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“a picture is worth a thousand words,

and a video is worth a thousand pictures”



“people tend to see what they want when 

they see video footage and it is not always 

the whole truth”



video



LATIN

video-vidivisum

yang artinya melihat (mempunyai

daya penglihatan); dapat melihat

video

Harun & Tasir

Elemen multimedia yang paling dinamis dan

juga realistik dibanding elemen-elemen yang lain



video

Ronal Anderson (1994:99)

Rangkaian gambar elektronis yang disertai

oleh unsur suara serta unsur gambar yang

diputar dengan suatu alat, merupakan bagian

dari media audiovisual



PRIBADI (2004:52)

Mampu memperlihatkan objek dan

peristiwa dengan tingkat akurasi dan

realisme yang tinggi

#1

why video



IBRAHIM DKK (2000 : 109)

Dapat menangkap, menyimpan,

menyampaikan kembali suatu

objek atau kejadian seperti

keadaan yang sebenarnya

#2

why video



IBRAHIM DKK (2000 : 109)

Dapat menampilkan kejadian

dalam waktu singkat. Peristiwa

bertahun-tahun bisa disajikan

dalam hitungan jam

#3

why video



IBRAHIM DKK (2000 : 109)

Dapat memanipulasi
(menggunakan teknik-teknik
tertentu) seperti: ukuran,
kecepatan gerakan, warna,
animasi, dan sebagainya untuk
kejelasan butir-butir tertentu

#4

why video



IBRAHIM DKK (2000 : 109)

Dapat lebih menarik

perhatian dan meningkatkan

motivasi

#5

why video



 Perhatian penonton yang sulit dikuasai

 Sifat komunikasi satu arah  linear sehingga merupakan

kegiatan pasif

 Ketika diputar, gambar dan suara bergerak terus sehingga

tidak semua audiens mampu mengikuti informasi yang

disampaikan melalui video tersebut

 video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan

dan tujuan yang hendak dicapai

minus video



resolusi layar



aspect ratio



format output

FORMAT KARAKTERISTIK

AVI  tanpa kompresi
 kualitas gambar tajam
 digunakan secara luas melalui berbagai media
 ukuran file besar
 range resolusi gambar terbatas
 butuh codec tertentu jika ukurannya diperkecil (DivX, Xvid)

MPEG-1  ukuran file kecil
 format internasional untuk VCD
 Minim platform
 kualitas kurang bagus karena resolusi hanya 325x240

MPEG-2  kualitas cukup memadai, mulai resolusi 720x480 hingga 1280x720
 format internasional untuk SVCD dan DVD
 dulunya digunakan pada layanan TV kabel dan siaran langsung 

satelit
 Minim platform



format output

FORMAT KARAKTERISTIK

MPEG-4 
(MP4)

 bisa ditonton melalui streaming
 kompatible terhadap berbagai perangkat dan player
 ukuran file kurang maksimal

MKV  bisa ditonton melalui streaming seperti MP4
 open source
 kompatibel terhadap berbagai codec
 kualitas gambar dipengaruhi jumlah bit rate

MOV  untuk player apple Quick Time
 digunakan untuk video online
 Mendukung kebutuhan VR



format output

FORMAT KARAKTERISTIK

WebM  untuk kebutuhan online (web)
 open source dan bebas royalti
 kompatibel dengan beberapa perangkat (netbook, handhled, tablet)
 tidak semua player support (kecuali VLC)

3GP  cocok untuk HP berukuran layar kecil
 ukuran file paling kecil dibanding format lain
 kualitas sangat kurang (gambar maupun suara)
 Kecepatan 15fps



Any question(s)?


