya cukup keahlian untuk mengambil gambar. Tapi, sang sutradaralah yang 

menentukan bagaimana sudut pandang pengambilan gambar, mana yang harus ditonjolkan dsb. 

Begitu juga, saat shooting ini, sang sutradara juga mengarahkan tokoh-tokoh atau pemeran film 

tersebut agar sesuai dengan skenario yang telah disusunsebelumnya. 

 

Editing 

Inilah tahap akhir proses produksi film. Saat pengambilan gambar mungkin terjadi kesalahan- 

kesalahan. Dalam tahap inilah Anda atau timAnda bisa melakukan editing atas sebuah film. 

Editing ini sebenarnya adalah proses penggabungan adegan-adegan film yang telah diambil 

gambarnya sebelumnya. Menambah efek-efek dalam adegan yang terekam, atau mengurangi 

atau meng-cut adegan-adegan yang tidak atau kurang perlu. Nah, setelah selesai proses 

pengeditan saatnya film itu diedarkan ke publik. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

http://www.anneahira.com/ide-usaha.htm
http://www.anneahira.com/proses-produksi-film.htm
http://www.anneahira.com/kumpulan-film.htm
http://www.anneahira.com/upload-gambar.htm
http://www.anneahira.com/manfaat-buah-timun.htm
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Pada umumnya cara pembuatan filmsama saja, tidak terlalu memusingkan. Mungkin yang 

akan menjadi tantangan adalah bagaimana mewujudkan step by step pembuatan film tersebut. 

Berikut adalah langkah-langkah pembuatan film pendek: 

 

10 LANGKAH MEMBUAT FILM PENDEK 

 

1. Riset Awal 

Kita cari tahu dulu tentang latar belakang yang ingin kita buat film. Kalau serius, riset ini 

harusnya sangat detail, tetapi kalau mau sederhana, kita bisa saja browsing dulu di internet atau 

bertanya kepada teman atau orang yang sudah mengalaminya. Kita catat data-data yang kita 

dapat tadi. 

2. Siapkan Peralatan 

Perlengkapan yang diperlukan adalah handycam atau kamera video apa pun beserta baterai dan 

charger. Jangan lupa bawa juga mikrofon tambahan dan kabel ekstensinya, tripod, dan yang 

paling penting, kaset-kaset kosong (bawa cadangan ya). 

3. Riset Lapangan 

Waktu sampai di tempat tujuan, kita harus melakukan riset lebih dalam dari riset awal yang 

sudah kita lakukan di rumah. Cocokkan data yang didapat saat riset awal dengan keadaan di 

lapangan. 

Bagaimana caranya? Ya jalan, ngobrol, dan nongkrong! Santai dan berusaha akrab dengan 

lingkungan yang akan kita filmkan. 

4. Buat Alur CeritaKasar 

Tentukan siapa saja yang mau diangkat sebagai tokoh dalam film. Biasanya, dari hasil riset di 

lapangan, kita bisa mendapatkan sebuah ide yang lebih spesifik dan menarik untuk diangkat 

dari ide awal kita di rumah. Misalnya, “Keseharian hidup badut di Dufan”. Kemudian, buatlah 

alur cerita kasar dari ide tersebut. Misalnya, tugas-tugas si badut di Dufan dan tempat-tempat 

wajib yang harus didatangi si badut. 

5. BuatlahSinopsis 

Cerita singkat tentang seperti apa film yang kita buat ini. Dari sinopsis kita bisa menentukan 

siapa saja yang harus kita wawancara, daftar pertanyaan untuk setiap wawancara, dan daftar 

gambar-gambar (footage) yang dibutuhkan di luar wawancara. 

6. Syuting atau Pengambilan Gambar 

Dari hasil riset, kita sudah tahu di mana saja dan kapan saja orang-orang yang ingin kita 

wawancara berada. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan untuk pengambilan gambar. 

Yang pertama, datangi dan minta izin mereka untuk melakukan wawancara. Ingat, jangan 

sekali-kali merekam wawancara tanpa izin! Tidak etis dan bisa bikin mereka tidak suka. 

Kedua, jangan lupa menggunakan mikrofon tambahan ketika melakukan wawancara, apalagi 

kalau kita berada di tengah keramaian. Ketiga, gunakan daftar pertanyaan yang sudah dibuat 

sebelumnya sebagai acuan, tetapi jangan terlalu kaku, kita boleh bertanya hal-hal lain di luar 

daftar tersebut. 

Keempat, buat suasana wawancara sesantai mungkin, bertanyalah seperti kita sedang 

mengobrol biasa. Sebab, keberadaan kamera video bisa membuat orang gugup, jaim, dan tidak 

bisa menjawab jujur. 

Kelima, gunakan tripod bila wawancara berlangsung cukup lama dan tidak dilakukan sambil 

bergerak. Keenam, Selesaikan semua wawancara dari daftar orang yang sudah kita buat. 

Setelah itu rekam semua gambar yang sudah kita tulis dalam daftar footage kita. Kalaukita 

http://www.anneahira.com/film-seram.htm
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masih punya waktu dan kaset cadangan, kita boleh kok merekam gambar-gambar tambahan 

lain yang mungkin nanti bisa berguna saat tahap editing. 

Ketujuh, setelah semua selesai direkam. Periksa lagi semua daftar yang kita punya. Baca lagi 

sinopsis awal kita. Apa semua sudah cukup. Jangan sampai ada yang terlupa. 

7. Buat Alur CeritaFinal 

Sesuaikan hasil catatan dengan hasil wawancara yang sudah kita buat. Masih sesuaikah? Harus 

diubahkah? Ke arah mana harus dikembangkan? 

Hal ini sangat mungkin terjadi karena hasil wawancara bisa banget menghasilkan data-data 

yang lebih banyak dan mungkin berbeda dari apa yang sudah kita siapkan sebelumnya. Enggak 

masalah kok. Perbaiki dan buat sinopsis baru yang bisa disusun dari hasil rekaman yang sudah 

kita tonton berulang kali. 

Setelah selesai, barulah sinopsis final ini bisa jadi panduan untuk mulai mengedit. 

8. MengeditFilm 

Mulai capture hasil rekaman yang sudah kita pilih sebelumnya ke dalam komputer 

menggunakan program editing yang biasa kita pakai. Setelah itu susun film kita berdasarkan 

sinopsis final yang sudah kita buat sebelumnya. 

Masukkan footage-footage yang kita sudah rekam. Buat alur semenarik mungkin, jangan 

terlalu banyak wawancara yang bisa membosankan. Idealnya, panjang film 8-12menit. 

9. Musik Latar atau“Soundtrack” 

Tambahkan musik latar yang sesuai, jangan pakai musik orang sembarangan ya! Sebisa 

mungkin buat musik sendiri atau minta teman yang pandai membuat musik untuk membuatkan 

musik untuk film ini. 

10. Terakhir, koreksi warna atau “color correction” 

Masukkan opening title (pilih judul yang catchy dan bisa menggambarkan keseluruhan film), 

tambahkan credit title, mixing suara, wrap! Jadikan DVD biar bisa ditonton beramai-ramai. 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaansoal. 

 
1. Berikut aplikasi yang berbasis pengolah audio… 

a. AdobeIllustrator 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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b. AdobeAudition 

c. AdobeDreamweaver 

d. AdobePremiere 

e. Adobe After Effect 

2. Format audio yang dapatmenampilkan 

video dalam kontennya adalah... 

a. .mp3 

b. .avi 

c. .wav 

d. .mp4 

e. .wma 

3. Dalam sebuah adegan kejar kejaran di 

sebuah tanah lapang lebih cocok 

menggunakan tekhnik pergerakan 

kamera 

a. Tilt 

b. Panning 

c. Zoomin 

d. Zoomout 

e. SteadyCam 

4. Dalam clapperboard bagian yang 

berfungsi sebagai peletakan nomor 

adegan yang tertera pada scenario 

adalah … 

a. Dir 

b. Take 

c. Date 

d. Scene 

e. Camera 

5. Dalam aplikasi adobe after effect 

Untuk menciptakan video yang lebih 

cerah dari pada sebelumnya, kita dapat 

menggunakan tools video effect… 

a. Noise 

b. Distort 

c. pixelate 

d. Perspective 

e. Blur andsharpen 

6. Dalam pemotretan di hari yangterik, 

sebaiknya memakai cahaya... 

a. Spotlight 

b. Softlight 

c. Hardlight 

d. Naturallight 

e. Artificiallight 

7. Recording atau merekam suara dapat 

dilakukan dengan menggunakan 

program aplikasi Recordingdi 

 
merupakan format file 

merupakanstandar suara de-facto di 

Windows . . . 

a. MPEG 

b. MP3 

c. WAV 

d. AAC 

e. WMA 
8. PAL termasukstandarkeduadalam 

system televisi broadcast yang 

digunakan di Indonesia. Frame Rate 

untuk format Video PALadalah…. 

a. 25fps 

b. 29fps 
c. 30fps 

d. 29,7fps 
e. 35 fps 

9. Pengambilan gambar dan menyajikan 

bidang pandangan yang sangat luas, 

atau kameramengambil keseluruhan 

pandangan. Obyek utama dan obyek 

lainnya nampak sangat kecil dalam 

hubungannya dengan latar belakang 

disebut: 

a. MCU 

b. ELS 

c. LS 

d. MLS 

e. VLS 
10. Salah satu perangkat pemanjang efek 

khusus yang digunakan dalam film 

untuk menghasilkan suatu keadaan 

yang terlihat pada tubuh makhluk 

hidup, dengan menggunakan metode 

seni tata riasadalah 

a. Make downeffect 

b. Bluescreen 

c. marSWTSMax 

d. Make-up effect:Morphing 

e. FlashMX 

11. Untuk menghindari agar perpindahan 

dari klip ke klip dan dari menjadi lebih 

halus dan tidak loncat loncat maka 

dalam proses video editing 

menggunakan? 

a. Effect – audiotransition 

b. Video effect –jumping 

c. Effect – video transition 

d. Format video editing 

e. Cutom 

12. Pergerakan kamera secara horizontal 

(posisi kamera tetap di tempat) dari kiri 

ke kanan atau sebaliknya adalah 
pengertian dari istilah... 

a. zooming 

b. tilting 

Windows. Format dibawah ini 
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13. 13. 

c. panning 

d. tracking 
e. Bhorring 
 

 

Gambar di samping merupakan frame 

yang diambil dari tipe shot... 

a. ELS (Ekstra LongShot) 

b. LS (LongShot) 

c. WS (Wideshot) 
d. MS (MediumShot) 

e. Close-up 

c. 4 dan6 

d. 1 dan4 

e. 3 dan6 
17. Sebuah progam editing memerlukan 

type/ekstensi file tertentu dalam 

kerjanya, untuk mensiasati perbedaan 

ekstensi file yang diinginkan oleh 

software editing dengan kemampuan 
perekaman oleh kamera video, maka 

video hasil rekaman perlu penyesuaian 

dengan.... 

a. Converter 

b. Sorter 
c. Changer 

d. Shooter 

e. render 
18. Perekaman vidio menggunakan format 

PAL dapat menangkap berapa frame 

dalam 1detik.... 
a. 24 

14. Tipe shot yang menunjukkan beberapa 
bagian dari subjek secara lebih rinci, 

pada subyek manusia tipe shot ini akan 

menampilkan sebatas pinggang ke atas. 
Tipe shot iniadalah.... 

a. Close-up 
b. MS (MediumShot) 

c. WS (Wideshot) 
d. LS (LongShot) 

e. ELS (Ekstra LongShot) 
15. Sebuah adegan yang terjadi dalam 

suatu lokasi yang sama, pada saat yang 

juga samadisebut.... 

a. frame 
b. scene 

c. squence 
d. babak 

e. film 
16. 1.Jpg 4. MP4 

2. 3GP 5.AVI 

3. PNG 6.MOV 
Yang bukan merupakan ekstensi file 

video adalah.... 
a. 1 dan3 

b. 2 dan4 

b. 25 

c. 26 
d. 29 

e. 30 
19. Berikut yang termasuk dalam tahapan 

produksiadalah.... 

a. Menganalisa IdeCerita 

b. Merekrut Pekerja Film 
c. CastingPemain 

d. Shooting 

e. MenyiapkanPeralatan 
20. Ide film dapat diperoleh dari berbagai 

macam sumber antara lain,Kecuali...... 

a. Pengalaman pribadi penulis yang 

menghebohkan 
b. Percakapan atau aktivitas sehari- 

hari yang menarik untuk di film 

kan 

c. Cerita rakyat ataudongeng 
d. Biografi seorang terkenal atau 

berjasa 

e. cerita di komik, cerpen, atau novel 
sesuai aslinya 

 
 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-20 5 100 
Nilai Perolehan = Jumlah bobot 
Soal PG Terjawab dengan Benar 

   

   Nilai Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 
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3.11 Menganalisis perekaman gambar bergerak (video) dengan kamera 

4.11 Merekam gambar bergerak (video) menggunakan kamera 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

TIK. MM01.062.01 Menyiapkan bahan dan dokumen untuk editing 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 
 

 

Membuat rekaman gambar dengan kamera video yang baik,yakni: 

 

1. JanganGoyang 

Saat mulai melakukan perekaman, usahakan posisi tangan dalam keadaan kokoh.Kamera 

yang bergoyang sangat mempengaruhi rekaman kamera video. Agar kamera tak 

bergoyang, gunakan bantuan penyangga seperti tripod atau monopod. Walaupun begitu 

berlatih memegang kamera dengan stabil harus tetap dilakukan, karena kita tidak bisa 

hanya mengandalkan bantuan tripod terus menerus. Bisa dibayangkan jika kita harus 

selalu membawa tripod dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya tripod digunakan untuk 

merekam obyek yang tidak bergerak dalam jangka waktu yang cukup lama. 

2. MengontrolZooming 

Apabila obyek yang dibidik terlalu jauh, usahakan untuk memakai fasilitas zooming. 

Meski fasilitas pembesaran tersebut sangat mudah digunakan, focus obyek harus tetap 

terjaga. 

3. Frame 

Mulailah mengatur komposisi antara obyek bidikan, sehingga berada dalam satu frame 

yang bagus. Sebuah klip yang akan direkam bisa mempunyai komposisi yang baik 

apabila menggunakan teknik dasar komposisi. Pertama, komposis balance,dengan 

membayangkan garis horizontal dan vertical. Pertemuan garis tersebut adalah titik yang 

tepat untuk obyek bidikan. Namun, selain itu juga dapat menggunakan komposisi yang 

tak biasa untuk menghasilkan efek-efek tertentu. Misalnya masalah over scan yang 

biasanya memotong sinyal video dan mengaburkan obyek bidikan. Sebisa mungkin 

aturlah ruang kosong di atas frame ketika merekamobyek. 

4. Kontinuitas 

Saat merekam, sebaiknya kita juga memikirkan jalan cerita video tersebut, agar klip 

memungkinkan untuk dipotong  pada  saat  editing.  Usahakan  merekam  satu  obyek  

dari beragam angel atau sudut pandang. Kita bisa menggabungkan rekaman video close- 

up, rekaman pendek, dan wide-angel. Yang terpenting, pastikan antara satu frame dengan 

frame berikutnya memiliki keterkaitan. Misalnya saja, ketika kita merekam diarea 

terbuka, maka usahakan agar pencahayaan di atursama. 

5. Background-Foreground 

Sangat penting untuk menempatkan obyek bidikan berada dalam posisi yang nyaman 

dilihat di dalam sebuah frame. Pastikan foreground dan background tidak saling membuat 

pandangan bias. Bidiklah obyek tertentu dengan latar belakangyang kosong. Apabila 

KOMPETENSI DASAR : 

MATERI PEMBELAJARAN 
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background berupa suasana di pusat perbelanjaan, maka penonton tidak lagi di focus 

obyek utama tersebut. Hindari juga memakai background yang intrusif. Misalnya 

menempatkan obyek di depan pohon, sehingga kelihatan pohon tersebut tumbuh di 

kepalanya. Prinsip serupa bisa diterapkan untuk foreground. Pastikan tidak ada orang 

yang melintas di depan kamera saat anda sedang membidik obyektertentu. 

Ukuran gambar biasanya dikaitkan dengan tujuan pengambilan gambar, tingkat emosi, situasi 

dan kodisi objek. Terdapat bermacam-macam istilah antara lain: 

 OneShot(1S):Pengambilangambarsatuobjek. 

 TwoShot(2S):pengambilangambarduaorang. 

Three Shot (3S) : pengambilan gambar tiga orang. 

Group Shot (GS): pengambilan gambar sekelompok orang. 

Fading : pergantian gambar secara perlahan. Fade in jika gambar muncul dan 

fadeoutjika.gambarmenghilangsertacrossfadejikagambar1dan2salingmenggantikan 

secarabersamaan. 

Framing:objekberadadalamframingShot.FrameInjikamemasukibingkaidanframeout jika 

keluar bingkai.Teknik pengambilan gambar tanpa menggerakkan kamera, jadi cukup 

objek yangbergerak. 

Walk In : Objek bergerak mendekati kamera. 

Walk Away : Objek bergerak menjauhi kamera.Teknik ini dikatakan lain karena   

tidakhanya mengandalkan sudut pengambilan,ukuran gambar, gerakan kamera  dan 

objek tetapi  juga  unsur-  unsur  lain  seperticahaya,  properti   dan   lingkungan. 

Rata- rata pengambilan gambar denganmenggunakan teknik-teknik ini menghasilkan 

kesan lebihdramatik. 

Backlight Shot: teknik pengambilan gambar terhadap objek dengan pencahayaan 

dari belakang 

 
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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B. Penilaian Ketrampilan Produk 
 

 

Ketentuan Soal : 

Analisislah Gerakan kamera pada video tersebut dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Catat Gerakan kamera per scene yang terdapat pada videotersebut…. 

2. Tulis Efek atau transisi yang digunakan pada videotersebut…. 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 
 Penulisan transisi atau efek (buku catatan)  

 Penulisan Gerakan kamera (buku catatan)  

2 Hasil Produk 15 
 Sesuai ketentuan soal  

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja 10 

 
Hasil Penilaian Produk 

 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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3.12 Menganalisis perekaman suara narasi dengan perangkat perekam audio 

4.12 Memadukan audio dan video sesuai dengan tuntutan naskah 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

TIK.MM02.072.01 Menggabungkan audio kedalam sajian multimedia 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 

 

 
Merekam Suara Narasi dengan perangkat perekaman Audio 

 
1. BukaAudacity 

 

 
2. Pilih line Inputnya 

 

Ada dua pilihan di sini: Microsoft Sound Mapper dan Microphone. Saya mencoba keduanya 

dan bisa merekam dengan lancar. Tapi, kalau kamu punya mic eksternal, nanti akan ada 

pilihan ketiga. Saya biasa menggunakan mic Behringer C1U - USB,jadi nanti akan ada pilihan 

ketiga. 

KOMPETENSI DASAR 

MATERI PEMBELAJARAN 

http://www.music-group.com/Categories/Behringer/Microphones/Condenser-Microphones/C-1U/p/P0588
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3. Set volume inputnya 
 

 
 

 Bagian kiri adalah setting input. Silahkan disesuaikan dengan kondisi ruangan 

rekaman. Bila agak berisik, set di 50% saja. Tapi kalau ruanganmu adalah ruangan 

yang tenang, set di100%. 

 Bagian kiri adalah setting volume output. Ini tidak akan memberi pengaruh apapun 

dengan inputmu. Artinya, kalaupun kamu set output kecil, inputmu akan tetap seperti 

settingan di sebelahkiri. 

 

4. Set tipe rekaman yangdiinginkan 

5. Tekan tombolRecord 
 

6. Begitu tombol Record kamu tekan, otomatis Aducaity akan merekam suara dari line input 

yang kamupilih 
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Perhatikan! Meteran yang bergerak di atas mengukur intensitas suaramu. Semakin tinggi 

(semakin ke kanan) berarti semakin keras volumenya. Dan semakin tinggi suara, 

adakemungkinan suara tersebut akan mengalami clipping, atau bahasa gampangnya: 

pecah.Suara yang clipping nggak akan enak buat di dengar, percayalah. 

Jadi, bila suaramu mengalami clipping, coba turunkan volume inputnya (tanda mic). 

Menurunkan volume input juga bisa digunakan untuk meminimalisir noise/suara 

berisik/gaduh. Menurunkan volume input bisa dilakukan ketika kamu sedang merekam. 

7. Kalau sudah cukup, tekan tombolStop. 
 

 

 
8. Sekarang saat nya kita membuat suaramu ke dalammp3 
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Ketika kita tekan File -> Export, maka akan muncul windwos seperti ini. File Name adalah 

nama file kamu, sedangkan Save As Type adalah tipe file yang ingin kamu simpan. Di sini 

kita akanmenyimpan 

dengan tipe MP3. 
 

Kalau pilihan MP3 tidak 

ada di dalam pilihan, itu 

mungkin karena kamu 

belum menginstall 

LAMEMP3. 

Atau, kalau kamu 

mau,bisa juga menyimpan 

dalam tipe WAV 16-bit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Di atas adalah daftar kualitas MP3. Semakin tinggi angkanya, semakin bagus suaranya, 

namun juga semakin gede ukuran file nya nanti. kbps, artinya Kilo Bits Per Second. 

Maksudnya, si file ini 'mengalirkan' (streaming) sekian kilo bits perdetik. 

Kalau kamu ingin membuat master suara, akan digunakan untuk tugas sekolah, proyek seni 

atau bahkan proyek komersil, silahkan 

memilih kualitas bitrate yang besar (saya 

menggunakan bitrate Constant). Tapi 

kalau hanya ingin membuat preview 

suara yang mudah di share di medsos 

atau log suara misalnya, pilih saja bitrate 

kecil. biasa menggunakan 96, 128, 192, 

tapi lebih seringnya 320 kbps. 

Tergantungkeperluan. 

 

 

 

 

 

 

 

ini namanya Metadata. Gampangnya, kalau kita memutar MP3, kadang muncul di player kita 

nama artis, nama lagu, nama album, tahun rilis, komplit-plit-plit. Nah, itu namanya metadata. 
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9. Alhamdullillah, Akhirnya suara kamu bisa diputar diplayer 
 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

 
 

 
3.13 Menganalisis proses perbaikan kualitas data audio 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 

KOMPETENSI DASAR 
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4.13 Memperbaiki kualitas data audio 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

TIK.MM02.072.01 Menggabungkan audio kedalam sajian multimedia 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 

 

 
Proses Perbaikan Kualitas Data Audio dengan Audacity 

 

 

1. Mulailah dari proses rekaman berkualitas tinggi. Seperti yang sudah jelas, dengan 

rekaman audio berkualitas setinggi mungkin, Anda tidak perlu melakukan banyak 

penyuntingan rekaman pada Audacity. Jika Anda perlu menyunting musik, pastikan 

material utama memiliki format MP3 dan didapatkan dari CD. Jika Anda ingin merekam 

musik, ikuti petunjuk-petunjukberikut: 

 Gunakan perlengkapan rekaman berkualitas tinggi – Filter pop dan mikrofon 

berkualitas tinggi dapat memberikan keuntungan jangka panjang untuk menghasilkan 

rekaman berkualitastinggi. 

 Lakukan rekaman di tempat dengan akustik ruangan yang baik – Cobalah lakukan 

rekaman di ruangan tertutup dan berinsulasi. Anda bahkan bisa “menyulap” lemari 

pakaian menjadi ruang rekaman dengan mengeluarkan isinya dan melapisi dinding 

lemari dengan busaakustik. 

 Hilangkan derau latar – Lakukan rekaman ketika alat pengatur udara atau perangkat 

lain tidak sedang digunakan. Mikrofon berkualitas tinggi dapat menangkap suara apa 

pun sehingga kurangi jumlah suara yang dapat tertangkap olehmikrofon. 

MATERI PEMBELAJARAN 
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2. Simpan rekaman dalam kualitas tinggi. Jika Anda melakukan 

rekaman dengan program atau perangkat lain sebelum 

menggunakan Audacity, pastikan Anda mengekspor atau 

mengekstrak trek audio dengan kualitas tertinggi yang ada. 

 

 

3. Tahan diri untuk tidak mengonversi audio hingga Anda menyimpan pekerjaan di 

Audacity. Jika Anda mengonversi berkas WAV menjadi berkas MP3, kemudian 

mengimpornya ke Audacity, kualitas trek akan menurun. Oleh karena itu, tunggulah 

hinggaproses penyimpanan akhirsebelum mengonversiberkas. 

 

 
4. Gunakan headphone ketika mendengarkan trek. Perlu diingat bahwa pengeras suara 

(bahkan yang berkualitas tinggi sekali pun) dapat memperdaya Anda sehingga cobalah 

dengarkan trek menggunakan headphone untuk mengetahui kesalahan kecil atau derau 

latar. 

https://id.wikihow.com/Mendapatkan-Kualitas-Audio-yang-Lebih-Baik-Ketika-Menggunakan-Audacity#-step_4_1
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5. Ubah pengaturan kualitas utama Audacity. Untukmengubahnya: 

 Buka“Audacity”. 

 Klik “Edit” (Windows) atau “Audacity”(Mac). 

 Klik “Preferences...” pada menudrop-down. 

 Klik tab“Quality”. 

 Klik kotak drop-down "Default Sample Rate", kemudian pilih “48000Hz”. 

 Klik kotak drop-down "Sample Rate Converter", kemudian pilih “Best Quality 

(Slowest)”. 

 Klik “OK” (untuk komputer Windowssaja). 
 

 
 

B. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 

MATERI PEMBELAJARAN 
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3.14 Menganalisis pengolahan teks untuk dipadukan denganvideo 

4.14 Menggabungkan teks untuk dipadukan denganvideo 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

 

TIK. MM02. 074.01 Menggabungkan video kedalam sajian multimedia 

 
KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 

 

Fungsi teks pada video agar video tersebut lebih menarik. Biasanya pemberian teks digunakan 

pada pengeditan video clip, opening video, atau pun pada saat closing video tersebut. 

Langkah 1 

 

Buka Adobe Premierenya terlebih dahulu. Klik New Project, beri nama file dan pilih dimana 

file itu akan disimpan nantinya. Hingga tampilannya akan seperti ini 

 

 

Langkah 2 

Masukkan video yang akan diedit ke timeline 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Langkah 3 

Klik title → new title → default still.. 

Note : 

o defautlt still untuk teks yang tetap ataudiam 

o default roll untuk teks yang bergerak dari atas kebawah 

o default crawl untuk teks yang bergerak kekanan dankekiri 
contoh untuk yang teks diam (default still). Setelah diklik default still, maka akan muncul 

tampilan seperti berikut : 

 

 
 

Langkah 4 

Tulislah teks yang diinginkan. Pilihlah font yang diinginkan juga. Untuk menempatkan teks, 

jangan sampai melewati batas garis karena teks akan terpotong bila melewati garis tersebut. 
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Klik close jika sudah selesai. 

 

Langkah 5 

Drag teks tadi ke timeline (video 2) 

Maka akan muncul tampilan seperti pada gambar diatas dan teks pun sudah ada didalam 

video. 

 
 

C. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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3.15 Merapkan pengolahan efek khusus dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak 

efek khusus 

4.15 Membuat efek khusus dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak efek khusus 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

TIK. MM02. 074.01 Menggabungkan video kedalam sajian multimedia 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

Membuat efek khusus dengan menggunakan fitur - fitur (After Effect) 

 

 

Pengertian Adobe After Effect 
 

1. Menu bar berisi tentang berbagai menu untuk pengolahanvideo/animasi. 

2. Konten yang dimaksud berisi berbagai jenis file yang digunakan sebagai bahan animasi 

seperti video, gambar, audio dan composition. Kamu bisa mengelompokan menjadi  

banyak folder agar lebih terorganisir denganbaik. 

3. Area kerja yang tampil disini adalah yang akan tampil pada video  yang  kamu  buat. 

Kalian bisa mengatur ukuran layar dan warna background sesuaikebutuhan. 

4. Layer Fungsinya sama dengan layer pada aplikasi photoshop untuk mengorganisir konten 

video. 

5. Keyframe adalah poin yang digunakan untuk menentukan berbagai perubahan terhadap 

konten untuk animasi. Perubahan dapat berupa bentuk, warna, timing (waktu), efek dan 

lain-lain. 

6. Frame. Semakin banyak frame maka animasi yang dibuat akan lebih halus. Umumnya, 

frame sudah terlihat bagus dengan nila 24 fps (frame perseconds). 

7. Efek-efek yang bisa diterapkan ke objek yang anda pilih. Cukup  banyak  efek  default 

yang sudah disediakan namun banyak juga efek-efek lain yang bisa kamu dapatkan di 

internet baik secara gratis maupunberbayar. 

KOMPETENSI DASAR 

MATERI PEMBELAJARAN 
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8. Digunakan untuk preview animasi yang sedang dibuat. Panjangnya preview yang mampu 

di play tergantung dari spek computer yang digunakan. Semakin  bagus  komputernya 

maka preview akan semakin cepat dimuat. 

Adobe After Effects adalah salah satu software compositing yang populer dan telah  

digunakan secara luas dalam pembuatan video, multimedia, film dan web. After Effects 

terutama dipakai dalam penambahan efek khusus seperti efek petir, hujan, salju, ledakan bom, 

dan efek khususlainnya. 

Beberapa fitur yang terdapat di adobe after effects diantaranya : 
 

1. Preset yaitu ukurang yang akan digunakan pada project anda (kalau anda memilih 

preset maka akan mempengaruhi “Width And Height” secara otomatis akan muncul 

sesuai yang anda pilih) misalnya anda mau membuat project untuk tune telivisi atau 

periklanan telivisi maka anda harus menggunakan (PAL D1/DV Square Pix, 768 x 576), 

apabila untuk pembelajaran dapat menggunakan ukuran (Medium, 320 x 240) Pixel 

Aspect Ratio gunakan “Square Pixels”. 

2. Frame Rate yaitu perhitungan frame per second artinya misalnya anda menggunakan 

30 FPS jadi anda dalam satu detik menggunakan 30 gambar, tapi standar Televisi 

Indonesia menggunakan 25 FPS. Jepang juga menggunakan 25 FPS untuk pembuatan 

film kartun. 

3. Resolution yaitu untuk menentukan hasil gambar yang akan dibuat nantinya, 

didalamnya terdapat berbagai pilihan diantaranya, Full, Half, Third, Quarter, dan 

Custom. Ini juga mempengaruhi besar kecilnya RAM. Apabila kita menggunakan RAM 

yang standar misalnya 128 maka kita dapat memilih resolution “Full” tapi dengan 

catatan tidak menggunakan image yang banyak, karena dapat menambah berat ketika 

pengerjaan. 

4. Start Time Code yaitu jika anda mengakses project dengan menulis 0.00.01.00, maka 

pembuatan project anda akan mulai pada menit ke 1. 

5. Duration yaitu untuk menentukan akhir waktu project yang dikerjakan (perlu diketahui 

dalam suatu periklanan 1 detik saja adalah uang maka harus berhati-hati dalam 

memperhitungkan ini, jika perusahaan televisi meminta untuk membuatkan project 15 

detik maka anda harus membuatnya tepat 15 detik, tidak boleh lebih ataukurang) 

6. Anchor Point yaitu untuk menggeser image tetapi tidak berjalan. 

7. Position yaitu untuk menggeser dari arah samping kanan atau kiri atau juga bisa dari 

ataskebawah. 

8. Scala yaitu untuk mengecilkan atau memperbesarimage 

9. Rotation yaitu untuk membuat imageberputar 

10. Opacity yaitu untuk mengatur image menjadi transparanEfek terkadang keliru disebut 

sebagai filter. Perbedaan utama antara filter dan efek adalah filter secara permanen 

memodifikasi gambar atau karakteristik layers lainnya, sedangkan efek dan sifatnya 

dapat diubah atau dihapus setiap saat. Dengan kata lain, filter beroperasi secara 

destruktif, dan efek tidak merusak. After Effects menggunakan efek secara eksklusif, 

jadi perubahannya tidak merusak. Sebuah hasil langsung dari kemampuan untuk 

mengubah sifat efek adalah bahwa sifat dapat berubah dari waktu ke waktu, atau 

animasi. 
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Efek plug-in 

Semua efek diimplementasikan sebagai plug-in, termasuk efek yang disertakan dengan After 

Effects. Plugin adalah modul perangkat lunak kecil-dengan ekstensi nama file seperti .aex, 

.pbk, dan .pbg - yang menambahkan fungsionalitas ke aplikasi. Tidak semua plug-in adalah 

efek plug-in; Misalnya, beberapa plug-in menyediakan fitur untuk mengimpor dan bekerja 

dengan format file tertentu. Plugin Photoshop Camera Raw, misalnya, menyediakan After 

Effects dengan kemampuannya untuk bekerja dengan file camera RAW. 

Karena efek diimplementasikan sebagai plug-in, Anda dapat menginstal dan menggunakan 

efek tambahan yang tidak diberikan oleh pihak Adobe, termasuk efek yang Anda buat sendiri. 

Anda dapat menambahkan satu efek baru atau keseluruhan folder efek baru ke folder Plug-in, 

yang terletak secara default di salah satu folder ini: 

(Windows) Program Files \ Adobe \ Adobe After Effects CC \ Support Files 

(Mac OS) Aplikasi / Adobe After Effects CC 

Ketika After Effects dimulai, ia mencari folder Plug-ins dan subfolder untuk semua efek yang 

terinstal dan menambahkannya ke menu Effect dan ke panel Effects & Presets. After Effects 

mengabaikan isi folder dengan nama yang dimulai dan diakhiri dengan tanda kurung; 

misalnya, isi folder (archived_effects) tidak dimuat. 

After Effects hadir dengan beberapa plug-in pihak ketiga, termasuk Foundry Keylight, 

Synthetic Aperture Color Finesse, Imagineer mocha shape, fnord ProEXR, dan CycoreFX HD 

plug-ins. Plugin ini dipasang secara default dengan perangkat lunak Adobe After Effects versi 

lengkap. 

 
Plugin EXtractoR dan IDentifier dari perangkat lunak fnord disertakan dengan After Effects 

untuk menyediakan akses ke banyak layers dan saluran file OpenEXR. 

Efek animasi 
 

Anda menghidupkan properti efek dengan cara yang sama seperti Anda menghidupkan 

properti lainnya-dengan menambahkan keyframe atau expressions ke dalamnya. Biasanya, 

efek yang mengandalkan animasi untuk penggunaan normal mengharuskan Anda menetapkan 

beberapa keyframes atau expressions. Misalnya, menghidupkan properti Transition 

Completion dari efek Transisi atau pengaturan Evolusi efek Turbulent Noise untuk mengubah 

efek statis menjadi efek dinamis. 

Kedalaman warna 
 

Banyak efek yang mendukung pengolahan data warna dan alpha channel pada kedalaman 16 

bit atau 32 bit per channel (bpc). Menggunakan efek 8-bpc dalam proyek 16-bpc atau 32-bpc 

dapat mengakibatkan hilangnya detail warna. Jika efeknya mendukung hanya 8 bpc, dan 

proyek Anda diatur ke 16 bpc atau 32 bpc, panel Effect Controls menampilkan ikon 

peringatan di samping nama efek. Anda dapat mengatur panel Effects & Presets untuk 

mencantumkan hanya efek yang mendukung kedalaman warna proyek saatini. 

Efek opacity 
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Grup properti dari setiap efek mencakup grup properti Compositing Options. Ada properti 

Effect Opacity baru yang menyediakan fungsionalitas serupa untuk setiap efeknya seperti 

kontrol Blend With Original. Dengan properti Effect Opacity, Anda dapat mengubah opacity 

global dan mempengaruhi keseluruhan efek. Tidak perlu menambahkan mask secara terpisah. 

Urutan Render order 
 

di mana After Effects memberikan masks, effects, layer styles, and transform properties - 

yang disebut render order - dapat mempengaruhi hasil akhir dari efek yang diterapkan. Secara 

default, efek muncul di Panel Timeline dan panel Kontrol Efek sesuai urutan penerapannya. 

Efek diberikan dari atas ke bawah dalam daftar ini. Untuk mengubah urutan efek yang 

diberikan, seret nama efek ke posisi baru dalamdaftar. 

Adjustment layers 

Efek yang diterapkan pada Adjustment layers mempengaruhi semua layers di bawahnya pada 

urutan penumpukan layers di panel Timeline. 

Efek Expression Controls 
 

Efek Expression Controls tidak mengubah sifat layers yang ada; Sebaliknya, efek ini 

menambahkan sifat layers yang dapat ditunjukkan Expression. 

Mencegah pemotongan tepi dengan efek Grow Bounds 
 

Karena efek diterapkan pada layers, hasil beberapa efek dibatasi pada batasan layers, yang 

dapat membuat efek tampak berakhir tiba-tiba. Anda bisa menerapkan efek Grow Bounds ke 

layers untuk menghitung hasil efek lainnya. Proses ini tidak diperlukan untuk efek yang lebih 

baru, yang cenderung efek 32-bpc. 

 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

A. Penilaian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, 

dengantoken……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awalkata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awalkalimat 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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1. Tuliskan beberapa fitur efek yang terdapat di aplikasi Adobe Aftereffect? 

Jawab  :…………………...…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

2. Berfungsi sebagai apakah efek puppet pada aplikasi adobe aftereffect? 

Jawab  :…………………...…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 
3. Berfungsi sebagai apakah anchor point pada adobe after effect ? 

Jawab  :…………………...…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 
4. Bagaimanakah bentuk umum dari fungsi storyboard? 

Jawab  :…………………...…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

5. Tuliskan perbedaan antara filter dan efek yang terdapat di adobe aftereffect? 

Jawab  :…………………...…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 
 
 

No 

Soal 
Essay 

Bobot 

Persoal 
Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan Benar 

2 15  

3 20  Nilai Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 4 25  

5 25  
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B. Penilaian KetrampilanProduk 

 

Ketentuan Soal : 

Buatlah animasi motion graphic dengan referensi dari channel youtube “kok bisa” dengan 

tema pandemi covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut : 

3. Pada kegiatan pra produksi buatstoryboard 

4. Desain layout (artboard) untuk tiap scene sesuai format yangdisediakan 

5. Animasikan setiap objek yang sudah terdapat di frameartboard 

6. Gabungkan audio &video 

7. Render video dengan formatH264 

8. Simpan file dengan nama : MG_Nama_Kelas 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

 

NO Komponen / Sub Komponen 
Skor/Bobot 
Penilaian 

1 Proses 75 
 Pra produksi, Produksi & Post Produksi  

 c. Membuat storyboard 15 
 d. Desain Artboard 15 
 e. Animate 15 
 f. Menggabungkan Audio ke dalam video 15 
 g. Render 15 

2 Hasil Produk 15 
 Mengerjakan sesuai ketentuan 15 

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja 10 

 

Hasil Penilaian Produk 
 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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3.16 Menganalisis video sesuai naskahproduksi 

4.16 Membuat video sesuai Skenario 

KD/INDIKATOR SKKNI 

KD/INDIKATOR IDUKA 

 
MENGANALISIS PRODUKSI VIDEO 

 

Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata 

ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media 

digital. Visual : saya melihat , gambar bergerak. 

Video proses yang pengambilan gambarnya dilakukan dengan kamera video, baik yang 

terpasang pada telpo n genggam dan perangkat gaget lainnya, maupun pada kamera khusus 

untuk perekaman video, termasuk camcorder. 

Screen recording adalah pengambilan gambar dari layar komputer dengan menggunakan 

aplikasi rekam layar dan dapat ditambahkan penggunaan lensa yang terpasang pada laptop atau 

webcam yang sengaja dipasang untuk perekaman gambar. 

Presentasi video adalah video untuk mengomunikasikan ide atau gagasan, yang digunakan 

untuk memperkenalkan produk atau cara kerja yang dibuat melalui proses merekam gambar 

dan suara, menata urutan dan menyambung atau memotong gambar dan menyatukannya 

menjadi kesatuan yang utuh. 

Fungsi Presentasi Video 

Presentasi video berfungsi sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan melalui 

penyajian suatu produk yang telah dihasilkan. Sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide 

atau gagasan, presentasi video harus mengemukakankeunggulan ide atau gagasan yang akan 

disampaikan. Ide atau gagasan merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi 

dalam kehidupansehari-hari. 

Jenis Video 

Berdasarkan tujuan pembuatannya, video dapat diperuntukan: 
 

Cerita 

Video yang bertujuan untuk memaparkan cerita. 

Dokumenter 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Video yang bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. 

 
Berita 

Video yang bertujuan memaparkan sebuah berita. 

 
Pembelajaran 

Video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat 

dimainkan ulang. 

 

Presentasi 

Video yang bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan 

 
CIRI-CIRI PRESENTASI VIDEO 

 Mengomunikasikanide 

 Menunjukkansolusi 

 Mengomunikasikan produk danjasa 

 Menunjukkan carakerja 

 
Pembuatan video memerlukan beberapa tahapan proses meliputi praproduksi, produksi, dan 

pascaproduksi. Praproduksi merupakan tahapan perencanaan, produksi merupakan tahapan 

pengambilan   gambar,   dan   pascaproduksi   merupakan   tahap   penyelesaian   video.   

Secara umum praproduksi merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi 

(shooting film atauvideo). 

 
Pada intinya tujuan praproduksi adalah mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi 

dapat berjalan sesuai konsep dan menghasilkan suatu karya video sesuai dengan harapan. 

Untuk memulai praproduksi dibutuhkan beberapa langkah, sebagaiberikut: 

 

Merumuskan Masalah 

Masalah merupakan kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata. Setiap orang 

menginginkan kondisi yang ideal sesuai keinginannya namun pada kenyataannya banyak 

kendala yang menyebabkan tidak tercapainya kondisi ideal. 

 

 Ide 

Ide/gagasan adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran, berarti sama dengan gagasan. 

Gagasan menyebabkan timbulnya konsep. Secara sederhana ide dapat dikatakan sebuah 

gagasan, sebuah rencana, pendapat. 

 

Sinopsis 

Sinopsis adalah suatu peristiwa atau rekaan yang dikisahkan dalam bentuk cerita singkat, 

ringkas, padat dan jelas, tanpa menghilangkan unsur – unsur pentingnya. 

 
Treatment 

Treatment adalah langkah menyusun urutan adegan, sehingga adegan tersebut menjadi cerita 

yang menarik. Di dalam penyusunan treatment ini tidak dibutuhkan dialog melainkan 
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menggambarkan kondisi adegan yang harus dilakukan oleh pelaku atau aktor. 

 
Naskah 

Naskah adalah suatu teks yang berisi gambaran alur cerita. yang akan terlihat di layar, naskah 

dalam pembuatan video kali ini dibuat agar sang presenter mengerti detail dari presentasi yang 

akan disampaikan. Penulisan naskah dapat disederhanakan sesuai keperluan tetapi masih 

mengandung dimengerti oleh pendukung akan memproduksi. 

 
PROSES PEMBUATAN DIGITAL ANIMATION 

 
PRA PRODUKSI 

Pada tahap ini film belum dibuat tetapi persiapan telah direncanakan mulai dari tema, dan 

dikembangkan menjadi sinopsis, sinopsis dikembangkan menjadi storyline, storyboard. 

 
Concept Art 

Pada tahap ini mulai dibuat gambar-gambar sketsa. Semua sketsa yang dibuat akan dibentuk 

dalam model 3D dalam tahap produksi. 

 
Storyboard 

Pada saat skenario dan concept art telah selesai, tuangkan ide cerita tersebut ke dalam bentuk 

visual sehingga orang lain dapat memahami maksudnya. 

 
Animatic Storyboard 

Tahap ini dapat dianggap film telah memiliki kerangka acuan, karena alur cerita jelas dan 

gambar-gambar  dari storyboard yang  telah  di scanning akan  ditampilkan   dengan   

tambahan sound dialog, narasi, soundFX. 

 
Casting dan Recording 

Para pengisi suara membacakan dialog yang telah dibuat. 

 
Sound efect dan Music 

Lagu tema dibuat berdasarkan alur cerita yang ada. Sebelum menciptakan lagu, pencipta lagu 

akan membaca script, sehingga alur cerita dan tema lagu dapat sejalan. 

 
PRODUKSI 

 
Modelling 2D ke 3D Tahap ini merupakan tahap pembuatan film animasi yang berlangsung. 

Diawali dengan menstransfer objek  2D  yang  dibuat  menjadi  objek  3D. Body  

modeling,atau modeling lainnya yang masih dalam bentuk gambar 2D, dikonversikan ke dalam 

objek 3D. 

 
Pemberian Tekstur pada Karakter 

Tahap Mapping Texture Character, untuk pemetaan material kulit pada karakter. 
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Penganimasian 

Proses pembuatan pergerakan atau penganimasian mencakup proses rigging, skinning, dan 

animasi. 

 
Rendering 

Pada tahapan ini objek 3D yang sudah selesai diteruskan dengan pemberian pencahayaan dan 

sifat bahan atau kulit pada objek, sehingga memberikan kesan yang lebih alamiah terhadap 

objek 3D. 

 
POST PRODUKSI 

 
Compositing and Editing Hal yang utama dalam film animasi 2D maupun 3D adalah 

pengomposisian karena pada tahap inilah adegan-adegan hasil render disatukan dan dirangkai 

untuk dapat lebih lanjut pada proses material. 

 
3D Animation 

Pada tahapan ini dilakukan pergerakan pada objek atau dikenal dengan istilah animasi. Sama 

halnya dengan modeling dan tekstur. 

 
Video Effect 

Proses yang terjadi pada tahapan ini adalah klip animasi yang dihasilkan oleh tahapan 3D tadi 

diolah sedemikian rupa melalui efek-efek khusus yang tidak bisa atau kurang efisien jika 

dilakukan pada tahap 3D tadi. 

 
Final Compositing 

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dimana semua elemen gambar, tulisan, dan klip animasi 

diproses dan disusun sehingga memperoleh sebuah rangkaian animasi akhir. Untuk 

memperkaya hasil animasi biasanya ditunjang oleh proses manipulasi suara yang dilakukan 

melalui teknik sound effect. 

 
Analisis Video Animasi 

Sweet Cocoon 

IDE : Distraxion adalah contoh animasi reel yang dalam pembuatan nya cukup sulit, namun ide 

dalam video animasi ini sangat unik dan banyak juga terjadi di sekitar kita, ide yang di dasari 

suatu pengalaman biasanya akan lebih mudah untuk di sampaikan kepada orang lain. 

SINOPSIS & PLOT : Seekor ulat masuk ke tempat di mana dia merasa aman menjalani 

metamorfosisnya. Kepompongnya terlalu kecil baginya untuk masuk, untungnya ada dua 

serangga lain yang bisa membantunya. Trio ini akan membawa kita ke beberapa situasi lucu 

tapi juga kupu-kupu yang indah. 

 
KONSEP : Konsep video ini mendasar dengan back sound dan sound effect yang sesuai 

sehinnga membuat video ini tidak monoton, pembedaan karakter dengan musik sebagai 

mediator pembedanya , sangatlah konsep yang biasa namun memang sangat menyenangkan 

untuk di lihat dan di sajikan kepada para penikmat film / video animasi. 
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CHARACTER OF ANIMATION : Tiga karakter yang berbeda antara seekor ulat yang akan 

bermetamarfosis dengan 2 ekor kumbang. Ulat yang terus berusaha masuk kedalam 

kepompongnya hampir putus asa, kemudian lewatlah temannya, 2 ekor kumbang yang 

membantunya masuk ke dalam kepompong. Musik dan instrumen lucu serta background dari 

animasi sanggat menarik untuk dilihat. 

 
COLOUR & SHARP IMAGE : warna dan ketajaman gambar Sangat baik untuk sekelas 

ANIMASI 3D. 

 
Jenis Pengambilan gambar dalam film ini: 

1. The deskriptif Sintagma (urutan menggambarkan satusaat). 

2. The bracketing syntagm (montage of briefshots). 

3. The Sintagma (dua sekuensbergantian). 

4. The paralel Sintagma (montase dari motif). 

Teknik PengambilanGambar: 

1. Extreme LongShot. 

2. Wide Shot (OpenShot) 

3. ExtablishingShot 

2. Piper 

 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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3.17 Menganalisis Proses Pengemasan Produksi Video 

4.17 Membuat Pengemasan Produksi Video 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 
…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 
 

 
 

Analisis Proses Produksi Video Clip (Teori Proses Produksi menurut Zettl (Zettl, 2009)) 
 

- Tahappraproduksi 

Dalam tahap ini dimulai dengan memikirkan ide. Selanjutnya ide tersebut dievaluasi. 

Kemudian dibentuk menjadi sebuah proposal yang berisikan pemilihan sasaran yang akan 

dituju, penentuan treatment, pengaturan budget, kemudian penulisannaskah. 

 Sasaran atau target audience adalah orang-orang yang diharapkan terkena terpaan pesan 

yangdisampaikan. 

 Treatment adalah pengarahan yang dituangkan ke dalam bentukstoryboard 

 Budgeting yaitu memperkirakan besarnya biaya yang akan dibutuhkan, sehingga dapat 

menentukan pembagian budget untukproduksi. 

Sejak  dalam  tahap  praproduksi  ini  juga  sudah  ada  koordinasi  antarsesama  kru  yang  

akan mengerjakan proyek video klip atau program  lainnya. Di  sini  sudah  dibuat timeline  

dan pembagian kerja sesuai dengan bidangnyamasing-masing. 

- Tahapproduksi 

Dalam tahap ini dilakukan pengambilan gambar. Sebelum melakukan shooting, para talent 

yang akan berada di depan kamera perlu memperhatikan make up, clothing dancostuming 

 Make up digunakan untuk merias wajah dan merubah  penampilan.  Riasan  wajah  juga  

bisa merubah karakter wajah seseorang. Oleh sebab itu make up diperlukan untuk 

menyesuaikan karakter model dengan kebutuhan karakter dalam videoklip. 

 Clothing dan costuming. Selain  wajah  yang  perlu  dipercantik,  juga  harus  

memperhatikan pakaian yang digunakan. Dalam produksi, wardrobe sudah dipersiapkan 

sebelumnya dan dibuat sesuai dengan kebutuhan video klip. Untuk wardrobe perlu 

diperhatikan masalah warna dan juga pola baju yangdikenakan. 

- Tahappascaproduksi 

Dalam tahap ini semua hasil gambar dari tahap produksi di-capture, disimpan  dalam  

komputer, lalu melalui tahap editing. Ada dua jenis editing, linear editing dan nonlinear 

editing. 

 Linear editing yaitu melakukan proses editing secaraberurutan. 

 Nonlinear editing yaitu proses editing yang dilakukan per adegan namun tidak secara 

berurutan. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 
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VIDEO KLIP 

Video klip bukan  merupakan  program  acara  televisi,  juga  bukan  termasuk  kategori  

drama, nondrama ataupun jurnalistik. Tetapi, video klip adalah bagian dari program musik. 

Video klip masuk ke dalam program musik yang menggunakan format Repackaging Video di 

mana video klip menjadi materi utamanya. Sutradara video klip berbeda dengan sutradara 

program musik (Naratama,2006). 

Video klip adalah perwujudan imajinasi seorang sutradara yang dituangkan dalam 

bentuk visual adegan-adegan hasil interpretasi  lirik  lagu  serta  irama  dan  ritme  musik. 

Untuk menghasilkan video klip yang baik diperlukan ide kreatif.  Dalam proses  produksi  

video klip dikenal istilah story board. Story board adalah cara seorang sutradara untuk 

menuangkan ide kreatif yang ada  dalam  pikirannya.  Dengan menggunakan story  board, 

orang lain dapat memperoleh gambaran seperti apa video klip itu nantinya akan dibuat 

sehingga  dapat  terjadi  diskusi  untuk  menghasilkan  sebuah  video  yang  baik,  dari  segi  

tata cahaya, angle pengambilan gambar, setting lokasi, dan  sebagainya.  Video  klip 

merupakan  alat   promosi  yang   digunakan   untuk   mendongkrak   penjualan   album 

rekaman sang penyanyi setinggi-tingginya (Naratama,2006). 

 

 
A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     
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3.18 Mengevaluasi Proses Produksi Video Pendek 

4.18 Membuat Laporan Produksi Video Pendek 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 
 

 

PRODUKSI FILM PENDEK 

 
1. Tahapan PraProduksi 

a. Scripting: 

Merupakan ide awal yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan video/film/iklan. Dalam 

tahap ini dilakukan penulisan naskah/skenario. 

b. Planning: 

Merupakan tahapan perencanaan. Hal ini meliputi perencanaan pengambilan gambar, setting 

tempat, mencari atau meng-casting calon tokoh/pemeran, mengurus perizinan, menentukan staf 

dan kru produksi, merencanakan properti apa saja yang akan digunakan, anggaran biaya, dan hal- 

hal lain yang patut untuk direncanakan. 

c. Development of Concept: 

Dalam tahap ini masing-masing kru sebisa mungkin untuk mengembangkan ide yang telah di 

dapat dalam pembuatan script sebagai konsep dalam pembuatan video /film /iklan tersebut. 

 
Tahapan pra produksi juga melakukan hal – hal berikut ini: 

- Interpretasi Skenario, analisa naskah yang menyangkut isi cerita, struktur dramatik, penyajian 

informasi, dan semua hal yang berhubungan dengan estetika dan tujuan artistikfilm. 

- Pemilihan Kru, pemilihan dan penentuan kru yang akan terlibat di dalam prosesproduksi. 

- Casting, penentukan dan pemilihan para pemain utama dan pendukung yang dibantu oleh 

Asisten Sutradara dan CastingDirector. 

- Latihan, penyamaan persepsi karakter tokoh antara sutradara dan para pemain, pembacaan 

skenario pada bagian dialog dan action, sutradara 

melakukan latihan pemeranan dengan pemain utama, serta melakukan evaluasi terhadap hasil 

latihanpemeranan. 

- Hunting, peninjauan dan penentuan lokasi yang akan digunakan untukshooting. 

- Perencanaan shot dan blocking/planning coverage dan staging, perumusan dan menyusunan 

director shot pada setiap scene, pembuatan ilustrasi staging pemain dan peletakan kamera, serta 

pembuatanstoryboard. 

- Pra produksi Final, diskusi/evaluasi bersama-sama dengan crew dan pemain utama untuk 

persiapanshooting. 

 
2. TahapanProduksi 

KOMPETENSI DASAR 

MATERI PEMBELAJARAN 
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a. Shooting => pengambilangambar 

b. Acting=> masing-masing tokoh memerankan bagiannya sesuai dengan naskah yang telahdibuat. 

c. Creating Animation=> hal ini bisa dibuat jika ingin menambahkan sentuhan animasi dalam 

video/film/iklan kitananti. 

d. Record Sound => pada proses ini kegiatan yang dilakukan adalah merekam suara dari 

tokoh/pemeran dalam vodeo/film/iklan yangdibuat. 

e. Create Text/Graphic => hal ini bisa dibuat jika ingin menambahkan tulisan atau gambar dalam 

video/film/iklan yangdibuat. 

 
Tahapan produksi juga melakukan hal – hal berikut ini: 

- Berdasarkan breakdown shooting, sutradara menjelaskan adegannya kepada Astradara (Asisten 

Sutradara) dan Kru utama lainnya tentang urutan shot yang akan diambil(take). 

- Mengkoordinasikan kepada Astrada untuk melakukan latihan blocking pemain yang disesuaikan 

dengan blockingkamera 

- Sutradara memberikan pengarahan terhadap pemain apabila dirasa kurang dalamacting 

- Sutradara mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam hal kreatif 

apabila ada persoalan dilapangan. 

- Melihat hasilshooting. 

 
3. Tahapan PascaProduksi 

- Compositing yaitu menggabungkan semua elemen ke dalam satumedia 

- Menambahkan efekkhusus 

- Mengimport materisumber 

- Assamble/edit, menyunting materi sesuai dengan naskah yangada. 

- Menghasilkan output, reproduksi dandistribusi 

 
Tahap pasca produksi juga melakukan hal – hal berikut ini: 

- Bila ada catatan khusus dari laboratorium (untuk produksi film) atau Editor, Sutradara melihat 

dan mengevaluasi hasil shooting/materiediting. 

- Melihat dan mendiskusikan dengan Editor hasil rought cut dan finecut. 

- Melakukan evaluasi tahap akhir dan diskusi dengan penata musik tentang ilustrasi musik yang 

telah dikonsepkan terlebih dulu pada saatpraproduksi. 

- Melakukan evaluasi dan diskusi jalannya mixing berdasarkan konsep suara yang telah ditentukan 

pada saat praproduksi. 

- Berdasarkan konsep warna yang telah ditentukan pada saat praproduksi, Sutradara melakukan 

koreksi warna di laboratorium/studio, setelah berdiskusi dengan Produser dan PenataFotografi. 

 
B. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     
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