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KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci
keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kopeten
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan
pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru sebagai komponen
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru.
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP)
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan
hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi
guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.
Hasil UKG menunjukan
peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan
pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 10 (sepuluh)
kelopok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk
pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk
meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan sumber belajar
utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola
tatap muka, daring (online) dan campuran (blended) tatap muka dengan online.
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag Kependidikan
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK
KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan Kepala Sekolah
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi guru
sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang dikembangkan
tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP
online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam
peningkatan kualitas kompetensi guru.
Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena
Karya.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP.195908011985031002
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan
sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan
guru dan tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang
mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam
mencapai visi pendidikan 2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas
dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan tenaga kependidikan yang profesional
wajib melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Modul Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan
Tenaga Kependidikan untuk institusi penyelenggara program
pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan petunjuk bagi
penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan modul yang
merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga kependidikan.
Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang penyusunan modul
sebagai salah satu bentuk bahan dalam kegiatan pengembangan
keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal
dalam mewujudkan buku ini, mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan
dan sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian
berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk
menyempurnakan buku ini di masa mendatang.

Makassar, Februari 2016
Kepala LPPPTK-KPTK,

Dr. H. Rusdi, M.Pd
NIP  19650430 199103 1004
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modul ini berjudul penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam

pembelajaran. Umumnya dalam dunia pendidikan kehadiran Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan peluang interaksi antara

pendidik, peserta didik dan sumber-sumber belajar, dapat terjadi kapan dan

dimana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Satu dari empat jenis kompetensi yang harus dikuasai guru adalah

kompetensi Pedagogik, yang pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam

mengelola pembelajaran. Sehingga kompetensi Pedagogik inilah yang akan

membedakan guru dengan profesi lainnya, karena dengan penguasaan

kompetensi disertai dengan profesional dapat menentukan tingkat

keberhasilan proses pembelajaran. Didukung oleh pernyataan Santyasa,

(2007) profesionalisme seorang guru tidak hanya mencakup kemampuan

membelajarkan, tetapi juga kemampuan mengelola informasi dan lingkungan

untuk memfasilitasi kegiatan belajar sehingga menjadi lebih mudah.

Menurut Santrock, (2008:266) pembelajaran sebagai pengaruh permanen

atas pengetahuan, perilaku dan keterampilan berfikir yang diperoleh melalui

pengalaman. Pengalaman dapat tercipta karena kegiatan yang dilakukan

sedemikian rupa berlangsung di kelas maupun dimana saja, untuk merubah

perilaku sesuai tujuan belajar yang direncanakan.

Berbagai pemanfatan TIK dalam pembelajaran, memungkinkan terjadinya

individuasi, efektivitas dan produktivitas pembelajaran yang dapat

meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, sehingga

dibutuhkan kompetensi pedagogik guru dalam mengaplikasikan TIK.

Standar kompetensi guru yang dikembangkan secara utuh dari kompetensi

utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional.

Keempat kompetensi tersebut harus terintegrasi dalam kinerja guru,

(Permendiknas No. 16 Tahun 2007).

Kompetensi pedagogik terkait dengan kemampuan guru dalam mengelolan

pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses
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pembelajaran. Ada sepuluh indikator dari kompetensi pedagogik, yaitu (1)

menguasai karakteristik peserta didik; (2) menguasai teori dan prinsip prinsip

pembelajaran; (3) mengembangkan kurikulum dan rancangan pembelajaran;

(4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; (5) memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; (6)

memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik; (7) berkomunikasi secara

efektif, empirik, dan santun dengan peserta didik; (8) menyelenggarakan

evaluasi dan penilaian proses dan hasil belajar; (9) memanfaatkan hasil

evaluasi dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran; (10) melakukan

tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Sesuai indikator pedagogik pada bagian yang kelima maka guru diharapkan

mampu memanfaatkan TIK dalam pembelajaran.

Dua unsur penting dalam proses transfer ilmu pengetahuan tersebut yaitu

unsur media dan pesan, unsur media menggambarkan TIK sebagai jaringan

infrastruktur yang menghubungkan pendidik dengan peserta didik, sedangkan

unsur pesan menggambarkan konten pembelajaran digital. Kedua unsur

media dan pesan ini akan mendukung proses pembelajaran yang dimaknai

sebagai alat bantu atau media untuk segala kegiatan, terkait dengan aplikasi

pemrosesan, manipulasi, dan transfer informasi antar media.

Melalui perkembangan pemanfatan TIK dapat memberi peluang baru dalam

mengembangkan model-model pembelajaran untuk menutupi kelemahan

yang muncul dari pembelajaran tatap muka. Karena dari sisi proses belajar,

TIK dapat membantu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Dari sisi

konten TIK menawarkan pemahaman konten yang lebih mudah karena dapat

memindahkan benda-benda kecil sampai yang paling besar, benda besar

dapat dikecilkan, bahkan aktivitas yang berbahaya dapat disajikan sehingga

diamati peserta didik.

Secara umum, perangkat untuk pengembangan media pembelajaran TIK

meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Karakteristik kemampuan

penerapan TIK merupakan keterampilan menggunakan komputer perangkat

keras dan perangkat lunak. Keahlian dalam penggunaan komputer sebagai

pengendali internal individu dalam konteks teknologi informasi. Untuk itulah

guru TIK dituntut mengusai disiplin ilmunya dan memiliki kemandirian

profesional.
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Modul ini dibagi menjadi 6 kegiatan belajar yaitu: Kegiatan belajar 1.

mengidentifikasi pembelajaran berbasis TIK; Kegiatan belajar 2.

mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran; Kegiatan belajar 3. menerapkan

penggunaan TIK dalam pembelajaran; Kegiatan belajar 4. mengembangkan

media pembelajaran berbasis TIK. Kegiatan belajar 5. memanfaatkan aplikasi

media pembelajaran berbasis TIK, Kegiatan belajar 6. mengembangkan

pemanfatan aplikasi e learning

B. Tujuan

Tujuan pembuatan modul ini adalah untuk meningkatkan kompetensi

pedagogik guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis TIK.

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru, dapat

berlangsung dimana saja. Kualitas guru mengelola proses pembelajaran

terkait dengan kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu

kemampuan mengelola pembelajaran mencakup konsep kesiapan mengajar

yang ditunjukkan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan

mengajar, sebagai tenaga profesional.

Sesuai dengan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, tentang tenaga

profesional seorang pendidik (Guru) bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

pembimbingan dan pelatihan. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran,

guru memiliki peran penting yang sangat menentukan kualitas

pembelajaran. Guru diharapkan mencapai indikator kompetensi dalam

menerapkan perkembangan TIK untuk kepentingan pembelajaran dalam tiga

ranah; pengetahuan (Kognitive), sikap dan nilai (affektif) dan

keterampilan (psikomotor).

C. Peta Kompetensi

Berdasarkan tujuan pembuatan modul, maka materi akan dibahas mengacu

pada standar kompetensi TIK guru pada kompetensi utama pedagogik

menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, yaitu kompetensi

memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk

Kepentingan Pembelajaran
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Gambar 1. Peta Kompetensi

D. Ruang Lingkup

Modul disusun berdasarkan standar kompetensi pedagogik guru dalam

penerapan TIK (Permendiknas No. 16 Tahun 2007). Secara umum ruang

lingkup pembelajaran disesuaikan dengan urutan pada indikator kompotensi

pedagogik yang telah ditetapkan pada peta kompetensi. Untuk pencapaian

indikator dalam pemahaman dan perencanaan pembelajaran berbasis TIK,
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pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK, pengembangan aneka sumber

pembelajaran, pembelajaran berbasis masalah, serta komunikasi dan

kolaborasi.

Ruang lingkup modul ini akan membahas pembelajaran berbasis TIK

sebagai media dalam pelaksanaan sistem belajar mengajar dan berbagai

jenis inovasi media pembelajaran yang dikembangkan. Media pembelajaran

yang merupakan komponen integral dari sistem pembelajaran.

E. Saran Cara Penggunaan Modul

Modul ini dirancang untuk proses pelatihan guru dimulai dari tahap

mengetahui, memahami, mengorganisir, menerapkan sampai dengan

mengaplikasikan . Modul dirancang ringkas dan dimaksudkan sebagai

pemberi inspirasi motivasi dan kepercayaan diri bahwa setiap pengelola

pendidikan mampu mengaplikasikan modul ini dengan baik. Pengguna

modul ini diharapkan mampu melakukan refleksi dan re-invent pada program

studi melalui keahlian bidang TIK. Karena modul ini untuk pelatihan guru

maka peserta didik yang dimaksudkan dalam modul ini adalah guru,

sehingga petunjuk dan tahapan disesuaikan dengan peran guru seperti

berikut:

1. Memahami langkah-langkah belajar yang harus dilakukan

2. Memahami isi modul dan mempersiapkan kelengkapannya

3. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran

4. Berinovasi dalam mengembangkan media pembelajaran

5. Menfasilitasi kegiatan pembelajaran

6. Melakukan diskusi.

7. Menyelesaikan tugas-tugas

8. Melakukan evaluasi pembelajaran.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN – 1
RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN BERBASIS TIK

A. Tujuan
Peserta mampu mengidentifikasi ruang lingkup pembelajaran berbasis TIK

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Peserta dapat mengidentifikasi ruang lingkup pembelajaran TIK

2. Peserta dapat menjelaskan ruang lingkup pembelajaran berbasis TIK

C. Uraian Materi
Ruang Lingkup Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menurut Pusat Kurikulum Indonesia (2008), Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) atau Information and Communication Technology (ICT)

mencakup dua aspek kata yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi

Komunikasi.

Teknologi informasi berkaitan dengan proses manipulasi dan pemprosesan

informasi, sedangkan teknologi komunikasi berkaitan dengan proses

menyampaikan informasi dari pengirim ke penerima. Singkatnya bahwa

informasi merupakan hasil dari sebuah data yang telah diproses dan menjadi

data yang akan diolah menjadi informasi yang lainnya. TIK menggunakan

seperangkat sistem yang menghubungkan satu komputer dengan komputer

lainnya sesuai dengan kebutuhan TIK tersebut.

Komputer untuk pembelajaran sering diistilahkan dengan pembelajaran

berbasis komputer atau yang sering disebut Computer Assisted Instruction

(CAI) oleh Hick and Hyde. CAI adalah teaching process directly involving a

komputer in the presentation of instructional materials in an interactive mode

to provide and control the individualized learning environment for each

individual student, Ismaniati, Ch. (2001:5).

Gatot Pramono (2008: 3) memberikan batasan istilah yang spesifik bagi

suatu paket pembelajaran berbasis komputer adalah CAI, CAL (Computer

Assisted Learning) atau CBL (Computer Based Learning). Paket-paket ini
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tidak secara eksplisit mencantumkan multimedia di dalamnya, tetapi paket-

paket tersebut merupakan multimedia dalam arti luas seperti; teks, audio,

animasi, video, bahkan penggunaan metode simulasi seperti teks dan

gambar.

Multimedia adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media yang

berbeda untuk menyampaikan informasi atau penggunaan sejumlah teknologi

berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media dengan cara

baru untuk tujuan pembelajaran yang lebih efektif.

Penciptaan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses

belajar, dengan menata unsur-unsurnya sehingga dapat mengubah perilaku

peserta didik. Belajar dalam pengertian aktifitas mental peserta didik dalam

berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang

bersifat relatif konstan.

Beberapa keuntungan pemanfaatan komputer dalam pembelajaran menurut,

Roblyer & Edward, (2000; 13); Mappalotteng, A.M. (2011:10):

1. Motivasi dapat meningkatkan perhatian pembelajar, melibatkan
pembelajar menghasilkan pekerjaan dan meningkatkan kontrol belajar

3. Dukungan terhadap pendekatan pengajaran baru yakni kooperatif, share
intellegence, problem solving, kecakapan intelektual tingkat tinggi

2. Kapabilitas pengajaran (instructional) dapat menghubungkan
pembelajar pada sumber informasi, menolong pembelajar
memvisualisasi masalah dan persoalan, pelacakan perkembangan
belajar, menghubungkan pembelajar pada learning tools

4. Peningkatan produktivitas pengajar, pengajar memiliki waktu luang
dalam pembelajar sebagai fasilitator, menyediakan informasi yang lebih
akurat dan cepat, memberi kesempatan pengajar untuk memproduksi
bahan pengajaran menjadi lebih menarik dan student-friendly secara
lebih cepat

5.Membantu melatih kecakapan yang dibutuhkan dalam era teknologi
informasi antara lain untuk melek teknologi, informasi dan visual.

Gambar 2. Keuntungan Pemanfaatan Komputer
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Pembelajaran berbasis komputer merupakan program pembelajaran yang

digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software

komputer berupa program komputer yang umumnya berisi tentang judul,

tujuan, materi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.

Secara operasional, yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis TIK

adalah aktivitas pembelajaran yang didukung oleh infrastruktur TIK,

menggunakan aplikasi pengelolaan pembelajaran dan aturan yang

dirancangkan menggunakan konten digital (Digital Based Content).

Berdasarkan fungsi teknologi, perangkat komputer dapat dikelompokkan

menjadi 2 bagian yaitu:

Gambar 3. Perangkat Keras

Fungsi dari perangkat-perangkat ini sangat beragam, diantaranya sebagai

alat input, alat output, perangkat pemroses data dan juga sebagai alat

tambahan/asesoris dengan beragam fungsi tambahan yang tidak selalu ada

di semua sistem personal komputer (PC).

Peranti Keluaran
(Output Device)
Monitor, Printer,

Speaker

1. Perangkat keras (Hardware); Peralatan-peralatan yang bersifat

fisik seperti memory, printer dan keyboard.

Peranti Masukan
(Input Device)

Mouse Keyboard,
Scanner

Peranti Pengolah
(Central Processing

Unit = CPU)
ALU, CU
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Gambar 4. Komponen Perangkat Lunak

Software sistem adalah perangkat lunak yang berhubungan langsung

dengan komponen perangkat keras komputer, perawatan, maupun

pemrogramannya.

Software Word Processor (pengolah kata) adalah suatu program pengolah

dokumen berisi teks dan gambar, memiliki keistimewaan dalam, penulisan,

pembentukan (formatting) penambahan, penghapusan, penyimpanan dan

pencetakan. Mempunyai ciri khas umum dalam mengolah mulai dari karakter,

kata, kalimat, yang akhirnya membentuk suatu paragraf, sekumpulan

paragraf membentuk satu halaman, dan kumpulan halaman membentuk

sebuah naskah yang dalam hal ini disebut sebagai file atau dokumen.

Software Aplikasi yang membantu pengguna untuk menyelesaikan tugas-

tugas, sudah tersedia dalam bentuk paket-paket program, seperti Microsoft

Office Word, Excel, Winamp, Adobe, Corel Draw, dll

2. Perangkat lunak (Software) : Instruksi-instruksi untuk mengatur

perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi.

Terdiri dari Software sistem dan Software aplikasi.

Software sistem: Sistem Operasional dan Program Utilitas

Software Aplikasi: Dirancang untuk menyelesaikan aplikasi
tertentu

Software AplikasiSistem Operasi

Program Utilitas

DOS, Windows
9x, 2000, ME,
XP, Linux,dll

Norton Utilities,
PartitionMagic,

McAfee, dll

Ms. Word, Ms.
Excel, Winamp,

Adobe, Corel
Draw, dll
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Secara sistem komputer terdiri dari tiga perangkat komponen dasar, yaitu :

(1) Perangkat keras (Hardware); (2) Perangkat Lunak (Software); (3) Manusia

(Brainware).

1) Perangkat keras adalah komponen fisik sistem komputer terdiri atas :

a. Piranti Masukan (Input Device); peralatan yang digunakan untuk

memasukkan data ke komputer. Contoh : Keyboard dan Scanner.

b. Piranti Pengolah (Central Processing Unit =CPU); CPU terdiri dari ALU

(Arithmetic Logic Unit) dan Control Unit berfungsi sebagai otak sistem

komputer yang melakukan pemprosesan aritmatika dan logika serta

pengolahan data menjadi informasi.

c. Piranti Keluaran (Output Device); berfungsi sebagai media komputer

untuk menampilkan informasi hasil olahan komputer. Contoh : Monitor,

Printer, Plotter, Speaker, Modem, dll.

d. Penyimpan Cadangan/Backing Storage (Storage Device); berfungsi untuk

menyimpan informasi non aktif di dalam komputer. Contoh : Harddisk, Floppy

(CD-ROM, CD-R, CD-RW,dll).

2) Perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Sistem Operasi, adalah bagian perangkat lunak yang mengoperasikan

komputer serta menyediakan antarmuka dengan dengan pengguna. Contoh

: MS DOS, MS Windows (dengan berbagai generasi), Macintosh (dengan

berbagai versi), LINUX (dengan berbagai distribusi), dll

b. Program Utilitas, adalah program khusus yang berfungsi sebagai

perangkat pemeliharaan komputer,seperti anti virus, partisi, manajemen

hardisk, dll. Contoh: Norton Utilities, PartitionMagic dll

c. Software Aplikasi, adalah program yang dikembangkan untuk

memenuhi kebutuhan spesifik. Contoh : aplikasi akuntansi, aplikasi

perbankan, aplikasi manufaktur, dll

d. Program Paket, merupakan program yang dikembangkan untuk

kebutuhan umum, Contoh : (a) Presentasi : MS Powerpoint, dll; (b) Desain

grafis : Coreldraw, Photoshop, dll; (c) Pengolah kata/editor ; Wordstar, MS

Word, Word Perfect, Amipro, dll; (d) Pengolah angka/lembar kerja :

Lotus123, MS Excell, dll



12

Bahasa pemrograman, merupakan perangkat lunak untuk pengembangan

perangkat lunak lain. Bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan mulai dari

tingkat rendah (assembly) sampai tingkat tinggi. Pergeseran dari tingkat

rendah ke tinggi menunjukkan kedekatan dengan bahasa manusia. Contoh

bahasa tingkat tinggi: Pascal, BASIC, dll.

3) Manusia (Brainware), peran manusia dalam sistem komputer, diantaranya

adalah;

a. Melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, serta

merancang pemecahannya dalam bentuk program komputer.

b. Programmer, berperan menerjemahkan rancangan yang dibuat kedalam

bahasa pemrograman hingga solusi dapat dijalankan oleh komputer

c. Teknisi, Operator, bertugas merakit dan menjalankan komputer

berdasarkan instruksi yang diberikan.

Pemanfaatan Komputer untuk desain materi pembelajaran dikembangkan

berdasarkan teori kognitif dan teori pembelajaran Adaptive Learning Theory,

Preferred Modality Theory dan Cognitive Flexibility Theory.

Adaptive Learning Theory (Brusilovsky, 2003) memungkin peserta didik

melalui pembelajaran dengan pengalaman belajar yang berbeda. Guru

mencapainya dengan menggunakan berbagai materi dan strategi

pembelajaran untuk membuat software pembelajaran.

Prefered Modality Theory (Coffield, Frank; Moseley, David; Hall, Elaine;

Ecclestone, Kathryn, 2004) digunakan bagi peserta didik yang

mempunyai kecenderungan potensi kemampuan berbeda. Guru dalam

merancang software perlu memuat kombinasi teks, grafik dan animasi

yang baik.
Cognitive Flexibelity Theory, (Spiro, Feltovich, and Coulson; 1988),

menurut teori ini, suatu materi pembelajaran akan dipelajari dengan lebih

mendalam apabila peserta didik belajar dengan cara non-linier.
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D. Aktivitas Pembelajaran

Modul ini disusun sebagai panduan pembelajaran peserta pelatihan untuk

menambah wawasan dan pemahaman tentang kompetensi yang akan

dicapai dalam kegiatan pembelajaran 1. Adapun aktivitas dalam kegiatan

pembelajaran 1 tertuang dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Aktivitas Pembelajaran 1

No Aktivitas Pembelajaran
Keterlaksanaan

Ya Tidak

1. Apersepsi tentang kegiatan mengidentifikasi
ruang lingkup pembelajaran berbasis TIK

2. Penyampaian materi oleh instruktur

3. Membaca uraian materi pembelajaran

4. Memahami uraian materi pembelajaran

5. Bertanya tentang materi pembelajaran

6. Berdiskusi dengan teman tentang materi
pembelajaran

7. Mengembangkan materi pembelajaran

8. Mengerjakan latihan/tugas yang diberikan

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Jelaskan Infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan

pembelajaran berbasis TIK

2. Gambarkan Software sistem dan jelaskan fungsi utamanya

F. Rangkuman

Sistem komputer terdiri dari tiga perangkat komponen dasar, yaitu : (1) Perangkat

keras (Hardware); (2) Perangkat Lunak (Software); (3) Manusia (Brainware).

Program Paket, adalah program yang dikembangkan untuk kebutuhan umum,
Contoh : (a) Presentasi : MS Powerpoint, dll; (b) Desain grafis : Coreldraw,
Photoshop, dll; (c) Pengolah kata/editor ; Wordstar, MS Word, Word Perfect,
Amipro, dll; (d) Pengolah angka/lembar kerja : Lotus123, MS Excell,
Quattropro, dll
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KEGIATAN PEMBELAJARAN – 2
PERAN TIK DALAM PEMBELAJARAN

A. Tujuan
Peserta mampu menjelaskan peran penggunaan TIK dalam pembelajaran.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Peserta dapat memahami peran TIK dalam pembelajaran

2. Peserta dapat menjelaskan penggunaan TIK dalam pembelajaran

C. Uraian Materi
Peran Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran

Gambaran pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi adalah untuk

meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran.

Pengertian TIK menurut beberapa ahli Teknologi informasi, diantaranya

sebagai berikut.

1. Teknologi Informasi adalah studi atau peralatan elektronika, terutama

komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi

apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar (kamus Oxford, 1995)

2. Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer

(software & hardware) yang digunakan untuk memproses atau menyimpan

informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk

mengirimkan informasi (Martin, 1999)

3. Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan

untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk

elektronis (Lucas, 2000)

Keuntungan pemanfaatan komputer sebagai alat bantu dalam proses belajar

menurut Heinich dkk. (1986): Memungkinkan peserta didik belajar sesuai

dengan kemampuan dan kecepatannya, dapat melakukan kontrol terhadap

aktivitas belajarnya. Bahkan komputer dapat menciptakan iklim belajar yang

efektif. Bagi peserta didik yang lambat (slow learner), tetapi juga dapat

memacu efektivitas belajar bagi peserta didik yang lebih cepat (fast learner).

Kewajiban guru memanfaatkan TIK tercermin dalam Permendiknas Nomor

16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Standar yang memuat daftar kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional
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dan sosial yang terintegrasi dalam kinerja seorang pendidik. Ditegaskan

dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional untuk semua

kelompok guru (PAUD/TK/RA, SD/MI, Mata pelajaran), tentang kompetensi

memanfaatkan TIK.

Kebijakan pemerintah dalam menerapkan Sistem Pembelajaran berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan (SNP), membawa implikasi terhadap sistem dan

penyelenggaraan pendidikan, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum

yang dapat dan memungkinkan peserta didik proaktif mencari berbagai

sumber belajar berbasis teknologi.

PESERTA
DIDIK

PENDIDIK

SUMBER
BELAJAR

INTERAKSI

Sistem Pembelajaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah

No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

(SNP)

Gambar 5. Sistem Pembelajaran

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru, karena itu

tugas guru adalah menciptakan suatu proses belajar bagi peserta didik yang

optimal dan menarik dengan memiliki motivasi yang tetap terjaga. Guru harus

mampu mengkondisikan lingkungan belajar yang menyenangkan, untuk

membangkitkan minat dan motivasi belajar.

Implikasi dari kebijakan pemerintah terhadap pembelajaran berbasis TIK

mengacu pada peraturan pemerintah tersebut menempatkan bahwa ilmu

pengetahuan dan teknologi merupakan satu kelompok mata pelajaran. Hal ini

didukung oleh Permen No. 22 Tahun 2006 tentang Kerangka Dasar

Kurikulum, yang mengharuskan proses pembelajaran mengarahkan kepada

guru untuk mengenal, menyikapi dan mengapresiasi IPTEK sebagai

kebutuhan dalam pemberian pengalaman belajar.
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Berdasarkan peran untuk mewujudkan efektifitas dan optimasi

pembelajaran, maka TIK dapat digunakan sebagai media pembelajaran

melalui presentasi Powerpoint; CD/Multimedia pembelajaran interaktif video

pembelajaran internet.

Fungsi TIK sebagai media dalam proses belajar mengajar, terdiri atas dua

bagian yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk lebih jelasnya

gambaran tentang fungsi TIK dalam pembelajaran dapat dilihat sebagai

berikut.

Gambar 6. Fungsi Teknologi Informasi

Fungsi perangkat teknologi masukan (input) adalah untuk penangkap

informasi dari sumber, contoh teknologi ini, antara lain barcode scanner dan

keyboard. Fungsi perangkat teknologi keluaran (output), umumnya informasi

ditampilkan pada monitor dan hasil print (hard copy).

Perangkat lunak, memiliki kandungan isi dan infrastruktur yang fungsinya

sebagai alat yang berkaitan dengan pengambilan, pengumpulan (akuisisi),

pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan penyajian informasi.

Teknologi penyimpan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk

menyimpan data. Beberapa penyimpan data adalah hard disk, disket, flash

disk. Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan

hubungan jarak jauh, contoh Internet dan ATM. Mesin pemroses berfungsi

untuk mengingat data/program dan mengeksekusi program ( komponen

CPU).
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Perangkat teknologi Hardware, terbagi menjadi tiga, yaitu: (a) Perangkat

Keras di luar Casing; (b) Perangkat Keras di dalam Casing, (c). Perangkat

Keras Tambahan, lihat Gambar 7 di bawah ini.

Gambar 7. Kelompok Perangkat Teknologi Hardware

Jenis-jenisnya software: (a) Software Sistem : induk dari software yang harus

ada di dalam komputer, macamnya : Ms DOS; Ms Windows; Linux (sistem

berbasis Unix); Macintosh. (b) Software Aplikasi : berfungsi untuk pengolahan

data sesuai kebutuhan. contoh : Ms Office dan aplikasi lainnya.

Pemanfaatan TIK di dunia pendidikan melalui berbagai jenis aplikasi, al: E-

learning, Online Courses, Electronic Library, Computer Aided Instruction

(CAI) dan berbagai jenis aplikasi lainnya.

Gambar 8. Jaringan Komputer

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas Kegiatan Pembelajaran 2 tertuang dalam Tabel 2 berikut ini:
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Tabel 2. Aktivitas Pembelajaran 2

No Aktivitas Pembelajaran
Keterlaksanaan
Ya Tidak

1. Apersepsi tentang penjelasan peran
penggunaan TIK dalam pembelajaran

2. Penyampaian materi oleh instruktur

3. Membaca uraian materi pembelajaran

4. Memahami uraian materi pembelajaran

5. Bertanya tentang materi pembelajaran

6. Berdiskusi dengan teman tentang materi
pembelajaran

7. Mengembangkan materi pembelajaran

8. Mengerjakan latihan/tugas yang
diberikan

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Jelaskan peran pemanfaatan TIK dilingkungan pembelajaran

2. Apa perbedaan Software Aplikasi dan Software Sistem

F. Rangkuman

Pembelajaran berbasis TIK mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19
Tahun 2005 tentang SNP yang disebutkan bahwa ilmu pengetahuan dan
teknologi merupakan satu kelompok mata pelajaran.

Secara operasional pembelajaran berbasis TIK adalah aktivitas
pembelajaran yang didukung oleh infrastruktur TIK, yaitu ; aplikasi
pengelolaan pembelajaran & aturan tata kelola yang ditetapkan dan
menggunakan konten digital (Digital Based Content).

Permen No. 22 Tahun 2006 tentang kerangka dasar kurikulum, untuk
mengenal, menyikapi dan mengapresiasi IPTEK, serta menanamkan
kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN – 3
PENGINTEGRASIAN TIK DALAM PEMBELAJARAN

A. Tujuan
Peserta mampu mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Peserta dapat memahami pengintegrasian TIK dalam pembelajaran

2. Peserta dapat mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran

C. Uraian Materi
Pengintegrasian TIK Dalam Rancangan Pembelajaran

Perkembangan teknologi komputer membawa banyak perubahan pada

pembelajaran. Secara empiris dampak dari pengintegrasian pembelajaran

berbasis TIK memberi hasil yang optimal, jika didesain dengan baik untuk

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pembelajaran berbasis TIK

dirancang dengan beberapa pertimbangan berikut.

a. Kolaboratif; pembelajaran bersifat sosial, yang dapat dilakukan dengan

menciptakan pembelajaran berkelompok.

b. Bermain sambil belajar, merupakan cara terbaik untuk memulai belajar

dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis TIK.

c. Menyediakan banyak pilihan, dengan mendesain gaya belajar melalui

program komputer, menyediakan banyak pilihan seperti pemilihan warna,

materi, pemberian suara dengan menggabungkan berbagai unsur sehingga

didapat berbagai gaya belajar.

d. Pembuatan program pembelajaran, berdasarkan hasil pengalaman atau

berdasarkan hasil penelitian, melalui rangcangn pembelajaran berbantuan

komputer yang melibatkan interaksi sosial.

Untuk menciptakan iklim belajar melalui pengintegrasian TIK dalam

pembelajaran agar tercapai hasil yang efektif dan efesien perlu strategi yang

mengacu pada satu prinsip kunci seperti yang dikemukakan oleh USAID

(2011:7-39) yaitu fokus pada pengembangan guru. Pelatihan yang penting
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diberikan antara lain: mendesain pengembangan pembelajaran,

melengkapi pengembangan dengan membangun pengembangan

profesional teknologi yang berfokus pada metode praktek; pengembangan

profesional dilakukan dalam lingkungan duplikasi kondisi sekolah;

sinkronisasi pengembangan professional dengan teknologi untuk sekolah;

menggunakan TIK untuk tindak lanjut.

Model integrasi TIK dalam pembelajaran dapat digambarkan seperti pada

Gambar 9,yaitu memiliki dua dimensi: 1) teknologi, dan 2) pedagogi.

Dimensi teknologi memiliki makna merujuk untuk semua jenis TIK,

sedangkan dimensi pedagogi adalah seni dan ilmu dalam mengajar.

Gambar 9. Tahapan Dalam Mengadopsi TIK (UNESCO)

(Sumber: http://fxekobudi.net//konsep-integrasi-tik-dalam-pembelajaran-

menurut-unesco-kurikulum-2013/diakses 25 oktober 2015).

Pada kedua dimensi teknologi dan pedagogi, terdapat empat tahapan model

integrasi TIK pada sistem pendidikan dan sekolah, (tahapan kontinum)

UNESCO (2011), yaitu; Emerging (muncul), Applying (menerapkan),

Infusing (menanamkan) dan Transforming (transformasi).

(1) Emerging, jika sekolah baru saja mulai memperkenalkan komputer,

karena perangkat TIK baru mulai dilengkapi. Guru baru mulai menggali

potensi TIK untuk manajemen sekolah dan untuk pembelajaran.

(2) Applying, jika guru mulai mengadaptasi kurikulum dalam

meningkatkan penggunaan TIK pada mata pelajaran dan menerapkan

perangkat lunak tertentu.
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(3) Infusing, jika guru dalam profesionalitasnya meningkatkan pembelajaran

peserta didik dan pengelolaan pembelajaran.

(4) Transforming, jika guru sudah mempunyai rasa percaya diri dalam

menggunakan TIK secara rutin dalam pembelajaran pada semua kelas.

Jika kegiatan pembelajaran sepenuhnya sudah menggunakan TIK dalam

organisasi kelembagaan dengan cara yang kreatif dan rutin dalam

kehidupan lembaga, maka sekolah berada pada tingkat transformasi.

Gambar 10. Pemetaan Pembelajaran Dengan TIK (UNESCO 2011)

Penjelasan tahapannya yaitu: (1) tahap Emerging, yang menekankan

kemelekan TIK dan keterampilan dasar, pada tahap ini guru dan peserta didik

mencoba mengenali fungsi dan kegunaan perangkat TIK; (2) tahap kedua

Applying (menerapkan), menggunakan perangkat TIK, menekankan pada

pemanfaatan perangkat-perangkat TIK dalam berbagai disiplin; (3) tahap

ketiga Infusing (menanamkan) mengacu pada pemahaman menggunakan

perangkat TIK, seperti menyelesaikan tugas-tugas tertentu; (4) tahap

berkaitan dengan transforming dalam hal pengembangan TIK. Tahap

keempat mengacu pada bagaimana menjadi ahli dalam penggunaan

perangkat TIK.

Sejalan dengan pengembangan dan pemanfaatan TIK sebagai prinsip dasar

yaitu: pendekatan sistem, berorientasi pada peserta didik dan pemanfaatan

sumber belajar, (Sadiman, 1984). Maka konteks perencanaan pembelajaran,

proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran,

penggunaan pendekatan metode pengajaran dan penilaian, dalam suatu
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alokasi waktu, sangat perlu dilakukan

Wina Sanjaya, (2009:122) yang mengemukakan bahwa segala sesuatu yang

dilakukan dalam proses pembelajaran hendaknya diarahkan untuk mencapai

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi mendesain pembelajaran

adalah proses yang menentukan tujuan pembelajaran untuk merancang

metode/strategi yang dapat digunakan dalam efektivitas pencapaian tujuan

pembelajaran.

Menurut Cepi Riyana (2003) adanya keterkaitan erat antara TIK, lebih pada

sistem pengolahan informasi sedangkan teknologi komunikasi berfungsi

untuk pengiriman informasi. Tujuannya adalah pemanfaatan fungsi

komputer sebagai perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengolah,

menganalisis dan mentransmisikan data.

Gambar 11. Hubungan Fungsi Teknologi

Masuknya teknologi komputer dalam proses belajar, melahirkan suasana

yang menyenangkan karena peserta didik dapat mengendalikan kecepatan

belajar sesuai dengan kemampuannya. Gambar dan suara yang muncul

akan membuat peserta didik tidak cepat bosan. Desain program

Istilah Jenis
Teknologi

Mempengaruhi
Teknologi

Pembelajaran

Teknologi

Material, Energy,
Mikroelektronik dan

Bioteknologi

Teknologi
Informasi dan
Komunikasi

Teknologi
Pembelajaran
Instruksional

Teknology

Pembelajaran
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pembelajaran yang menarik diharapkan peserta didik menjadi lebih

termotivasi dalam belajar.

TIK mempunyai kemampuan teknologi yang memungkinkan pertukaran

informasi dan berkomunikasi dengan orang lain, dengan perangkat dan

fungsi untuk capturing (menangkap), interpreting (menafsirkan), storing

(menyimpan), dan transmitting (mengirimkan) informasi seperti disajikan

pada Gambar 1 2

Gambar 12. Cakupan TIK

Dalam mengintegrasikan pembelajaran perlu pengetahuan fungsi teknologi

yang memilliki fungsi utama dalam kegiatan pembelajaran, yaitu (1)

teknologi berfungsi sebagai alat (tools), dalam hal ini TIK digunakan

sebagai alat bantu bagi peserta didik untuk membantu pembelajaran,

misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, dll

(2) teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan (science). Dalam hal ini

teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai. (3)

Teknologi berfungsi sebagai bahan untuk pembelajaran (literacy).
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Kerjasama yang dilakukan oleh guru dan ahli media dapat dilakukan dalam

merancang, mengembangkan dan mencoba efektifitas pengunaan media

pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sebagaimana dijelaskan pada

Gambar 13.

Gambar 13. Pola Pembelajaran Tanggung Jawab Antara Guru dan
Media.

(Surya Dharma, 2012)

Beberapa manfaat media pembelajaran menurut Sudjana, dkk (1992;2)

sebagai berikut.

a) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat

menumbuhkan motivasi belajar

b) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih

dipahami oleh peserta didik dan memungkinkannya menguasai dan

mencapai tujuan pembelajaran

c) Metode mengajar akan lebih bervariasi, melalui penuturan kata-kata oleh

guru, sehingga peserta didik tidak bosan

d) Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya

mendengarkan guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan,

mendemonstrasikan, memerankan, dll.

D. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas dalam Kegiatan Pembelajaran 3 tertuang dalam Tabel 3 berikut ini

Tujuan

Guru media

Tujuan Penetapan
isi dan
metode

Guru
dengan media
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Tabel 3. Aktivitas Pembelajaran 3

No Aktivitas Pembelajaran
Keterlaksanaan

Ya Tidak

1. Apersepsi tentang kegiatan
mengintegrasikan TIK dalam
pembelajaran.

2. Penyampaian materi oleh instruktur

3. Membaca uraian materi pembelajaran

4. Memahami uraian materi pembelajaran

5. Bertanya tentang materi pembelajaran

6. Berdiskusi dengan teman tentang materi
pembelajaran

7. Mengembangkan materi pembelajaran

8. Mengerjakan latihan/tugas yang
diberikan

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Jelaskan Infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan

pembelajaran berbasis TIK

2. Gambarkan Software sistem dan jelaskan fungsi utama

3. Menurut UNESCO ada dua dimensi utama yang saling berkaitan dalam

mengintegrasikan model TIK pada sistem pendidikan, sebutkan kedua

dimensi itu dan jelaskan fungsi unsur yang ada didalamnya.

F. Rangkuman

Sistem pengolahan informasi dan komunikasi berfungsi untuk

mengintegrasikan kedua unsur teknologi. Tujuannya adalah

pemanfaatan fungsi komputer sebagai perangkat keras dan perangkat

lunak untuk mengolah, menganalisis dan mentransmisikan data.

Pada dimensi teknologi dan pedagogi terdapat empat tahapan

model integrasi TIK. Keempat tahapan ini yang oleh UNESCO

diistilahkan dengan Emerging (muncul), Applying (menerapkan) ,

Infusing (menanamkan) dan Transforming (transformasi).
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KEGIATAN PEMBELAJARAN – 4
MENGEMBANGKAN MEDIA PEMBELAJARAN

A. Tujuan
Guru dapat mengembangkan dan menerapkan media pembelajaran berbasis

TIK.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Guru mampu mengidentifikasi fungsi media pembelajaran.

2. Guru mampu mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK.

3. Guru mampu menerapkan media pembelajaran berbasis TIK.

C. Uraian Materi
1. Mengidentifikasi Fungsi Media Pembelajaran

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima

pesan. Sehingga menjadi alat bantu belajar yang dapat menyalurkan pesan

(Sadiman, 2006:14).

Association of Education and Communication Technology (AECT : 1977)

memberikan batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Apabila media

tersebut membawa informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung

maksud pengajaran maka media itu disebut dengan media pembelajaran.

Menurut Gagne dan Briggs (1975), media pembelajaran meliputi alat yang

secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, seperti

buku, tape-recorder, kaset, video kamera, visio recorder, film, slide, foto,

gambar, grafik, televisi dan komputer. Jadi yang dimaksud media

pembelajaran segala sesuatu yang sudah berisi materi pembelajaran, yang

dapat dimanfaatkan untuk mencapai indikator kompetensi pada rana kognitif

(pengetahuan); afektif (perubahan sikap) dan dan psikomotorik

(keterampilan).

Media pembelajaran memiliki peran yang cukup penting untuk menunjang

keberhasilan sistem pendidikan nasional dalam era globalisasi yang

bercirikan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Heinich, Molenda, dan

Russel (1990) menyatakan bahwa media is a channel of communication.



30

Derived from the Latin word for ”between”, the term refers “to anything that

carries information between a source and receiver.

Untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman

belajar, Edgar Dale (1969:108) melukiskannya dalam sebuah kerucut,

kemudian dinamakan kerucut pengalaman (cone of experience), seperti pada

Gambar 13

Gambar 13. Kerucut Pengalaman dari Edgar Dale

Kerucut pengalaman Edgar Dale memberikan gambaran bahwa pengalaman

belajar yang diperoleh peserta didik dapat melalui proses pengalaman

sendiri. Proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu dan

proses mendengarkan melalui bahasa. Semakin konkret mempelajari bahan

pengajaran contohnya melalui pengalaman langsung, maka semakin

banyaklah pengalaman yang diperoleh.

Beberapa fungsi media pembelajaran menurut Santyasa, W., ( 2007:5-6)

sebagai berikut.

a) Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak

objek yang tidak mungkin dilihat secara langsung di kelas karena: lokasi

objek sangat jauh, terlalu besar atau kecil, bergerak terlalu lambat atau cepat,

terlalu kompleks, mudah rusak, bersuara sangat halus, berbahaya.



31

b) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan dan perbedaan

pengalaman. Jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke objek langsung,

maka objek tesebut dapat dibawa ke dalam kelas.

c) Media pembelajaran dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya

dan memungkinkan mengamati objek secara bersamaan, melalui siaran

radio, televisi mengikuti pembelajaran secara bersamaan.

d) Media pembelajaran yang tepat dapat memberikan ilustrasi konsep dasar

yang benar, konkrit dan realistis.

e) Media pembelajaran yang baik juga dapat merangsang dan

membangkitkan motivasi dan minat belajar.

f) Media pembelajaran interaktif memungkinkan adanya interaksi

langsung antara peserta didik dengan sumber belajar dan pelaksanaan

belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan waktu masing-masing.

Fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, menurut Levie & Lents

(1982) yaitu: (a) fungsi atensi, (b) fungsi afektif, (c) fungsi kognitif, (d) fungsi

kompensatoris. Secara jelas diuraikan seperti berikut.

a. Fungsi Atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik

untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna

visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran.

b. Fungsi Afektif, yaitu media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan

peserta didik ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar.

c. Fungsi Kognitif, terlihat dari temuan-temuan penelitian yang

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar

pencapaiaan tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan

yang terkandung dalam gambar.

d. Fungsi Kompensatoris, media visual yang memberikan konteks untuk

memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk

mengorganisasikan informasi dan mengingatnya kembali.

Tahapan mengolah dan menyajikan materi pembelajaran ke dalam media

berbasis TIK, menurut Elang Krisnadi (2009).

1. Kumpulkan sumber-sumber yang memuat materi sesuai topik-topik

pembelajaran berdasarkan kurikulum, kompetensi yang ingin dicapai.
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2. Pemilihan sumber-sumber ini mempertimbangkan isi, tingkat

keterbacaan, dan integritas penulisnya. Sumber-sumber berupa buku,

majalah/jurnal, atau sumber-sumber di Internet.

3. Buat rancangan struktur isi (outline) media dan urutan penyajian materi

serta bentuk interaksi sesuai dengan alur pembelajaran yang diharapkan.

Bentuk-bentuk interaksi yang dapat dipilih antara lain: drill and practice,

tutorial, permainan (game), simulasi, eksplorasi, penemuan (discovery),

pemecahan masalah (problem solving).

4. Pilih materi-materi yang sesuai dari sumber-sumber yang sudah

terkumpul dan sajikan isi setiap topik secara singkat dengan bahasa yang

sederhana dan komunikatif, dilengkapi dengan ilustrasi/visualisasi dalam

bentuk gambar, grafik, diagram, foto, animasi, atau audio-video.

5. Didalam memberikan visualisasi materi tekstual, pengembangan media

perlu memperatikan persyaratan VISUALS.

Cara memilih media pembelajaran diungkapkan oleh Soeparno (1987:10),

secara ringkas sebagai berikut: (1) Mengetahui karakteristik setiap media; (2)

memilih media sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; (3) memilih media

sesuai dengan metode yang dipergunakan; (4) memilih media sesuai materi

yang akan dikomunikasikan; (5) memilih media sesuai keadaan siswa,

jumlah, usia maupun tingkat pendidikannya; (6) memilih media dengan situasi

dan kondisi lingkungan tempat media dipergunakan; (7) janganlah memilih

media dengan alasan bahan tersebut satu-satunya yang dimiliki.

Persyaratan VISUALS menurut (Elang Krisnadi, 2009) : (a) Visible (mudah

dilihat): jelas, tingkat keterbacaan tinggi, resolusi/ketajaman grafis tinggi,

mengandung satu makna; (b) Interesting (menarik): isi pesan sesuai dengan

kebutuhan peserta didik, tampilan menarik, menjaga kelangsungan proses

komunikasi/interaksi/belajar; (c) Simpel (sederhana): pesan terfokus,

pemilihan kata/huruf/gambar tidak mengubah makna pesan, bahasa dan

tampilan;(d) Useful (berguna): sesuai dengan kebutuhan dan tujuan

pembelajaran maupun hasil belajar yang diinginkan;(e) Accurate (tepat): isi

pesan mempunyai makna yang tepat, sesuai bidang ilmu, penyampaiannya

cermat; (f) Legitimate (absah/benar/logis): isi pesan benar, disusun secara

logis, mengikuti kaidah keilmuan; (g) Structure (terstruktur): rangkaian pesan
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disampaikan secara sistematis, dengan urutan-urutan yang logis dan mudah

dipahami.

Seels dan Richey (1990) mengklasifikasi media atas dua yaitu media

tradisional; (a) meliputi media visual gambar, foto, chart, grafik, papan info,

audio, tape recorder, multimedia; (b) media teknologi mutakhir ada dua jenis,

yaitu (1) media berbasis telekomunikasi, contohnya teleconference dan kuliah

jarak jauh; (2) media berbasis mikroprocessor, contohnya computer-assisted

instruction, permainan, sistem tutor inteljen, interaktif, hipermedia, compact

(video) disc.

Kriteria-Kriteria Media pembelajaran yang baik menurut Asyhar ( 2011),

seperti berikut.

a. Jelas dan rapi. Media yang baik harus jelas dan rapi dalam penyajiannya.

Jelas dan rapi juga mencakup layout atau pengaturan format sajian, suara,

tulisan dan ilustrasi gambar.

b. Bersih dan menarik. Bersih disini berarti tidak ada gangguan pada teks,

gambar, suara dan video.

c. Cocok dengan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum

tentu sama jika digunakan di kelompok kecil atau perorangan.

d. Relevan dengan topik yang diajarkan. Media harus sesuai dengan

karakteristik isi berupa fakta, konsep, prinsip, prosedural, generalisasi.

e. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media yang baik adalah media yang

sesuai tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum

mengacu kepada gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif dan

psikomotor.

f. Praktis, luwes, tahan. Kriteria ini menuntun para guru atau instruktur

untuk memilih media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri

oleh guru.

g. Berkualitas baik. Kriteria media secara teknis harus berkualitas baik.

Misalnya pengembangan visual baik gambar maupun fotografi harus

memenuhi persyaratan teknis tertentu, seperti visual pada slide harus jelas

dan informasi.
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h. Ukurannya sesuai dengan lingkungan belajar. Media yang terlalu besar

sulit digunakan dalam satu kelas yang berukuran terbatas dan dapat

menyebabkan kegiatan pembelajaran kurang kondusif.

2. Menerapkan Media Pembelajaran Berbasis TIK

Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk mengintegrasikan TIK

didalamnya. Dalam proses pembelajaran seharusnya guru: (1) menjadi

fasilitator, kolaborator, pelatih, pengarah dan teman belajar; (2) memberikan

pilihan dan tanggung jawab yang besar untuk mengalami peristiwa belajar.

Menurut Rosenberg (2001), dengan berkembangnya penggunaan TIK ada

lima pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu:

Gambar 11. Proses Pembelajaran TIK

Menurut Surya D. 2012, pola yang memanfaatkan media pembelajaran
sebagai sumber-sumber selain guru dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 15. Pola Pembelajaran dengan Bantuan Media.

Kelompok media pembelajaran dibagi menjadi 4, berdasarkan indera yang

terlibat (Yanti H, 2009) : (1) Pendengaran,(2) Penglihatan, (3) Pendengaran

(1) Dari Pelatihan ke Penampilan
(2) Dari Ruang Kelas ke di Mana dan Kapan Saja

(3) Dari Kertas ke “On Line” Atau Saluran
(4) Dari Fasilitas Fisik ke Fasilitas Jaringan Kerja

(5) Dari Waktu Siklus ke Waktu Nyata

Proses
Pembelajaran

Pergerseran Proses
Pembelajaran

TIK

Tujuan
Penetapan isi
dan metode

Guru dengan
media

Peserta
didik
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dan Penglihatan, (4) Multiindera.
Menurut Surya D. 2012, pola yang memanfaatkan media pembelajaran

sebagai sumber-sumber selain guru dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 126. Pola Pembelajaran dengan Bantuan Media.

Kelompok media pembelajaran dibagi menjadi 4, berdasarkan indera yang

terlibat (Yanti H, 2009) : (1) Pendengaran,(2) Penglihatan, (3) Pendengaran

dan Penglihatan, (4) Multiindera.
Jenis media yang lazim dipergunakan dalam pembelajaran (Heinich, Molenda,

Russel; 1996:8): (a) media visual nonproyeksi dan proyeksi; (b) media audio;

(c) media gerak; (d) media berbasis ICT (multimedia, hipermedia dan media

jarak jauh). Menurut Asyhar (2011: 44) media pembelajaran dapat

dikelompokkan menjadi empat jenis.

a. Media Visual

Jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan

melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau

kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media, dapat

berupa pesan verbal dan non verbal yang mengandalkan penglihatan

maupun pendengaran. Contoh medianya adalah film, video, program TV.

b. Media Audio

Jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya

melibatkan indera pendengaran peserta didik. Media audio hanya mampu

memanipulasi kemampuan suara semata, Asyhar, ( 2011: 44). Pesan dan

informasi yang diterimanya adalah berupa pesan verbal seperti bahasa lisan,

kata-kata dan lain-lain.

c. Media Audio-visual

Jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan

melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau

kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media, dapat

berupa pesan verbal dan non verbal yang mengandalkan penglihatan

Tujuan
Penetapan isi
dan metode

Guru dengan
media

Peserta
didik
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maupun pendengaran. Contoh media audio-visual adalah film, video,

program TV.

d. Multimedia, adalah Media yang melibatkan beberapa jenis media dan

peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan

pembelajaran. Pembelajaran multimedia melibatkan indera penglihatan dan

pendengaran. Meyer (dikutip dalam Asyhar, 2011: 45) mendefinisikan

multimedia sebagai media yang menghasilkan bunyi dan teks. TV, presentasi

Powerpoint berupa teks, gambar bersuara sudah dapat dikatakan multimedia.

Contoh pembuatan bahan ajar berbasis TIK dengan Powerpoint:

Gambar 17 Tahapan Pembuatan Dengan Powerpoint

3. Mengembangkan Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan adalah media presentasi yang dapat

disajikan kepada siswa, agar tidak terjadi lagi proses pembelajaran dengan

menuliskan serangkaian materi di papan tulis, mendikte materi dan lain

sebagainya. Menggunakan teknologi informasi presentasi media

pembelajaran dapat memberikan pengalaman tersendiri bagi siswa, karena

media presentasi memberikan kesan visual yang tidak dapat digambarkan di

papan tulis.

Satu diantara beberapa perangkat lunak yang digunakan untuk

mempresentasikan media pembelajaran adalah Microsoft Office Powerpoint .

Buku
(Text/Gambar)

Kumpulan Bahan/Materi

Internet [Search Engine]
(Text/Gambar/Video/Suara)

Simpan Materi)

Buat Presentasi
Powerpoint

Tentukan Tema/Judul
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a. Instalasi Microsoft Powerpoint

Proses penginstalan aplikasi-aplikasi Microsoft Office lainnya seperti

Microsoft Word, Microsoft Excel, pada dasarnya semuanya sama, yaitu

dengan memasukkan CD drivernya ke dalam CD Room.

b. Mengoperasikan Microsoft Powerpoint

Contoh pengoperasian Microsoft Powerpoint dengan menggunakan Windows

7 Professional Office 2007, langkah-langkah ditempuh secara umum.

1) Melalui Start Menu

Klik Start, pilih All Programs, pilih Microsoft Office, klik Microsoft Office

Powerpoint 2007 seperti pada Gambar 18. Setelah Anda mengikuti langkah-

langkah tersebut segera akan tampil lembaran kerja Microsoft Powerpoint.

Gambar 18. Memulai MS Powerpoint
melalui Start Menu

2) Melalui Shortcut, Dari shortcut yang sebelumnya kita buat terlebih dahulu.

Langkah – langkahnya adalah dengan klik ganda shortcut yang akan dibuka.

Gambar 19. Memulai MS Powerpoint melalui Shortcut pada Desktop
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3) Melalui Menu RUN, Tekan tombol Windows ( ) + huruf R pada keybord

lalu akan muncul menu RUN, langkah selanjutnya adalah tinggal kita cari

letak dari file yang akan kita buka. Misalnya di C:\Program Files\Microsoft

Office\Office12\POWERPNT.exe. Setelah terpilih klik OK.

Gambar 130. Memulai MS Powerpoint melalui Menu RUN

4) Melalui Windows Explorer, cara lain adalah melalui Windows Explorer,

lalu kita cari lokasinya seperti pada langkah ketiga setelah itu klik dua kali

pada file POWERPNT.EXE.

5) Melalui Menu Search

Langkah-langkahnya adalah klik icon Windows pada taskbar secara langsung

kursor akan berada pada menu search. Pada form isian tuliskan nama file

yang dicari, misalnya Powerpoint. Setelah ditemukan, klik, file tersebut akan

dieksekusi.

Setelah tereksekusi maka aplikasi MS Word akan dijalankan dan

menampilkan lingkungan kerja atau interface sebagai berikut:

Gambar 14. Tatap Muka Ms. Powerpoint

c. Mengenal Elemen Dasar Microsoft Powerpoint dan Pemanfaatannya
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Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang Powerpoint 2007 ada baiknya

mengetahui beberapa elemen dasar yang ada dalam PowerPoint 2007.

Elemen-elemen ini akan selalu digunakan dalam proses pembuatan slide

presentasi.

Menu ini dirancang mudah dalam menemukan fitur dan perintah dengan

kategori yang tidak menyulitkan serta kumpulan grup yang saling berkaitan.

Hemat waktu dan cukup memudahkan dalam membuat presentasi. Satu lagi

fasilitas terbaru adalah dapat langsung melihat perubahan huruf/obyek atas

fitur yang ingin digunakan, sebelum menggunakannya.

Fitur ini disebut Ribbon, yaitu menu baru yang menggantikan menu lama.

Sangat memudahkan karena menu ini mengelompokkan perintah kedalam

grup- yang saling berkaitan. Pada Powerpoint 2007 hanya terdapat satu bar
lebar yang menyajikan isi pada toolbar lama, namun boxnya dan taskpane

masih sama.

Gambar 24. Menu dan Ribbon

Ribbon berisikan barisan perintah berupa menu, seperti menu Home, Insert,

Design, Translation, Slide Show, Review, View dan lain-lain. Salah satu

contoh Ribbon adalah sebagai berikut:

Gambar 25. Contoh Ribbon

Keterangan gambar :

1. Tab yang didesain berdasarkan tahap penyusunan sebuah presentasi

2. Grup dalam tiap tab menu berisi tombol perintah yang umum digunakan
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3. Tombol perintah dalam tiap group berisi rincian/pilihan perintah lainnya

yang berkaitan

d. Mengaktifkan Menu Pada Powerpoint,

Untuk mengaktifkan Menu Home, klik tab Menu Home pada tab menu atau

tekan Alt+H, perhatikan Ribbon menu yang tampil.

Gambar 27. Menu Home

Untuk mengaktifkan Menu Insert, klik Menu Insert pada tab menu atau tekan

Alt+N, perhatikan Ribbon menu yang tampil.

Gambar 15. Menu Insert

Untuk mengaktifkan Menu Design, klik tab Menu Design pada tab menu atau

tekan Alt+G, perhatikan Ribbon menu yang tampil.

Gambar 169. Menu Design

Untuk mengaktifkan Menu Animations, klik tab Menu Animations pada tab

menu atau tekan Alt+A, perhatikan Ribbon menu yang tampil.

Gambar 30. Menu Animations
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Untuk mengaktifkan Menu Slide Show, klik tab Menu Slide Show pada tab

menu atau tekan Alt+S, perhatikan Ribbon menu yang tampil.

Gambar 17. Menu Slide Show

Untuk mengaktifkan Menu Review, klik tab Menu Review pada tab menu atau

tekan Alt+R, perhatikan Ribbon menu yang tampil.

Gambar 18. Menu Review

Untuk mengaktifkan Menu View, klik tab Menu View pada tab menu atau

tekan Alt+W, perhatikan Ribbon menu yang tampil.

Gambar 19. Menu View

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas dalam Kegiatan Pembelajaran 4 tertuang dalam Tabel 4 berikut ini

Tabel 4. Aktivitas Pembelajaran 4

No Aktivitas Pembelajaran
Keterlaksanaan

Ya Tidak

1. Apersepsi tentang kegiatan
mengembangkan dan menerapkan
media pembelajaran berbasis TIK.

2. Penyampaian materi oleh instruktur



42

3. Membaca uraian materi pembelajaran

4. Memahami uraian materi pembelajaran

5. Bertanya tentang materi pembelajaran

6. Berdiskusi dengan teman tentang materi
pembelajaran

7. Mengembangkan materi pembelajaran

8. Mengerjakan latihan/tugas yang
diberikan

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Jelaskan Infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan

pembelajaran berbasis TIK

2. Tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam menerapkan

pembelajaran? Jelaskan

3. Menurut UNESCO ada dua dimensi utama yang saling berkaitan dalam

mengintegrasikan model TIK pada sistem pendidikan, sebutkan dimensi dan

jelaskan fungsi unsur yang ada didalammnya

F. Rangkuman

Jenis bahan ajar berbasis TIK adalah (1) Multimedia Presentasi; (2) CD

Multimedia Interaktif; (3) Video Pembelajaran; (4) E-Learning



43

Perkembangan teknologi komputer membawa banyak perubahan pada

pengintegrasian TIK dalam pembelajaran. Satu diantara beberapa program

pembelajaran yang sudah mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran,

adalah model tutorial. Model pembelajaran tutorial penekanannya untuk

memaksimalkan aktivitas pembelajaran sebagai interaksi kognitif antara

peserta didik, materi pelajaran dan perangkat komputer yang telah

diprogram (Rusman, 2011).

Permen Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang kompetensi

Guru pasal 3 : 4 menyatakan bahwa kompetensi pedagogik yang harus

dikuasai Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, satu

diantaranya adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN – 5
MENGAPLIKASIKAN MULTIMEDIA

PEMBELAJARAN

A. Tujuan
Guru dapat mengaplikasikan multimedia pembelajaran.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Guru mampu memilih pembelajaran berbasis multimedia.

2. Guru mampu mengaplikasikan multimedia berbasis web

C. Uraian Materi
Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media yang berupa teks,

gambar, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dll.yang telah dikemas

menjadi file digital (komputerisasi) dan digunakan untuk menyampaikan

pesan kepada publik.

D.

Gambar 34. Komponen Multimedia

Pembelajaran multimedia melibatkan indera penglihatan dan pendengaran.

Asyhar, (2011: 45) mendefinisikan multimedia sebagai media yang

menghasilkan bunyi dan teks, TV, presentasi Powerpoint berupa teks,

gambar bersuara sudah dapat dikatakan multimedia.

1. Multimedia Pembelajaran
Rossi dan Breidle (1966), mengemukakan media pembelajaran adalah

seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti

radio, televisi, buku, koran, majalah, wirless dan sebagainya.

Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linier dan

multimedia interaktif dan memanfaatkan aneka sumber belajar.



46

Gambar 205. Kategori Multimedia

Penggunaan media dalam pembelajaran sangat membantu meningkatkan

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan, sehingga

dibutuhkan prinsip dalam pemilihan media, menurut Asyhar (2011) seperti di

bawah ini.

Gambar 36. Prinsip Pemilihan Media
(Asyhar, 2011)

Kategori Multimedia

Multimediainteraktif.Multimedialinier

Media yang tidak dilengkapi
dengan alat pengontrol
apapun yang dapat
dioperasikan oleh pengguna,
contoh: TV dan film

Media yang dilengkapi
dengan alat pengontrol yang
dapat dioperasikan oleh
pengguna,contoh: game,

multimedia
pembelajaran,website, dll.

Ciri-ciri :
 Sederhana
 Bersifat logical
 Ideal untukproduk yg kecil

Ciri-ciri :
 Bersifat non-linear
 Ada unsur interaktif didalamnya
 Pengguna menentukan  apa,

kapan & bagaimana konten

Keterbaharuan

Organisasi

Kesesuaian

Prinsip
Pemilihan

Media

Kejelasan
Sajian

Berorientasi
Peserta Didik

Kemudahan
Akses

Ada alternatif Kualitas Ketersediaan

Keterjangkauan
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Dalam usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu, Erdgar Dale (Surya

Dharma, 2012) mengadakan klasifikasi pengalaman dari tingkat yang paling

kongkret ke tingkatan yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian

dikenal dengan nama kerucut pengalaman (cone of experience) seperti pada

Gambar 37

Gambar 37. Kerucut Pengalaman Dale Erdgar (Asyhar, 2011)

Kerucut pengalaman Erdgar Dale menggambarkan bahwa seseorang dapat

belajar dengan mengalaminya secara langsung, pengalaman melalui benda

tiruan, drama atau karya wisata, sedangkan orang dapat belajar dengan

mengamati orang lain melakukan sesuatu dapat dilakukan dengan melihat

televisi, film, radio dan visual, juga dapat belajar dengan membaca atau

menggunakan lambang visual dan verbal. Gambar 37, menunjukkan dimana

pengalaman yang paling konkret diletakkan pada dasar kerucut dan semakin

ke puncak pengalaman yang diperoleh semakin abstrak.

2. Model-Model Pengembangan Pembelajaran

Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang

pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran, Trianto (2010).

Radio

Film

Televisi

Karya wisata

Demonstrasi

Verb

al

Visual

Lambang
visual

Pengalaman Melalui Drama

Pengalaman Melalui Benda Tiruan

Pengalaman Langsung
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Untuk memilih model sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi dan tujuan

pembelajaran yang akan dicapai. Setiap model pembelajaran juga

mempunyai tahap-tahap sintaks. Antara sintaks yang satu dengan yang lain

juga mempunyai perbedaan, diantaranya pendahuluan dan penutup proses

pembelajaran yang berbeda antara satu dengan yang lain.

a. Bentuk Pengembangan

Menurut Rusman, (2005) bentuk-bentuk pengembangan pemanfaatan

multimedia interaktif berbasis komputer dalam pembelajaran dapat berupa

model drill, tutorial, simulation dan games.

1) Model Drills, tahapan Materi Model Drill : (a) penyajian masalah-masalah

dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari penampilan peserta

didik; (b) peserta didik mengerjakan latihan soal; (c) program merekam

penampilan peserta didik, mengevaluasi, memberikan umpan balik.

2) Model Tutorial, dalam program pembelajaran multimedia interaktif

ditujukan sebagai pengganti manusia, diberikan berupa teks atau grafik pada

layar yang telah menyediakan poin-poin pertanyaan atau permasalahan.

Pola pengoperasian komputer sebagai instruktur model ini yaitu: : (a)

komputer menyajikan materi; (b) peserta didik memberikan respon; (c)

respon dievaluasi oleh komputer dengan orientasi pada peserta didik dalam

menempuh prestasi berikutnya; (d) melanjutkan atau mengulangi tahapan

sebelumya.

3) Model Simulasi, strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan

pengalaman secara kongkret melalui penciptaan tiruan-tiruan yang

mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa

resiko.

Umumnya tahapan model simulasi adalah: pengenalan, penyajian,

informasi, (simulasi 1, simulasi 2, dst), pertanyaan   dan respon, penilaian,

pemberian feedback respon, pengulangan, segmen pengaturan pengajaran

dan penutup.

4) Model Instructional Games, tujuan Model Instructional Games adalah

untuk menyediakan suasana/lingkungan yang memberikan fasilitas belajar

yang menambah kemampuan peserta didik. Model Instructional Games
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sebagai pembangkit motivasi dengan memunculkan cara berkompetisi untuk

mencapai sesuatu.

b. Tahapan Pengembangan

Pustekkom (2007) mengemukakan beberapa tahapan dalam pengembangan

multimedia pembelajaran, yaitu:

Gambar 21. Tahapan Pengembangan

Menyiapkan
Rancangan Program Pembelajaran (RPP).

Tahapan Desain
Kemampuan estetika dalam tahapan

desain sangat dominan,akan berdampak
kepada perwajahan dari media tersebut.

Tahapan Analisis
Setiap Kompetensi Dasar Memiliki

Karakteristik Tersendiri dalam
Penyajiannya.

Jenis
multimedia
yang tepat

untuk
dikembangkan

.

Kriteria
Rancangan

Penerapan ilmu
komposisi, mulai
dari komposisi
garis, bidang,
warna, tekstur,

dimensi
(kedalaman), serta

penentuan jenis
font, penggarapan

icon, button,
banner.

Tahapan Produksi
Mencakup penulisan script,

penentuan serta pemilihan software yang
tepat, pengembangan logika

pemrograman, test dan debugging, untuk
menghasilkan pre master yang terus

disempurnakan.(field testing and revising),
sebelum akhirnya dikemas secara utuh

(packaging).

Tahapan Implementasi
Dilakukan ujicoba terlebih dahulu

untuk kemudian dilakukan revisi pada
bahagian-bahagian yang dirasa perlu,

seperti trubleshooting, penulisan istilah,
dan sebagainya, sebelum diproduksi

secara massal.
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3. Aplikasi Model Tutorial dalam Mengelola Kelas

Tutorial dalam program pembelajaran berbasis komputer ditujukan sebagai

pengganti sumber belajar yang proses pembelajarannya diberikan melalui

teks, grafik, animasi, audio yang tampak pada monitor yang menyediakan

pengorganisasian materi dan soal-soal latihan serta pemecahan masalah.

Gambar 39. Tahapan Pembelajaran Tutorial

Setelah membuat perencanaan pengembangan program tutorial, langkah

selanjutnya yang harus ditempuh adalah proses produksi. Pada tahap proses

produksi program tutorial, tahapan yang diperhatikan sebagai berikut.

1) Penyajian Informasi (Presentation Of Information), model penyajian atau

presentasi, merupakan bentuk penyajian informasi/materi yang dibuat. Model

umum biasanya menggunakan informasi visual.

2) Panjang teks penyajian (length of text presentation), akan mempengaruhi

kualitas program yang dibuat. Setiap presentasi harus sesingkat mungkin

untuk memberikan tambahan frekuensi interaksi peserta didik,

memperhatikan keseimbangan teks yang disajikan dan kemampuan monitor

untuk penyajiannya.

3) Grafik dan animasi, pembuatan grafik dan animasi dalam program yang

dibuat ditujukan untuk memenuhi pemahaman peserta didik terhadap materi

dan fokus informasi pada materi yang disajikan. Grafik dan animasi sangat

efektif menambah sistem belajar komputer.

4) Warna dan penggunaannya, warna yang sesuai sangat berhubungan

dengan presentasi grafik berguna untuk menarik perhatian dan memfokuskan

Penyajian Informasi
(Materi Pelajaran)

Pertanyaan & Respon
(Soal-soal Latihan)

Penilaian Respon
(Respon Komputer)

Pemberian Balikan Respon
(Program Memberikan

Balikan)

Pengulangan
Segmen Pengaturan

Pelajaran
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peserta didik. Warna berfungsi sebagai acuan, bukan sebagai bagian yang

diutamakan dalam proses pembelajaran.

5) Penggunaan petunjuk,  untuk memandu peserta didik dan memberikan

arahan tentang apa yang harus dilakukan peserta didik.

6) Pertanyaan dan Jawaban (Question Of Respones), pertanyaan dalam

program tutorial dimaksudkan agar peserta didik memperhatikan materi yang

dipelajarinya. Untuk menilai sejauhmana kemampuan peserta didik

mengingat dan memahami pelajaran tersebut.

7) Penilaian Respon (Judging Of Respones), merupakan proses

mengevaluasi respon agar feedback dapat diberikan peserta didik. Fungsi

penilaian untuk mengevaluasi hasil belajar serta membuat keputusan apakah

proses belajar dapat dilanjutkan atau diulangi.

8) Pemberian Balikan (Providing Feedback About Respones), berfungsi

untuk menginformasikan respon peserta didik apakah tepat atau tidak.

9) Pengulangan (Remediation), penyajian materi kembali bagi peserta didik

yang belum memahami materi yang dipelajarinya.Prosedur pengulangan

yang paling umum adalah mengulangi informasi yang pernah dipelajari

peserta didik.

10) Segmen Pengaturan Pelajaran (Sequencing Lesson Segment), Program

tutorial pada dasarnya mengikuti pola pembelajaran berprogram tipe

branching. Pencabangan diatur sebelumnya dan dibuat dengan menu yang

banyak pilihan.

11) Penutup (Closing), penutupan pada tutorial dilengkapi dengan ringkasan

tentang informasi pembelajaran.Ringkasan dapat berupa poin-poin utama,

sebuah paragraf tentang tujuan pembelajaran.

4. Mengembangkan Aplikasi Multimedia Berbasis Web

Menurut Smaldino, et al.(2011) World Wide Web atau lebih dikenal dengan

kata web, dimanfaatkan oleh dunia pendidikan dengan web based learning

merupakan jenis pembelajaran elektronik atau Electronic Learning (e-

learning).

Karakteristik-karakteristik e-learning menurut Wawan Laksito, 2015, adalah
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1. Interactivity (interaktivitas), tersedianya jalur komunikasi yang lebih

banyak, baik langsung (synchronous), seperti chatting atau massenger

atau tidak langsung (asynchronous), seperti forum, mailing list atau buku

tamu.

2. Independency (kemandirian), fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu,

tempat, pengajar dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran

menjadi lebih terpusat kepada peserta didik (student-centered learning).

3. Accessibility (Aksesibilitas), sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah

di akses melalui pendistribusian dijaringan internet dengan akses yang lebih

luas daripada pendistribusian sumber belajar konvensional.

4. Enrichment (Pengayaan), kegiatan pembelajaran, presentasi materi

pelatihan sebagai pengayaan, memungkinkan penggunaan perangkat

teknologi informasi seperti video streaming, simulasi, dan animasi.

Contoh Pengaplikasian web media

Untuk mengaktifkan web media ini dilakukan dengan cara berikut.

a) Klik Mozilla Firefox

b) Ketikkan IP Address/webmedia pada Address Bar

Gambar 40. Akses ke Webmedia

c) Tekan Enter, maka akan muncul tampilan Homepage web media

Melakukan Login, men-download materi dan mengikuti Quiz, terlebih dahulu

harus login pada web media dengan cara berikut; (1) Arahkan kursor ke

bagian bawah Homepage, (2) Klik Log In Here, (3) Ketikkan nama pada tab

Username sesuai perintah Password, (4)Lalu klik Login

E. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas dalam Kegiatan Pembelajaran 5 tertuang dalam Tabel 5 berikut ini

Address Bar
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Tabel 5. Aktivitas Pembelajaran 5

No Aktivitas Pembelajaran
Keterlaksanaan

Ya Tidak

1. Apersepsi tentang kegiatan
mengaplikasikan multimedia pembelajaran.

2. Penyampaian materi oleh instruktur

3. Membaca uraian materi pembelajaran

4. Memahami uraian materi pembelajaran

5. Bertanya tentang materi pembelajaran

6. Berdiskusi dengan teman tentang materi
pembelajaran

7. Mengembangkan materi pembelajaran

8. Mengerjakan latihan/tugas yang diberikan

F. Latihan/Kasus/Tugas

1. Jelaskan bentuk-bentuk pengembangan pemanfaatan multimedia

2. Jelaskan prinsip dalam pemilihan media

3. Jelaskan kategori multimedia

G. Rangkuman

Dalam usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu, Erdgar Dale

menjelaskan melalui bagan jenjang pengalaman yang diperoleh

peserta didik disusun yang dikenal dengan Dales’s Cone of

Experiences (Kerucut Pengalaman Dale), pada Gambar 31,

menunjukkan bahwa pengalaman yang paling konkret diletakkan

pada dasar kerucut dan semakin ke puncak pengalaman yang

diperoleh semakin abstrak.
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Tahapan Materi Model Drill : (a) Penyajian masalah-masalah dalam

bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari penampilan peserta

didik; (b)Peserta didik mengerjakan latihan soal; (c) Program

merekam penampilan peserta didik, mengevaluasi kemudian

memberikan umpan balik.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN – 6
MENGAPLIKASIKAN PEMANFAATAN E-LEARNING

A. Tujuan
Peserta dapat menggunakan Elearning Moodle dalam mengembangkan

media pembelajaran sesuai materi.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Peserta mampu mengidentifikasi kebutuhan penggunaan e-learning

Moodle dalam pembelajaran berbasis TIK.

2. Peserta menerapkan e-learning Moodle sebagai media pembelajaran.

C. Uraian Materi
Aplikasi pengelolaan pembelajaran sering juga disebut sebagai Learning

Management System (LMS) yang disebut Moodle. Moodle merupakan

perangkat lunak open source yang mendukung implementasi e-learning yaitu

program komputer yang dibangun untuk melayani pembelajaran berbasis TIK

berdasarkan aturan tata kelola yang ditetapkan.

1. Persiapan Course

E-learning persiapan materi dibuat terorganisir dalam format digital berupa

dokumen (doc, pdf, xls, txt, html), presentasi (ppt), gambar (jpg, gif,png),

video (mpg, wmv), suara (mp3, au, wav), animasi (swf, gif). Persiapan materi

pelajaran pada e-learning menggunakan silabus yang telah dibuat serta

memerlukan program mapping. Program mapping ini bertujuan untuk

memudahkan teacher dalam melakukan pengeditan pada course. Program

berisikan data tentang pelajaran yang akan disajikan mengenai nama mata

pelajaran,semester, guru, deskripsi, tujuan pembelajaran dan lainnya. Berikut

adalah contoh program mapping yang harus dipersiapkan.

Program Mapping
I. Nama Mata Pelajaran :

II. Semester :

III. Guru :

IV. Deskripsi Mata Pelajaran :
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V. Tujuan Pembelajaran :

No Topik Dokumen
Gambar/
Animasi

Audio/
Video

Tes/Quiz/
Tugas

Waktu
Link:
URL

Metode

1

2

3

dst

Program mapping berisikan materi-materi yang akan disajikan pada course

berupa file digital yang telah dibuat sebelumnya, termasuk soal-soal dalam

ujian. Jumlah topik dapat ditambahkan sesuai dengan jumlah pertemuan

yang direncanakan dalam satu semester.

2. Edit Profil User
1. Login dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat

atau diberikan oleh admin

2. Setelah login berhasil, di sebelah kanan atas akan tampil nama

username. Untuk memulai mengubah profil, klik-lah nama tersebut

3. Selanjutnya akan muncul tampilan layar personal profile. Kemudian

klik-lah tab edit profile. Pada tab edit profile, Anda dapat mengubah

berbagai informasi pribadi, misalnya: nama, alamat email, kota, gambar

pribadi, atau informasi lainnya

4. Setelah selesai mengubah profil, klik update profile yang terletak pada

bagian bawah halaman tersebut.

Setting Course
Setelah terdaftar sebagai pengguna biasa, seseorang dapat diangkat menjadi

Teacher (guru) oleh Admin. Seorang teacher dapat mengubah setting course

yang telah dibuat oleh course creator atau admin dengan cara masuk ke

dalam course yang dipilih atau yang baru dibuat.
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Edit Course Settings
1. Masuk ke dalam course yang dipilih atau yang baru dibuat.

2. Klik setting pada menu Administration yang terletak pada sisi kiri

tampilan course.

3. Setelah setting tersebut di klik maka akan keluar tampilan seperti

berikut:

4. Isi Full name dengan nama course (mata pelajaran) yang

dikehendaki.

5. Isi Short name. Short name tersebut merupakan nama singkat dari

Full name sebuah course.

6. Jika course akan diberi nomor ID, maka isilah Course ID number
sesuai dengan yang dikenhendaki.

7. Isilah kolom Summary dengan deskripsi course yang dibuat.

8. Pada kolom Format terdapat 6 pilihan. Pilihlah Topics format atau

Weekly format.
9. Pada kolom Number of weeks/topics, pilihlah nominal sesuai

dengan yang dikehendaki dan pada kolom Course start date, isilah

dengan tanggal kapan course akan dimulai.

10. Pada kolom Hidden sections, pilihlah Hidden sections are shown
in collapse form, Pada kolom News item to show, pilihlah nominal

sesuai dengan yang dikehendaki.

11. Pilihlah Yes pada Show gradebook to students, dan pilihlah Yes
untuk Show activity reports.
12. Pada Maximum upload size, pilihlah nilai maksimal file yang

dikehendaki dapat di-upload dalam course.

13. Pada kolom Enrolment Plugins, pilih Internal enrolment, dan pada

kolom Default role, pilihlah student.
14. Pada kolom Course Enrollable, pilih Yes dan aturlah kapan tanggal

pendaftaran course dimulai dan kapan pendaftaran course akan diakhiri.

15. Pada kolom Enrolment duration, pilihlah sampai berapa lama user

dapat mengenrol atau mengakses course.

16. Untuk pilihan Enrolment expiry notification, pada kolom notify dan

notify student pilihlah Yes, sedangkan untuk kolom Threshold pilihlah
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berapa hari jarak pemberitahuan sebelumberakhirnya siswa terdaftar

dalam course sesuai dengan yang guru kehendaki.

17. Pada pilihan Group, pilihlah Group mode sesuai dengan yang

dikehendaki. Dalam modul ini dipilih Separate groups. Pada kolom

Force kliklah Yes.
18. Pada pilihan Availability, untuk kolom Availabilitypilihlah This
course is available to students.

19. Pada kolom Enrolment key isi dengan kata kunci sesuai yang

dikehendaki.

20. Pada kolom Guest access terdapat 3 pilihan, pilihlah sesuai dengan

yang guru kehendaki. Modul ini disarankan untuk memilih Do not allow
guests in.
21. Pada kolom Force language pilihlah Do not force agar siswa dapat

memilih dengan bebas bahasa apa yang akan digunakan dalam

mengakses course.

22. Setelah selesai mengubah isian, klik “save changes”.

Membuat Group pada Course
Seorang guru dapat mengatur siswa dalam kelompok-kelompok dalam

kursus, mata pelajaran atau dalam aktivitas tertentu. Semua aktivitas

kelompok memungkinkan siswa untuk menyaring dan berkontribusi di dalam

kelompoknya. Misalnya, menggunakan kelompok dalam pembagian kelas

dalam forum diskusi memungkinkan guru membatasi interaksi antara siswa

kelas A dan kelas B.

Setting grup/kelompok pada kursus/Mata pelajaran

a) Masuk ke dalam kursus yang ingin dibagi dalam kelas atau kelompok

b) Pastikan setting editing menjadi “ON” dengan meng-klik “turn editing on”

menjadi “turn editing off”

c) Lalu Klik “Settings” pada administrasi kursus seperti gambar di atas.

d) Kemudian akan muncul gambar “Edit Course Setting” seperti tampilan

dibawah ini.

e) Group mode dikelompokkan menjadi 3 yaitu : Tidak ada grup (No group),

kelompok yang terpisah (Separate Group) berarti siswa hanya pada
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kelompok yang sama dapat melihat dan berpartisipasi dalam diskusi dalam

forum tertentu tetapi tidak bisa berinteraksi atau melihat forum diskusi kelas

lain dalam satu Course/Mata Pelajaran. Dan ketiga kelompok Terlihat (Visible

Group) merupakan sistem kelompok memungkinkan siswa kelas A untuk

melihat diskusi kelompok lain (kelas B), tetapi hanya berpartisipasi dalam

diskusi kelompok mereka sendiri.

f) Lalu pilih “Yes” pada area force. Hal ini untuk membuat atau mengatur

kelompok menjadi terpisah pada semua aktifitas (tanpa perlu satu persatu

aktifitas).

g) Default Grup dipilih none, agar awal pembuatan aktiftas masih berstatus

tidak ada grup.

h) Simpan Perubahan setting kursus tesebut dengan meng-klik “save

changes”. kembali ke tampilan awal kursus atau mata pelajaran.

Pembuatan grup pada suatu kursus/mata pelajaran
1. Masuk ke dalam kursus yang ingin dibagi dalam kelas atau kelompok

2. Klik “turn editing on”, lalu

3. Klik “ Groups”pada kolom administrasi kursus (Administration)

4. Muncul tampilan seperti gambar berikut untuk membuat group baru,

kemudian klik “Create Group”.

5. Tambahkan nama grup pada “group name”

6. Tambahkan deskripsi opsional (ditampilkan di atas daftar anggota

kelompok pada halaman peserta),

7. Isi Kunci Masuk (enrolment key)

8. Pilih “YES” bila tadak ada gambar (yang ditampilkan pada halaman

peserta dan di samping posting forum), pilih “no” bila ada gambar yang

ditampilkan.

9. Upload gambar dengan mencari file gambar yang dituju dengan klik

“Browse”

10. Klik tombol “Save Change” untuk menyimpan hasil pembuatan grup.

11. Lalu tampilan hasil pembuatan grup terdapat :

 Kolom grup

 Kolom member grup

 Tombol menampilkan anggota grup
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 Tombol pengeditan grup (Edit Group Setting)

 Tombol menghapus grup (Deleted Selected Group)

 Tombol membuat grup baru (Create Group)

 Tombol menambah dan mengurangi anggota grup

12. Klik Grup yang akan dipilih dan diisi anggotanya, lalu klik “add/remove

users, pilih pengguna yang ingin Anda tambahkan ke grup

13. Beberapa pengguna dapat dipilih satu persatu menggunakan tombol Crtl

14. Klik tombol Add untuk menambahkan pengguna ke grup

15. Setelah nama anggota pindah ke kolom sebelah kiri, berarti anggota

sudah terdaftar.

16. Klik “back to group” untuk melihat hasilnya seperti tampilan gambar

17. Klik “Grouping” untuk membuat grouping dari group yang ada, lalu tekan

“create grouping ” kemudian tampilan setelah di-klik sebagai berikut:

18. Isi Nama Grup besar (Grpuing Name) dan isi keterangan dari grup besar

tesebut (Group description), lalu klik “Save Change” untuk menyimpan

hasilnya.

19. Tampilan selanjutnya adalah keterangan hasil pembuatan grup besar tadi

(Grouping)

20. Didalam Grup besar A belum ada grup yang masuk dan aktivitas masih

kosong, untuk memasukkan grup kecil yang kita buat diawal.

21. Caranya dengan meng klik “gambar group: pada lokasi “edit” seperti

gambar di atas.

22. Tampilan di atas merupakan proses penambahan grup kecil dengan

nama kelas A pada Grup besar A dengan mengklik “Add” maka grup akan

berpindah menjadi anggota grup besar. Setelah selesai Klik “Back to

grouping”. Begitu juga dengan Pembuatan grup selanjutnya dengan

melakukan langkah-langkah kerja yang telah di jelaskan di atas.

23. Gambar di atas menunjukkan bahwa telah ada grup besar A yang terdiri

dari kelas A, dan grup besar B yang terdiri dari kelas B. Kembali ke halaman

kursus/mata pelajaran.
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3. Cara Mendaftar ke Course dan Grup Course Melalui Upload
File

Untuk mendaftarkan diri ke dalam suatu course, siswa dapat melakukan

enrolment secara manual dengan meng-klik course yang akan diikuitinya

kemudian memasukkan enrollment key yang telah diberikan oleh guru.

Sedangkan untuk pendaftaran yang dilakukan secara massal dapat dilakukan

oleh admin dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Persiapkan file yang dibuat melalui Microsoft Excel dengan format

sebagai berikut:

Gambar 42. Daftar User Format Excel
Keterangan:

 Kolom username diisi dengan username yang akan didaftarkan kedalam

course. (username ini harus sudah terdaftar sebagai pengguna elearning)

 Kolom course1 diisi dengan shortname dari course yang dimaksud.

 Dari gambar diatas sebagai contoh admin mendaftarkan user1, user2,

user3, user4, dan user5 kedalam course yang memiliki shortname KKPI

2) Simpan file diatas menggunakan ‘Save As > Other Format’.

3) Masukkan nama file dan pilih ‘save as type’ CSV (Comma Delimited)

(*.csv). Setelah file disimpan, akan muncul peringatan berikut:

Gambar 43. Pemberitahuan Office Excel
4) Klik ‘OK’, kemudian muncul peringatan berikut dan klik ‘Yes’
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Gambar 44. Peringatan Office Excel
5) Setelah file berhasil disimpan, kemudian kembali ke Moodle dan lakukan

langkah berikut

Langkah selanjutnya hanya dapat dilakukukan oleh Admin
6) Login sebagai Admin, kemudian melalui menu Administration masuklah

ke “User >> Account >> Upload User”, kemudian muncul layar sebagai

berikut.

Gambar 225. Menu Upload User

7) “Browse” file *.csv yang tadi telah dibuat

8) Ubahlah “CSV delimiter” menjadi “;” seperti gambar diatas kemudian

klik “Upload users”
9) Apabila muncul tampilan Upload Users Preview, maka proses upload

dapat dilanjutkan, sedangkan jika muncul eror, ubah lagi CSV delimiter

menjadi “,” atau “:”. Hal ini bergantung pada setting regional masing-masing

PC.

10) Setelah muncul tampilan Upload Users Preview, ubah setting Upload
type menjadi “Update existing user only” (hanya menambah data untuk

user yang sudah ada). Kemudian klik “Upload user” pada bagian bawah.

11) Apabila proses upload berhasil akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

Klik “Continue” untuk melanjutkan proses lainnya.
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Gambar 46. Hasil Upload User

Langkah berikut dilakukan untuk mendaftarkan siswa kedalam grup
yang telah dibuat.

12) Untuk mendaftarkan user kedalam grup tertentu pada satu kelas, maka

dapat ditambahkan kolom dengan judul group1 pada file *.csv seperti

tampilan berikut.

Gambar 47. Daftar User Group Tertentu

13) Kemudian upload file tersebut dengan mengikuti langkah 2 sampai

langkah 11. Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Klik “Continue”

untuk melanjutkan proses lainnya.

Gambar 48. Hasil Upload User dengan Kelas Tertentu
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4. Penambahan Resource

Ada dua cara memasukkan materi pelajaran ke dalam situs web e-learning

sekolah, pertama yaitu dengan cara mengetikkan materi yang akan diajarkan

langsung ke dalam situs web (file HTML) dan kedua dengan meng-upload

materi yang sudah ada atau telah dibuat sebelumnya dalam bentuk file word,

powerpoint, pdf, dan lain-lain.

Dalam memasukkan materi pembelajaran pada minggu tertentu (bila

menggunakan format mingguan) atau pada topik tertentu, gunakan menu

”Add a resource...” pada minggu tersebut. Kemudian pada menu add

resource tersebut terdapat beberapa daftar pilihan menu sebagai berikut :

Gambar 49. Letak Penambahan Sumber Materi

a) Insert a label/label :merupakan fungsi memasukkan teks atau gambar

yang langsung ditampilkan di kotak topik dan dapat digunakan sebagai

deskripsi/ringkasan utama materi.

b). Compose a text page/halaman teks :merupakan fungsi untuk membuat

halaman teks yang akan ditampilkan dapat diketik langsung atau “copy &

paste” dari dokumen lain.

c). Compose a web page/halaman web : mempunyai fungsi hampirs sama

dengan halaman teks, dan bisa diformat, ditambah gambar, dan link

d). Link to a file or web site/link ke file atau web site : merupakan fungsi

untuk memberikan link ke file yang sudah di-upload atau ke internet.

e). Display a directory/direktori : merupakan fungsi untuk menampilkan

seluruh file dalam suatu direktori

f). Add an IMS content package/paket IMS : merupakan fungsi untuk

menambah paket IMS (instructional management system)
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Beberapa cara memasukkan materi/resource ke dalam situs web e-

learning sekolah antara lain:

a. Insert a Label
Label hanya berupa text dan grafis, dimana materi teks dan gambar akan

digabungkan dan ditampilkan langsung pada materi pembelajaran di halaman

utama mata pelajaran. Ringkasan, isi materi dan gambar akan dijadikan satu

dalam suatu bentuk yang disebut Labels.

Label berguna sebagai instruksi pendek yang menginformasikan kepada

siswa apa yang harus dilakukan kemudian. Label dapat digunakan untuk

menuliskan teks tambahan dalam halaman course, misalnya untuk

penjelasan suatu topik, pendahuluan suatu materi, dan lain-lain. Label dapat

berupa teks berformat, gambar, link, table dan lain-lain.

Langkah-langkah menambahkan label dalam course:

1) Pada menu “Add a resource…” pilih “Insert a label”, kemudian akan

muncul form seperti pada tampilan berikut

2) Kemudian untuk membuat label pada suatu halaman course dapat

mengetikkan langsung pada form label dan memanfaatkan fungsi toolbar

untuk menambahkan gambar, table, link, ataupun membuat teks berformat.

3) Untuk menambahkan gambar pada label dalam materi pilih icon “insert
image”.

4) Pilih () dan klik file gambar yang tersedia hingga muncul “image url”
nya atau apabila gambar belum tersedia maka perlu di-upload terlebih

dahulu, klik “browse” kemudian “upload”, dan pilih gambar yang telah di-

upload tersebut.

5) Ketikkan nama gambar pada “alternate text”, kemudian klik“ok”
6) Kemudian pada form yang sama isilah deskripsi/ringkasan materi yang

akan diberikan untuk siswa, kemudian “save and return to course”. Maka

akan muncul tampilan label pada course seperti berikut;



66

Gambar 50. Tampilan Label

b. Link to a file or website/Link ke file atau web site

Materi dapat juga berasal dari situs web tertentu. Setting yang harus

dilakukan adalah seperti tampilan berikut.

Gambar 52. Penambahan Materi Dari Halaman Web Lain

Langkah-langkah membuat link materi adalah:

1) Klik tombol “Turn editing on”
2) Klik bagian “Add a resource” pada panel utama, akan muncul

tipe/format bahan ajar yang ingin dibuat, pilih “Link to a file or website”.
Setelah itu akan muncul tampilan halaman form “Adding a new Resource to

week…”

3) Pada halaman “Adding a new resources” isi nama/judul materi pelajaran

pada form “Name”. Kemudian pada form “Summary” isilah dengan

penjelasan/ringkasan deskripsi materi pelajaran



67

4) Pada form “location” dapat diisi dengan alamat website suatu materi yang

akan ditampilkan atau apabila ingin menambahkan materi dari file yang

tersedia maka perlu di-upload.

5) Untuk meng-upload file, klik tombol “Choose or upload a file” untuk

memilih file yang akan di-upload.

6) Apabila file belum tersedia klik tombol “Upload File”, kemudian akan

muncul halaman untuk meng-upload file. Tekan “Browse” untuk memilih file

pada explorer lalu pilih materi yang akan di-upload, lalu tekan open. Setelah

itu tekan tombol “Upload this file” untuk mengupload file.

7) Kemudian pilih () materi yang akan ditampilkan dan klik pada link

“choose” pada file yang telah diupload tersebut.

8) Apabila file sudah tersedia langsung pilih () materi yang akan

ditampilkan dan klik link “Choose” untuk memilih file yang sudah tersedia,

kemudian akan kembali ke halaman “Adding new resources” dan klik “Save
Changes”

Bahan ajar ini kemudian akan muncul pada frontpage/halaman utama

dengan icon sesuai dengan jenis file yang telah di-upload. File-file dengan

format word, powerpoint, dan excel dapat ditampilkan secara online dengan

menggunakan browser internet.

Gambar 23. Materi Yang Telah Ditambahkan

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran yang dilakukan dalam Kegiatan Pembelajaran 6

tertuang dalam tabel berikut ini.
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Tabel 6. Aktivitas Pembelajaran 6

No Aktivitas Pembelajaran
Keterlaksanaan

Ya Tidak

1. Apersepsi tentang kegiatan
mengidentifikasi ruang lingkup
pembelajaran berbasis TIK

2. Penyampaian materi oleh instruktur

3. Membaca uraian materi pembelajaran

4. Memahami uraian materi pembelajaran

5. Bertanya tentang materi pembelajaran

6. Berdiskusi dengan teman tentang materi
pembelajaran

7. Mengembangkan materi pembelajaran

8. Mengerjakan latihan/tugas yang
diberikan

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Bagaimana langkah-langkah setting course?

2. Bagaimana materi pembelajaran diketikkan dalam teks editor ?Jelaskan!

F. Rangkuman

Program mapping berisikan materi-materi yang akan disajikan pada

course berupa file digital yang telah dibuat sebelumnya, termasuk

soal-soal dalam ujian. Jumlah topik dapat ditambahkan sesuai

dengan jumlah pertemuan yang direncanakan dalam satu semester.

Pengiriman tugas melalui Moodle lebih mudah dikelola dibandingkan

melalui e-mail. Tidak seperti email, dengan Moodle siswa dapat

mengetahui status pengiriman filenya sehingga mencegah

pengiriman berulang. Guru juga dapat menilai dan memberikan

komentar yang dapat dibaca langsung oleh siswa.

.
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GLOSARIUM

ALU Singkatan dari Arithmetic And Logic Unit yang merupakan

salah satu bagian dalam sebuah microprocessor dan

berfungsi melakukan operasi perhitungan aritmatika dan

logika.

CU Singkatan dari Control Unit yang merupakan salah satu

bagian dalam sebuah microprocessor dan berfungsi

memberikan arahan/kendali/kontrol terhadap operasi yang

dilakukan di bagian ALU.

Konten digital Merupakan tulisan, gambar, audio, maupun video yang

disampaikan dalam media digital.

Linux Sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux

didistribusikan dibawah GNU General Public License yaitu

suatu lisensi dimana pemilik program tetap memegang

hak ciptanya tetapi orang lain dimungkinkan

menyebarkan, memodifikasi atau bahkan menjual kembali

program tersebut tapi dengan syarat source code asli

harus tetap disertakan dalam distribusinya.

Pedagogik Merupakan ilmu pendidikan yang lebih menitikberatkan

kepada pemikiran, perenungan tentang bagaimana

membimbing dan mendidik anak.

Spreadsheet Merupakan program aplikasi tabulasi dan pengolahan

data pada komputer.
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KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci

keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kopeten

membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan

pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru sebagai komponen

yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP)

merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan

hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi

guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.

Hasil UKG menunjukanpeta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam

penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi

10 (sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan

dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar.

Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan

sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar

dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended)

tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK

KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan Kepala Sekolah

(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral

Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam

mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi guru

sesuai dengan bidangnya.
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Adapun peragkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul

untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua

mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan

program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan

kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena

Karya.

Jakarta,Februari 2016
Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985031002
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v

KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai

profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga

kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan

kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu

“Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan tenaga

kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan keprofesian

berkelanjutan.

Modul Diklat Guru Pembelajar merupakan petunjuk bagi penyelenggara

pelatihan di dalam melaksakan pengembangan modul yang merupakan salah

satu sumber belajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Modul ini disajikan

untuk memberikan informasi tentang penyusunan modul sebagai salah satu

bentuk bahan dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi

guru dan tenaga kependidikan.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal

dalam mewujudkan modul ini, mudah-mudahan modul ini dapat menjadi acuan

dan sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian

berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk

menyempurnakan modul ini di masa mendatang.

Makassar,
Kepala LPPPTK KPTK Gowa
Sulawesi Selatan,

Dr. H. Rusdi, M.Pd.
NIP. 19650430 199103 1 004
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Guru dan tenaga kependidikanwajib melaksanakan kegiatan pengembangan

keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas

profesionalnya.Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang

dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk

meningkatkan profesionalitasnya.

PKB sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan

diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikanmampusecara terus

menerusmemelihara, meningkatkan, dan mengembangkankompetensi sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan

mengurangi kesenjangan antara kompetensiyangdimilikiguru dan tenaga

kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Di dalam pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh PPPPTK diperlukan modul

sebagai salah satu sumber belajar guru. Modul DiklatGuru Pembelajar

Multimedia (MM) Kelompok Kompetensi F Teknik Pengambilan Gambar

Bergerakini disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan PKB Diklat dan

pelatihan dalam upaya pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar

dapat melaksanakan tugas secara professional, meningkat, dan

mengembangkankompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Modul ini mempelajari tentang bagaimana mengoperasikan kamera video untuk

melakukan pengambilan gambar bergerak. Materi dalam modul ini mencakup

pengenalan kamera video, sinematografi, beberapa teknik pengambilan gambar

bergerak dan tata cahaya. Melalui modul ini guru bermain peran sebagai

cameramandan lightingmanyang merupakan salah satu job tittle di dunia industri

Teknologi informasi.Cameraman bertanggungjawab mengikuti arahan sutradara
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untuk melakukan pengambilan gambar yang bisa membuat pemirsa tidak mau

berpaling dari apa yang dilihatnya. Lightingman bertanggungjawab untuk

mengatur pencahayaan pada saat pengambilan gambar bergerak. Penguasaan

teknik dan ketrampilan dalam pengambilan gambar bergerakpenataan cahaya

akan berpengaruh pada kesuksesan dalampembuatan sebuah film pendek.

B. Tujuan
Tujuan disusunnya modul diklat guru pembelajarar paket keahlian multimedia

kelompok kompetensi F ini adalah memberikan pengetahuan, ketrampilan dan

sikap kepada guru atau peserta diklat tentang mengoperasikan kamera video

dengan berbagai teknik dan pengaturan tata cahaya untuk memperoleh

rangkaian gambar bergerak yang memiliki maknadan membuat penonton tertarik

untuk terus nelihatnya melalui aktifitas observasi dan praktikum. Setelah

mempelajari modul ini diharapkan guru dapat:“Melakukan pengambilan
gambar bergerak dan mengatur pencahayaan”.

Secara khusus tujuan penyusunan modul ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan tentang kamera video.

2. Memberikan pemahamantentang sinematografi

3. Memberikan pentunjuk tentang berbagai teknik dalam pengambilan gambar

bergerak.

4. Memberikan petunjuk tentang penggunaan lampu untuk mengatur

pencahayaan dalam pengambilan gambar bergerak.

C. Peta Kompetensi
Modul ini merupakan modul ke-6 dari 10 modul yang dikembangkan.

Berdasarkan struktur jenjang diklat guru pembelajar,modul Teknik Pengambilan

Gambar Bergerak initermasuk dalam jenjang Dasar. Modul ini akan digunakan

untuk Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru-guru

produktif Sekolah menengah Kejuruan pada paket keahlian Multimedia.

2
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Gambar 1 Peta kedudukan modul Teknik Pengambilan Gambar Bergerak

Tabel 0.1. Peta kompetensi modul guru pembelajar MM kelompok
kompetensi FTeknik Pengambilan Gambar Bergerak

Kompetensi
Utama

Standar kompetensi
Kompetensi

Inti Guru (KIG)
Kompetensi

Guru Keahlian
(KGK)

Indikator pencapaian
Kompetensi

Profesional 1. Menguasai
materi,
struktur,
konsep dan
pola pikir
keilmuan yang
mendukung
mata
pelajaran yang
diampu

1.6.
Menerapka
n teknik
pengambila
n gambar
bergerak

1.6.1 Melakukan
berbagai teknik
pengambilan
gambar bergerak

1.6.2 Merancang tata
cahaya dalam
pengambilan
gambar
bergerak.

D. Ruang Lingkup
Modul ini terdiri dari empat pembahasan utama (materi pokok). Setiap materi

pokok terdapat satu kegiatan pembelajaran guna mencapai kompetensi yang

telah ditentukan. Dalam setiap kegiatan pembelajaran terdapat keterkaitan yang

mendukung atau menunjang pemahaman konsep dan praktik dalam setiap

kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Berikut merupakan peta kegiatan belajar

dalam mencapai kompetensi.
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Gambar 2 Ruang lingkup modul Teknik Pengambilan Gambar Bergerak

E. Saran Cara penggunaan modul
Modul ini terdiri dari empat kegiatan belajar. Peserta diklat dapat mempelajari

sesuai dengan urutan kegiatan belajar mulai dari kegiatan belajar 1 sampai

kegiatan belajar 4. Untuk setiap kegiatan belajar urutan yang harus dilakukan

oleh peserta diklat dalam mempelajari modul ini adalah:

1. Membaca tujuan pembelajaran sehingga memahami target atau goal

dari kegiatan belajar tersebut.

2. Membaca indikator pencapaian kompetensi sehingga memahami obyek

yang akan dijadikan kriteria pengukuran untuk mencapai tujuan

pembelajaran.

3. Membaca uraian materi pembelajaran sehingga memiliki pengetahuan,

ketrampilan dan sikap terhadap kompetensi yang akan dicapai

4. Melakukan aktifitas pembelajaran dengan urutan atau kasus

permasalahan sesuai dengan contoh.

5. Mengerjakan latihan/soal atau tugas dengan mengisi lembar kerja yang

telah disediakan.

6. Menjawab pertanyaan dalam umpan balik yang akan mengukur tingkat

pencapaian kompetensi melalui penilaian diri.

Modul ini menggunakan beberapa dukungan perangkat yang yang harus

disediakan. Peserta dapat menggunakan perangkat yang dimiliki tetapi harus

memenuhi standart spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar
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setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan semestinya.

Perangkat-perangkat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran modul ini

adalah:

1. Kamera video

2. Peralatan tata cahaya (lampu studio)
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Kegiatan Pembelajaran 1: Kamera Video

A. Tujuan
1. Melalui observasi peserta diklat dapat mengidentifikasi bagian-bagian

kamera video serta fungsinya secara teliti dan bertanggungjawab

2. Melalui observasi peserta diklat dapat menguraikan prinsip kerja kamera

video secara teliti dan bertanggungjawab

3. Melalui diskusi peserta diklat dapat mengklasifikasi berbagai jenis kamera

untuk memproduksi film secara santun dan menghargai pendapat orang lain.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Mengidentifikasi bagian-bagian kamera video

2. Menguraikan prinsip kerja kamera video

3. Mengklasifikasi berbagai jenis kamera untuk memproduksi film

C. Uraian Materi
Kamera video (Video Camera Recorder) adalah kamera elektronik untuk

menangkap gambar bergerak (Motion) dalam format video. Kamera video sendiri

dalam perkembangannya dimulai dari kamera video analog dan berkembang

menjadi kamera video digital. Di era modern, cara kerja kamera video analog

sudah banyak ditinggalkan. Karena fungsi kamera video dan kualitas yang

dihasilkan kamera video digital lebih bagus dan lebih mudah dikelola.

Gambar 3 Kamera Video
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Dalam kegiatan produksi video/film, terdapat banyak jenis kamera yang

digunakan. Pada dasarnya peralatan kamera untuk produksi film terbagi menjadi

tiga, yaitu consumer, prosumer dan professional.

a. Kamera consumer

Kamera consumer di desain untuk keperluan sehari-hari dengan

kecenderungan pengguna kalangan yang memiliki hobby di bidang

videografi.

Ciri-ciri kamera consumer:

- Fitur yang disediakan serba otomatis

- Harga relatif lebih murah

- Tidak tahan banting dan cenderung lebih ringkih

- Memiliki resolusi gambar yang rendah, SD – SDTV (Standard – definition

television)

Gambar 4 Kamera Consumer

b. Kamera prosumer

Kamera prosumer kadang dikenal sebagai peralatan home industry,

digunakan untuk produksi yang sedikit lebih berat dan kadang-kadang

memberikan beberapa fitur professional (missal lensa kamera dapat diganti

dengan lensa film) tetapi masih memiliki banyak fitur otomatis seperti yang

terdapat pada kamera consumer. Karena sifatnya kombinasi portabilitas dan

kualitas, maka kamera jenis ini lebih rendah biayanya dibandingkan dengan

kamera professional sehingga para professional pun terkadang

menggunakan kamera ini dengan menambah berbagai kombinasi alat yang

lain, misalnya penggunaan lensa.
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Kamera prosumer memiliki ciri-ciri:

- Penggunanya adalah home industry atau mendekati professional

- Sudah memiliki beberapa fitur manual

- Harga lebih mahal dibanding kamera consumer

- Tidak tahan banting tetapi tidak ringkih

- Mempunyai resolusi gambar yang cenderung lebih baik dari kelas

consumer namun masih SD – SDTV. Ada yang sudah HDTV (high

definition television) namun harganya masih mahal.

-

Gambar 5 Kamera Prosumer

c. Kamera professional

Kamera professional dirancang khusus untuk kebutuhan produksi yang

tinggi dengan tingkat pemakaian yang berat, berkualitas tinggi pada semua

aspek komponen, termasuk lensa. Mempunyai ciri:

- Pengguna sebagian besar professional broadcast industri besar di

dunia pertelevisian dan Production house (PH)

- Fitur manual karena membutuhkan beberapa pengaturan dalam

penggunaannya. Tersedia fitur otomatis, namun gambar yang

dihasilkan kurang bagus

- Harga mahal

- Memiliki standar fungsi yang tinggi, resolusi HDTV dengan warna

yang tidak mengalami distorsi

- Sangat stabil dan handal
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- Cukup kuat dan tahan segala kondisi seperti getaran, guncangan,

debu, panas

Gambar 6 Kamera Professional

Pada dasarnya, setiap kamera video terdiri dari tiga bagian, yaitu lensa, body

camera dan video camera recorder.

1. Lensa

Lensa pada kamera berfungsi sebagai sebuah mata bagi kamera, hal yang

paling utama dalam menentukan apa dan bagaimana kamera akan melihat

subjek dan seberapa baikpandangan yang ditransmisikan ke chip sensor

kamera. Lensa mempunyai fungsimenangkap obyek secara optik yang

menghasilkan gambar dan di teruskan kepermukaan tabung kamera (natinya

oleh tabung camera diubah lagi dari optik ke elektrik). Jenis lensa di

bedakan menurut Focal Length yakni panjang jarak antara pusat optik lensa

atau dengan titik di mana gambar terlihat dalam keadaan focus (sensor

kamera).Focal Length biasanya diukur dalam satuan milimeter.

Gambar 7 Lensa Kamera
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Ada beberapa control yang dapat dilakukan lewat lensa saat pengambilan

gambar yakni zooming dan focus. Zooming adalah pergerakan lensa kamera

sehingga mebuat gambar terlihat seolah-olah kamera mendekat atau

menjauhi subyek, pergerakan tersebut dilakukan oleh lensa secaraoptik

dengan mengubah panjang fokal lenght dari sudut pandang sempit

(telephoto)ke sudut lebar (wide angle).Zooming dapat dilakukan dengan dua

cara yakni secara manual dengan memutar ringzoom pada lensa dan kedua

dengan menggunakan tombol zoom servo yang ada padahandle camera

sehingga terjangkau jari pada waktu mengoperasikan kamera.

Focus adalah pengaturan lensa yang tepat untuk jarak tertentu. Gambar

dikatakanfokus apabila proyeksi gambar yang dihasilkan oleh lensa jatuh di

permukaan tabungatau CCD jelas dan tajam. Sehingga nampak juga di

viewfinder dan monitor kamera.

2. Body camera

Body camera berisi tabung pengambil gambar (pick up tube) yang berfungsi

untukmerubah gambar optik yang di hasilkan lensa menjadi sinyal elektrik.

Gambar 8 Body Kamera
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Di body camera ini biasanya juga di lengkapi dgn beberapa fasilitas

camera seperti:viewfinder, exposure, black balance, white balance,

shutter speed, digital efek dan lain-lain tergantung jenis cameranya.

a) Viewfinder

Viewfinder merupakan monitor kecil sebagai jendela pengamat kita untuk

bisamelihat obyek yang masuk ke dalam kamera. Dalam viewfinder

biasanya disertai informasi fasilitas dan indikator pada saat rekaman, seperti

indikator posisi kamera record atau pause/stand by, white balance, iris, dan

battery atau kaset habis dan lain sebagainya.

b) Exposure

Exsposure secara sederhana dapat diartikan sebagai pencahayaan pada

kamera. Untukmendapatkan gambar yang normal, tidak gelap (under

exposure) dan tidak sangatterang (over exposure).Ada tiga hal pokok yang

berkaitan dengan Exsposure pada kamera yakni aperture, gain dan filter

colour.

Aperture (Diafragma) atau juga sering disebut Iris, yaitu sejumlah lembaran

metal tipis yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa dibuka dan ditutup

untukmengatur banyaknya sinar yang masuk ke lensa kamera. Iris seperti

pupil mata kitayang bisa membesar dan mengecil sesuai cahaya yang

masuk. Bila Iris dibuka selebarmungkin, lensa mengirim sinar maksimum ke

dalam kamera, sebaliknya kalau bukaaniris dikurangi lubang diafragma akan

menyempit, sehingga sinar yang masuk kekamera jadi sedikit. Bukaan

diafragma diukur dalam satuan f-stop: f/1.4 – f/22. Lebihkecil nomor f-stop =

bukaan diafragma besar, lebih besar nomor f-stop = bukaandiafragma kecil.

Pengaturan iris secara manual dapat dilakukan dengan memutar ringiris di

lensa kamera.

Gain berfungsi apabila pengambilan gambar dalam keadaan kurang cahaya,

yang apabila dengan keadaan normal dengan bukaan fstopmaksimal (f/1.4)

masih under exposure. Dengan Gain kita bisa mengangkatexposure secara

digital. Gain pada seri kamera DSLR cinematography disebut sebagaiISO

(international standard organisation). Jika kita menaikan Gain atau
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ISOkonsekuensinya membuat gambar menjadi agak coral atau Grain

(pecah, gambarbergerimis seperti pasir).

Filter Colour yang berfungsi untuk mengubah atau mencocokkan cahaya

yang masuk ke dalam kamera. Umumnya kamera videomemiliki dua buah

filter koreksi warna. Untuk shoting di dalam ruangan dengancahaya lampu

Tungsten (kemerahan) kita pasang filter 3200ºK dan untuk shotingdengan

penerangan cahaya matahari kita gunakan filter 5600ºK. Namun pada

kamerayang lebih canggih biasanya Filter Colour sudah bisa diatur manual

dengan angkayang sangat variatif serta juga dilengkapi dengan Filter ND

(Neutral Density)berfungsi untuk mengurangi intensitas sinar yang terlalu

kuat tanpa mempengaruhikualitas warna cahaya. Filter ini digunakan bila

kondisi cahaya terlalu keras, sepertitengah hari yang terik.

c) White balance

White balance merupakan sebuah fungsi yang ada dalam sebuah kamera

untukmenentukan warna putih yang sesungguhnya dari obyek yang diambil

sehingga warna keseluruhan akan tampak natural. Jika kamera sudah tahu

warna putih yang benar, maka kamera tersebut akan dapat menentukan

warna yang lain dengan benar karena warna yang lain juga berpedoman

pada warna putih. Pada kebanyakan kamera fungsi white balance ini dapat

dilakukan dengan otomatis (auto white balance) atau bisa juga

menggunakan preset (pengaturan) pabrik dan juga bisa dilakukan secara

manual. Jika white balance salah, maka gambar yang dihasilkan akan salah

pula, misalnya gambar akan cenderung oranye, kebiru-biruan atau yang

lainnya.

d) Black balance

Black balance merupakan pengaturan yang hampir sama seperti pengaturan

white balance. Jika white balance menentukan warna putih maka black

balance berfungsiuntuk menentukan warna hitam. Namun fungsi ini

biasanya hanya ada pada kamera jenis professional dan tidak pada kamera

consumer. Black Balance juga mestidilakukan pada awal sebelum kita

melakukan pengambilan gambar, atau bilamanaFilter dan Gain serta
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keadaan cahaya berubah. Black Balance yang tidak sempurnaakan

menunjukan warna-warna yang tidak sempurna terutama pada area gelap

padagambar yang di rekam.

e) Audio level

Audio level pada kamera sagat penting, karena selain kualitas gambar,

kualitas audio juga tidak kalah pentingnya. Televisi adalah gabungan antara

gambar dan suara. Adagambar tanpa audio yang bagus akan sangat

mengganggu pemirsa bahkan informasiyang akan disampaikan tidak sampai

kepada penonton

3. Video camera recorder (VCR)

Bagian ini berfungsi sebagai alat perekam gambar dan suara. Di beberapa

camera ada yg recordernya terpisah namun ada juga yang menyatu dengan

body camera, kelebihan jikarecordernya jadi satu adalah keringanan dan

efesiensi waktu.Perkembangan teknologi saat ini sangat mempermudah kita

dalam perekaman gambar,karena kita tidak perlu lagi menggunakan pita

kaset seperti zaman dahulu, tetapi sudahmulai bisa menggunakan internal

memory (HDD internal) dan juga menggunakanexternal memory seperti

Micro SD, SD, Stick Dwo, CF dan lain sebagainya. Kita tidaklagi melakukan

capturing (transfer data) dari pita kaset ke komputer dimanamembutuhkan

alat dan waktu yang cukup banyak, melainkan cukup dengan copy-

pastedata dari memori ke komputer dalam waktu yang relatif singkat.

Prinsip kerja kamera video dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Lensa menangkap gambar, lalu diteruskan ke bagian panel penangkap

gambar. Penangkap gambar atau biasa disebut sensor Charge Couple

Device (CCD) -yang juga berfungsi sebagai view finder- mengirimkan

gambar ke LCD.

2. Gambar yang ditangkap oleh lensa, dilewatkan pada filter warna yang

kemudian akan ditangkap oleh CCD atau sensor gambar. Jarak antara lensa

dan sensor ini dikenal dengan istilah focal length. Jarak ini pula yang akan

menjadi faktor pengali pada lensa.
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3. Tugas CCD adalah merubah sinyal analog (gambar yang ditangkap oleh

lensa) menjadi sinyal listrik. Pada CCD ini terdapat jutaan titik sensor yang

dikenal dengan pixel

4. Gambar yang ditangkap oleh sensor CCD diteruskan ke bagian pemroses

gambar yang tugasnya memproses semua data dari sensor CCD menjadi

data digital berupa file format gambar, serta melakukan proses kompresi

sesuai format gambar yang dipilih (RAW, JPEG, dan sebagainya). Di bagian

ini selain chipset yang berperan, software (firmware) dari kamera yang

bersangkutan juga menentukan hasil akhir gambar.

5. Proses yang terakhir adalah mengirimkan hasil file gambar dalam format

yang dipilih ke bagian penyimpanan (storage) atau memory card.

Sistem kamera digital terbagi atas 3 tiga macam. Pembagian ini berdasarkan

sistem televisi di dunia yaitu:

a. National Television System Committee (NTSC), yangdigunakan di Amerika

Serikat. Sistem ini memiliki spesifikasi kemampuan merekam gambar 525

garis perdetik, 29 frame per second dan sumber tenaga listrik dengan

frekuensi 60 hertz.

b. Phase Alternate Line (PAL), sistem inilah yang di gunakan di Indonesia dan

Eropa. Sistem ini memiliki spesifikasi kemampuan merekam gambar 625

garis perdetik, 25 frame per second dan sumber tenaga listrik 50 hertz.

c. SECAM, sistem ini digunakan di Perancis. Sistem ini memiliki kemampuan

merekam gambar 825 garis perdetik, 25 frame per second dan sumber

tenaga listrik 50 hertz.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan perangkat kamera.

Sebelum melakukan shooting ada baiknya jika seorang juru kamera melakukan

persiapan-persiapan sebagai berikut:

- Penguasaan terhadap perangkat kamera yang akan digunakan. Sebaiknya

mengikuti aturan penggunaan yang tertulis pada manual book. Pahami

kelebihan dan kekurangannya.

- Setelah paham dengan seluk beluk kamera, pahami juga adegan apa dan

teknik yang bagaimana yang diinginkan.
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- Membuat breakdown peralatan yang akan digunakan seperti baterai,

mikrofon, kabel extension, dan lain-lain.

- Pastikan baterai dalam kondisi prima dan penuh, dan semua fasilitas di

kamera berjalan dengan baik.

D. Aktivitas Pembelajaran
Setelah membaca uraian materi di atas, peserta diklat membentuk kelompok

yang terdiri dari 3-5 orang. Masing-masing kelompok melakukan kegiatan

berikut:

1. Mengamati kamera video, mengidentifikasi bagian-bagian penyusun kamera

video serta mendeskripsikan fungsinya

2. Membuat laporan hasil pengamatan dalam bentuk tulisan

E. Latihan/ Kasus /Tugas
Setelah Anda membaca uraian materi dan melakukan aktivitas pembelajaran,

kerjakan latihan berikut

1. Sebutkan bagian-bagian kamera video!

2. Jelaskan prinsip kerja kamera video!

3. Jelaskan macam-macam kamera video untuk memproduksi film!

F. Rangkuman
Kamera video adalah kamera elektronik untuk menangkap gambar bergerak

dalam format video. Setiap kamera video terdiri dari tiga bagian, yaitu lensa,

body camera dan video camera recorder Peralatan kamera untuk produksi film

terbagi menjadi tiga, yaitu consumer, prosumer dan professional.

G. Kunci Jawaban
1. Bagian-bagian kamera video:

- Lensa

- Body kamera

- Video camera recorder
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2. Jelaskan prinsip kerja kamera video!

3. Jelaskan macam-macam kamera video untuk memproduksi film!

F. Rangkuman
Kamera video adalah kamera elektronik untuk menangkap gambar bergerak

dalam format video. Setiap kamera video terdiri dari tiga bagian, yaitu lensa,

body camera dan video camera recorder Peralatan kamera untuk produksi film

terbagi menjadi tiga, yaitu consumer, prosumer dan professional.

G. Kunci Jawaban
1. Bagian-bagian kamera video:

- Lensa

- Body kamera

- Video camera recorder
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2. Prinsip kerja kamera video

- Lensa menangkap gambar, lalu diteruskan ke bagian panel penangkap

gambar. Penangkap gambar atau biasa disebut sensor Charge Couple

Device (CCD) -yang juga berfungsi sebagai view finder- mengirimkan

gambar ke LCD.

- Gambar yang ditangkap oleh lensa, dilewatkan pada filter warna yang

kemudian akan ditangkap oleh CCD atau sensor gambar. Jarak antara

lensa dan sensor ini dikenal dengan istilah focal length. Jarak ini pula

yang akan menjadi faktor pengali pada lensa.

- Tugas CCD adalah merubah sinyal analog (gambar yang ditangkap oleh

lensa) menjadi sinyal listrik. Pada CCD ini terdapat jutaan titik sensor

yang dikenal dengan pixel

- Gambar yang ditangkap oleh sensor CCD diteruskan ke bagian pemroses

gambar yang tugasnya memproses semua data dari sensor CCD menjadi

data digital berupa file format gambar, serta melakukan proses kompresi

sesuai format gambar yang dipilih (RAW, JPEG, dan sebagainya). Di

bagian ini selain chipset yang berperan, software (firmware) dari kamera

yang bersangkutan juga menentukan hasil akhir gambar.

- Proses yang terakhir adalah mengirimkan hasil file gambar dalam format

yang dipilih ke bagian penyimpanan (storage) atau memory card.

3. Macam-macam kamera video untuk memproduksi film

- Consumer, di desain untuk keperluan sehari-hari dengan kecenderungan

pengguna kalangan yang memiliki hobby di bidang videografi.

- Prosumer, biasa di pakai kelas menengah/semi professional, fitur-fiturnya

sebagian manual, sebagaian otomatis

- Professional, dirancang khusus untuk kebutuhan produksi yang tinggi

dengan tingkat pemakaian yang berat, berkualitas tinggi pada semua

aspek komponen, termasuk lensa
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Kegiatan Pembelajaran 2: Sinematografi

A. Tujuan
1. Melalui diskusi peserta diklat dapat memahami makna sinematografi secara

santun dan menghargai pendapat orang lain.

2. Melalui diskusi peserta diklat dapat mengidentifikasi unsur-unsur

pembangun rangkaian gambar bergerak bernuansa sistemis secara santun

dan menghargai pendapat orang lain.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menguraikan makna sinematografi

2. Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun rangkaian gambar bergerak

bernuansa sistemis

C. Uraian Materi
Sinematografi berasal dari Bahasa Yunani kinema yang berarti gerakan dan

graphoo yang berarti menulis. Sinematografi adalah kegiatan menulis yang

menggunakan gambar bergerak, seperti apakah gambar-gambar itu, bagaimana

merangkai potongan-potongan gambar yang bergerak menjadi rangkaian

gambar yang mampu menyampaikan maksud tertentu atau menyampaikan

informasi atau mengkomunikasikan ide tertentu.

Bahasa adalah ekspresi, representasi dan komunikasi. Melalui Bahasa kita dapat

menyampaikan data dan fakta, dapatmenciptakan komunikasi dengan orang lain.

Bahasa verbal terdiri dari bunyi dan kata-kata yang ditangkap dengan telinga
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(auditif), sedangkan bahasa televisi/film berupa gambar-gambar yang ditangkap

dengan mata (visual). Untuk mengetahui bahasa televisi/film, kita harus

mempelajari kata-katanya, susunan kalimatnya dan tata bahasanya. Hal tersebut

meliputi makna masing-masing gambar (frame), hubungan antar frame (shot),

hubungan antar shot (scene) dan hubungan antar scene (sequence)

1. Shot, kalimat dalam bahasa televisi

Shot adalah bagian dari adegan. Seperti halnya kata-kata yang diajarkan,

diurutkan satu sesudah yang lain tetapi belum tentu membentuk kalimat,

begitu juga sambungan gambar-gambar menjadi satu rangkaian tertentu

belum tentu dengan sendirinya berkata sesuatu. Bila hubungan gambar

yang satu dengan yang lain itu memang dimaksudkan untuk menceritakan

sesuatu haruslah ada unsur-unsur yang menunjukkannya. Unsur-unsur itu

dapat dicari dalam komposisi gambar-gambar itu sendiri. Misalnya obyek

yang bergerak dalam frame, dalam dialog yang diteruskan, atau dalam

hubungan penonton dengan obyek-obyek dalam cerita itu sebagai akibat

dari letak kamera atau lensa khusus yang dipergunakan. Segala cara untuk

menghubungkan gambar-gambar dalam satuan tertentu sehingga dapat

dicampur-campur disebut editing. Susunan gambar menjadi satu shot diatur

menurut aturan tertentu itulah yang membuat penonton yang melihatnya

akan dapat mengartikannya. Penonton akan mampu membaca dan

menafsirkan apa saja yang mau diungkapkan oleh “kalimat” tertentu itu.

2. Scene (adegan), alinea dalam bahasa televisi

Untuk membuat suatu scene, shot-shot dihubungkan satu dengan yang lain.

Sebuah scene yang klasik disusun mulai dengan long shot, dilanjutkan

dengan sebuah close up dan diakhiri dengan sebuah long shot lagi atau cut

away. Tetapi kebiasaan ini sekarang sudah tidak lagi ditaati secara ketat.

Orang-orang bukan lagi mempertahankan shot-shotnya dalam membuat

scene, tetapi arti scene itu sendiri. Hal penting yang diperlukan dalam

sebuah scene adalah sebuah adegan atau action yang dipandang dari

beberapa sudut kamera. Misalnya sebuah scene mengenai perkelahian,

18

(auditif), sedangkan bahasa televisi/film berupa gambar-gambar yang ditangkap

dengan mata (visual). Untuk mengetahui bahasa televisi/film, kita harus

mempelajari kata-katanya, susunan kalimatnya dan tata bahasanya. Hal tersebut

meliputi makna masing-masing gambar (frame), hubungan antar frame (shot),

hubungan antar shot (scene) dan hubungan antar scene (sequence)

1. Shot, kalimat dalam bahasa televisi

Shot adalah bagian dari adegan. Seperti halnya kata-kata yang diajarkan,

diurutkan satu sesudah yang lain tetapi belum tentu membentuk kalimat,

begitu juga sambungan gambar-gambar menjadi satu rangkaian tertentu

belum tentu dengan sendirinya berkata sesuatu. Bila hubungan gambar

yang satu dengan yang lain itu memang dimaksudkan untuk menceritakan

sesuatu haruslah ada unsur-unsur yang menunjukkannya. Unsur-unsur itu

dapat dicari dalam komposisi gambar-gambar itu sendiri. Misalnya obyek

yang bergerak dalam frame, dalam dialog yang diteruskan, atau dalam

hubungan penonton dengan obyek-obyek dalam cerita itu sebagai akibat

dari letak kamera atau lensa khusus yang dipergunakan. Segala cara untuk

menghubungkan gambar-gambar dalam satuan tertentu sehingga dapat

dicampur-campur disebut editing. Susunan gambar menjadi satu shot diatur

menurut aturan tertentu itulah yang membuat penonton yang melihatnya

akan dapat mengartikannya. Penonton akan mampu membaca dan

menafsirkan apa saja yang mau diungkapkan oleh “kalimat” tertentu itu.

2. Scene (adegan), alinea dalam bahasa televisi

Untuk membuat suatu scene, shot-shot dihubungkan satu dengan yang lain.

Sebuah scene yang klasik disusun mulai dengan long shot, dilanjutkan

dengan sebuah close up dan diakhiri dengan sebuah long shot lagi atau cut

away. Tetapi kebiasaan ini sekarang sudah tidak lagi ditaati secara ketat.

Orang-orang bukan lagi mempertahankan shot-shotnya dalam membuat

scene, tetapi arti scene itu sendiri. Hal penting yang diperlukan dalam

sebuah scene adalah sebuah adegan atau action yang dipandang dari

beberapa sudut kamera. Misalnya sebuah scene mengenai perkelahian,

18

(auditif), sedangkan bahasa televisi/film berupa gambar-gambar yang ditangkap

dengan mata (visual). Untuk mengetahui bahasa televisi/film, kita harus

mempelajari kata-katanya, susunan kalimatnya dan tata bahasanya. Hal tersebut

meliputi makna masing-masing gambar (frame), hubungan antar frame (shot),

hubungan antar shot (scene) dan hubungan antar scene (sequence)

1. Shot, kalimat dalam bahasa televisi

Shot adalah bagian dari adegan. Seperti halnya kata-kata yang diajarkan,

diurutkan satu sesudah yang lain tetapi belum tentu membentuk kalimat,

begitu juga sambungan gambar-gambar menjadi satu rangkaian tertentu

belum tentu dengan sendirinya berkata sesuatu. Bila hubungan gambar

yang satu dengan yang lain itu memang dimaksudkan untuk menceritakan

sesuatu haruslah ada unsur-unsur yang menunjukkannya. Unsur-unsur itu

dapat dicari dalam komposisi gambar-gambar itu sendiri. Misalnya obyek

yang bergerak dalam frame, dalam dialog yang diteruskan, atau dalam

hubungan penonton dengan obyek-obyek dalam cerita itu sebagai akibat

dari letak kamera atau lensa khusus yang dipergunakan. Segala cara untuk

menghubungkan gambar-gambar dalam satuan tertentu sehingga dapat

dicampur-campur disebut editing. Susunan gambar menjadi satu shot diatur

menurut aturan tertentu itulah yang membuat penonton yang melihatnya

akan dapat mengartikannya. Penonton akan mampu membaca dan

menafsirkan apa saja yang mau diungkapkan oleh “kalimat” tertentu itu.

2. Scene (adegan), alinea dalam bahasa televisi

Untuk membuat suatu scene, shot-shot dihubungkan satu dengan yang lain.

Sebuah scene yang klasik disusun mulai dengan long shot, dilanjutkan

dengan sebuah close up dan diakhiri dengan sebuah long shot lagi atau cut

away. Tetapi kebiasaan ini sekarang sudah tidak lagi ditaati secara ketat.

Orang-orang bukan lagi mempertahankan shot-shotnya dalam membuat

scene, tetapi arti scene itu sendiri. Hal penting yang diperlukan dalam

sebuah scene adalah sebuah adegan atau action yang dipandang dari

beberapa sudut kamera. Misalnya sebuah scene mengenai perkelahian,



19

maka akan terlihat perkelahian itu dari sudut kiri dan kanan, dari lawan satu

ke lawan yang lain.

Ada bermacam transisi untuk menyusun shot-shot menjadi scene, yaitu cut,

dissolve, fade in, fade out, wipe. Transisi-transisi ini dapat dipakai untuk

menunjukkan hubungan peristiwa, pergantian waktu atau tempat.

- Cut, adalah perpindahan atau pergantian langsung dari satu shot ke shot

yang lain. Cut mempunyai fungsi untuk kesinambungan action, detail

obyek, perubahan tempat dan waktu, serta menciptakan irama kejadian.

- Dissolve, adalah perpindahan gambar secara tumpang tindih dari akhir

suatu shot dengan awal dari suatu shot berikutnya

- Fade, adalah efek optik yang digunakan untuk keperluan transisi, dimana

gambar berubah secara berangsur-angsur menjadi gelap (fade out) atau

dari gelap perlahan-lahan menjadi nampak gambarnya (fade in).

- Wipe, adalah efek optik yang berfungsi sebagai transisi dari adegan pada

layar tampak seperti garis menghapus gambar yang terdahulu, sementara

gambar adegan berikutnya mulai muncul mengikuti garis tersebut.

3. Sequence (babak), bab dalam bahasa televisi

Jika scene-scene disusun menjadi satu kesatuan, kita akan mendapatkan

sebuah sequence. Dalam suatu sequence, diperoleh suatu mood atau

kejadian utuh. Misalnya sebuah sequence tentang pengejaran seorang

penjahat. Terlihat dalam sequence itu, seorang penjahat yang lari melalui

jalan raya, terminal, jembatan, sungai, hutan dan dibelakangnya banyak

polisi yang mengejarnya beserta anjing-anjing pelacak sampai pengejaran

itu berakhir, entah penjahat itu tertangkap entah tidak. Bila penjahat itu

tertangkap, sequence berikutnya mungkin sequence di pengadilan. Kalau

tidak tertangkap, sequence berikutnya adalah penjahat itu bertemu dengan

teman-temannya.
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Sebuah sequence biasanya terdiri dari scene-scene pendahuluan, tengah

dan akhir yang kemudian disambung oleh sequence lain dengan struktur

yang sama. Berdasarkan kepandaian mempergunakan jenis-jenis hubungan

(transisi) shot-shot menjadi scene, dari scene-scene menjadi sequence itu,

suatu cerita akan menunjukkan gaya tersendiri. Dengan gaya yang khusus

dapat dikenali sebuah film romantik, dramatis, komedis atau tragis.

Terdapat lima prinsip yang perlu diperhatikan agar pengambilan gambar

yang akan dilakukan mempunyai nuansa sistemik. Kelima prinsip itu adalah

camera angle, continuity, close up, composition, dan cutting.

1. Camera angle

Camera angle adalah sudut pandang penonton. Mata kamera adalah

adalah mata penonton. Sudut pandang kamera mewakili penonton.

Dengan demikian, penempatan kamera menentukan sudut pandang

penonton dan wilayah yang dilihat penonton atau oleh kamera pada suatu

shot. Sebagai patokan untuk menetapkan posisi kamera dalam

pengambilan gambar terdapat dua buah pertanyaan yang harus dijawab

yaitu, dimanakah sudut pandang terbaik untuk pengambilan suatu

adegan (scene) dan seberapa luas atau banyak wilayah yang harus

diambil

Pemilihan sudut pandang kamera yang tepat akan mempertinggi

visualisasi dramatik dari suatu cerita. Sebaliknya, jika penempatan sudut

pandang kamera dilakukan tanpa motivasi tertentu maka makna gambar

yang telah di shot kemungkinan tidak tertangkap atau sulit dipahami oleh

penonton. Oleh karena itu, penempatan sudut pandang kamera menjadi

faktor yang sangat penting dalam membangun cerita yang

berkesinambungan.

2. Continuity

Sebuah film harus menampilkan urutan gambar yang berkesinambungan

, lancar, dan mengalir secara logis. Inilah aspek continuity sebuah film.

Sebuah film, baik itu sebuah rekaman kenyataan ataupun fiksi, harus
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mampu memberikan sebuah realitas kehidupan yang nyata bagi

penontonnya. Dengan demikian, dapat dikatakan film adalah suatu dunia

pura-pura yang meyakinkan dan itu dapat terwujud apabila

kesinambungan dan logikanya terjaga dengan baik dan diterima wajar

oleh penonton.

Membuat film harus direncanakan dengan baik dan detail, karena dengan

cara demikianlah kesinambungan dapat terjaga dengan baik. Dalam

perencanaan (pra produksi), baik itu yang berupa catatan-catatan ide,

corat-coret outline, desain storyboard, ataupun shoting script, harus

memasukkan pertimbangan kesinambungan ini, karena jika tidak

dilakukan, film yang dibuat hanya merupakan kumpulan shot yang tidak

jelas.

Film mempunyai waktu dan ruangnya sendiri. Waktu dalam film dapat

dipersempit atau dikembangkan.

a. Kesinambungan waktu

Waktu yang sesungguhnya selalu bergerak ke depan, tetapi dalam

film waktu dapat dimainkan. Ada empat kategori waktu dalam film,

yaitu masa sekarang, masa lampau, masa depan dan menurut

kondisi waktu.

- Masa sekarang

Film yang menggunakan kesinambungan masa sekarang berarti

membuat keseluruhan film itu seperti terjadi saat ini. Kejadian

masa lampau dapat juga diceritakan seperti terjadi masa kini.

Kesan dramatis akan terasa lebih kuat karena seolah-olah

penonton diajak terlibat seperti menjadi saksi peristiwa tersebut

- Masa lampau

Masa lampau dapat diceritakan secara flashback untuk

menggambarkan peristiwa yang terjadi sebelum cerita dimulai

atau perulangan peristiwa yang sudah disajikan terlebih dahulu.
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Cerita sejarah dapat ditampilkan seolah-olah terjadi masa kini

didepan penonton.

- Masa depan

Kilasan ke depan adalah kebalikan dari flashback. Waktu

bergerak maju ke masa depan untuk menggambarkan kejadian-

kejadian yang akan atau dapat terjadi dan kemudian kembali ke

masa kini. Biasanya berupa sebuah dugaan atau khayalan ilmiah

(science fiction)

- Kondisi waktu

Yang dimaksud kondisi waktu adalah penggambaran waktu

sebagaimana dikondisikan oleh elemen-elemen lain dalam cerita.

Biasanya digunakan untuk menggambarkan mimpi buruk, fantasi

tokokh yang ada dalam cerita, ingatan seseorang akan peristiwa

traumatic dan sebagainya.

b. Kesinambungan ruang

Cerita yang peristiwanya bergerak dari satu tempat ke tepat lain

membutuhkan pemikiran kesinambungan ruang. Agar dapat diterima

dengan mudah oleh penonton, suatu kerangka logika dari suatu

pergerakan harus diperlihatkan. Penonton harus dibuat sedemikian

rupa menyadari lokasi/ruang dari action dana rah gerakan itu

sehingga penonton selalu sadar darimana pemain datang dan

kemana pemain pergi.

Untuk menggambarkan sebuah perjalanan panjang, ruang dapat

dipersingkat dan tidak perlu semua ditunjukkan. Cukup mengambil

bagian yang terpenting dan bagus yang dapat memberi kesan suatu

progress ke tujuan.

3. Close up

Close up adalah sarana yang sangat unik dalam video. Close up pada

video memberikan kemungkinan suatu penyajian yang rinci dan detail
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dalam suatu kejadian. Dalam sebuah pertunjukan drama, music ataupun

tarian diatas panggung, penonton harus menyaksikan dari jarak tertentu

dan tidak dapat berubah-ubah. Dengan menggunakan close up, video

dapat tersaji bagian kecil dari suatu kejadian dalam adegan. Penonton

sesaat dapat melihat secara detail bagian yang sangat kecil itu. Misalnya,

adegan seorang dokter sedang menancapkan jarum suntuk ke lengan

pasien, dalam drama panggung penonton tidak akan dapat menyaksikan

dengan jelas. Close up yang dipilih secara seksama, direkam secara

sempurna, dan disunting dengan tepat akan menciptakan dampak

dramatis dalam suatu kejadian.

Close up adalah salah satu sarana penuturan cerita yang sangat kuat

bagi pembuat film. Sutradara film cerita biasanya sangat berkepentingan

dengan aspek-aspek visual dan close up. Oleh karena itu close up harus

dipertimbangkan, baik dari sudut visual maupun penyuntingnya.

4. Composition

Seorang pembuat film akan selalu dihadapkan pada salah satu hal yang

sangat penting untuk dipikirkan dalam proses pembuatan film, yaitu

bagaimana pembuatan komposisi yang baik disetiap adegan dalam film.

Tujuan membuat gambar dengan pertimbangan komposisi adalah

menampilkan gambar yang menarik bagi penonton agar penonton tidak

mau melepaskan gambar yang ditampilkan dalam sekejap mata pun.

Maka penonton tidak akan berpindah kea rah lain atau tergoda untuk

menengok tempat lain.

Komposisi merupakan pengaturan dari unsur-unsur yang terdapat dalam

gambar untuk membentuk suatu kesatuan yang serasi dalam sebuah

bingkai. Seorang kameramen harus menentukan apa yang masuk dan

apa yang tidak masuk dalam gambar yang dibatasi oleh bingkai dalam

viewfinder kamera, yang dikenal dengan istilah framing.

Komposisi berhubungan dengan selera artistic, kesadaran emosional,

pengalaman dan latar belakang pribadi juru kamera sehingga
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seyogyanya komposisi jangan digariskan dengan aturan yang ketat.

Penataan komposisi bukanlah sesuatu yang mekanik. Perhitungan

matematika dan geometri memang menunjang keberhasilan, namun

kesulitan mendasar dalam membuat komposisi untuk audio visual bagi

seorang juru kamera tidak saja berurusan dengan bentuk dari pemain

dan obyek tetapi juga dengan bentuk gerakan. Oleh karena itu, jika

seorang juru kamera mau memakai pengaturan komposisi fotografi

(statis) sebagai pertimbangan dalam membuat video yang bergerak, dia

harus memperhatikan kesinambungannya. Oleh karena itu juru kamera

harus membuat setiap frame dalam sebuah shot berdasarkan prinsip-

prinsip sinematik, yaitu keindahan komposisi dari gambar-gambar

bergerak. Maka setiap shot harus dirancang berdasarkan tujuan

sinematik yaitu:

a. Mengarahkan perhatian penonton pada subyek/obyek yang terpenting

Dalam setiap adegan, shot-shot hendaknya ditata sedemikian rupa

sehingga mengarahkan perhatian penonton kepada subyek/obyek

yang mempunyai arti dramatic. Untuk itu, juru kamera perlu

memperhatikan berbagai macam cara pengambilan gambar, yaitu:

- Berdasarkan ukuran dan jarak subyek/obyek

Biasanya mata penonton akan tertarik pada subyek/obyek yang

lebih besar dan dekat daripada subyek/obyek yang lebih kecil dan

jauh. Wajah seorang aktor yang muncul di latar depan sangat

mungkin menjadi titik fokus perhatian penonton.

- Ketajaman fokus

Subyek/obyek yang menjadi focus akan lebih diperhatikan

penonton daripada yang kabur. Misalnya juru kamera telah

menempatkan dua tokoh yang sedang berbicara, yang satu diatur

sedemikian rupa mempunyai ukuran yang lebih besar sedangkan

satunya berada lebih jauh dari kamera sehigga ukurannya lebih

kecil. Namun, karena fokusnya diletakkan pada subyek yang

ukurannya lebih kecil, maka subyek tersebut akan lebih menarik
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perhatian penonton disbanding subyek yang ukurannya besar tapi

gambarnya kabur.

- Bergerak

Mata akan lebih tertarik pada benda yang bergerak dibandingkan

yang statis. Sebuah benda yang bergerak ditengah adegan yang

statis akan menarik perhatian penonton.

- Close up ekstrem

Close up ekstrem merupakan cara yang baik yang akan

mempengaruhi penonton agar memusatkan perhatian pada apa

yang dimaksudkan juru kamera. Misalnya pada adegan

sekelompok prajurit yang berdiri berjajar terdapat seorang prajurit

yang selalu memutar-mutar pedangnya sementara yang lain diam

saja. Prajurit yang memutar-mutar pedang tersebut tentu akan

menjadi pusat perhatian penonton.

- Pembingkaian latar belakang

Juru kamera dapat membuat bingkai baru dalam frame dengan

memanfaatkan latar depan subyek/obyek yang akan diarahkan

sebagai pusat perhatian. Misalnya juru kamera mengambil

gambar seseorang yang sedang membaca di taman dari sela-sela

dedaunan pagar hidup.

- Menggunakan cahaya atau warna

Penggunaan warna dan cahaya dapat membantu penonton

mengarahkan perhatian pada subyek/obyek yang penting. Benda-

benda yang terang akan lebih menarik dibandingkan yang gelap.

Demikian juga warna-warna cerah akan lebih menarik

dibandingkan warna suram.

- Gerak lensa zoom

Lensa zoom adalah lensa yang memiliki kemampuan

mendekatkan atau menjauhkan subyek/obyek secara optik tanpa
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harus mendekatkan atau menjauhkan kamera. Dengan

menggunakan gerakan lensa zoom suatu adegan dapat semakin

terasa dramatis

- Gerak kamera mobil

Jika kamera dapat mengikuti arah gerak mobil, maka

kemungkinan pengayaan gerak akan semakin bertambah.

Dengan membebaskan kamera pada posisi statisnya, seorang

juru kamera dapat menciptakan sudut pandang kamera yang terus

menerus sehingga penonton memperoleh sajian gambar

bergerak. Misalnya dengan memasang kamera diatas derek atau

crane atau steady cam, juru kamera dapat menggerakkan kamera

dengan mulus kemana saja. Dengan demikian unsur dramatis

semakin meningkat.

b. Menciptakan ilusi kedalaman.

Komposisi sinematik juga harus memberikan perhatian pada usaha

untuk menciptakan ilusi kedalaman atau suatu kesan tiga dimensi

pada layar yang pada dasarnya layar tersebut bersifat dua dimensi.

Untuk mencapai tujuan itu, seorang juru kamera dapat menggunakan

beberapa macam teknik

- Gerak subyek

Untuk menciptakan kesan kedalaman, seorang juru kamera dapat

mengatur subyek agar melakukan gerakan diagonal atau

mengatur penempatan kamera pada posisi tertentu sehingga

pada hasil pengambilan gambar nantinya dapat mendapatkan

gerakan diagonal.

- Seleksi pokok

Dengan membuat subyek tertentu lebih focus (tajam) disbanding

subyek yang lain, akan tercipta suatu dimensi kedalaman pada

gambar yang di rekam.
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- Pembingkaian latar depan

Subyek utama diberi bingkai oleh subyek atau obyek dilator

depan. Contohnya, seorang tukang ban mobil sedang asyik

dengan pekerjaannya membongkar ban yang bocor. Seorang juru

kamera mengambil sebuah ban luar yang ukurannya besar

kemudian diletakkan berdiri. Selanjutnya kamera diletakkan

setinggi ban tersebut dan mengambil gambar tukang tambal ban

yang sedang asyik mengerjakan pekerjaannya dari celah ban

yang posisinya berdiri. Pengambilan gambar yang demikian juga

dapat menciptakan kesan tiga dimensi.

- Efek dengan penyinaran cahaya

Dengan memberi cahaya yang berbeda intensitasnya pada suatu

subyek diantara subyek-subyek lain yang tidak mendapatkan

cahaya dengan intensitas yang sama, juga dapat menciptakan

kesan kedalaman. Contohnya, sebuah adegan three shot dengan

komposisi subyek berdiri di kiri dan kanan sedangkan seorang

subyek yang lain sedang duduk dikursi yang rendah. Kemudian

sebuah sorotan cahaya lunak diterpakan ke wajah subyek yang

duduk di tengah itu. Keadaan yang demikian dapat menciptakan

kesan gambar yang mempunyai kedalaman.

5. Cutting (Editing)

Editing adalah jiwa dari sebuah film. Editing adalah suatu proses memilih,

mengatur dan menyusun shot-shot menjadi satu scene, menyusun dan

mengatur scene-scene menjadi sequence yang akhirnya merupakan

rangkaian shot yang bertutur tentang suatu cerita yang utuh. Dengan kata

lain, pekerjaan editing adalah menyingkirkan semua yang berlebihan,

yang tidak diperlukan dalam pengambilan gambar sebelumnya, termasuk

pengambilan gambar yang salah.

Editor adalah seseorang yang mempunyai peran membantu atau bekerja sama

dengan sutradara, mempunyai kewajiban merangkai gambar dengan baik dan

teliti sehingga dapat bercerita kepada penonton. Editor harus bekerja dengan
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menggunakan kepekaan artistic, persepsi artistikdan pertimbangan estetik

dengan menyertakan keterlibatan batinnya menjadi bagian dari film yang akan

dibuat.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang editor ketika melakukan

tugas editing:

- Memilih shot

- Mempertimbangkan keterpaduan dan kesinambungan

- Memilih jenis transisi yang digunakan

- Membentuk irama/tempo

Dalam pembuatan film, terdapat tiga jenis editing, yaitu kesinambungan,

kompilasi, dan gabungan kesinambungan dan kompilasi.

a. Editing kesinambungan

Penuturan cerita disampaikan dengan menyusun gambar secara berurutan

dan berkesinambungan.

b. Editing kompilasi

Penuturan cerita disampaikan dengan narasi dan gambar-gambar yang

ditampilkan sebagai ilustrasi dalam penuturan tersebut sehingga penonton

menjadi terbantu oleh gambar-gambar dalam memahami uraian naratifnya.

c. Gabungan editing kesinambungan dan kompilasi
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Peserta diklat dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang. Pengajar

membagikan file video untuk masing-masing kelompok. Setiap kelompok

mengamati video yang diberikan, mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang

ada dalam video itu yang dapat membuat film menjadi bernuansa sistemik.

Tuliskan hasil pengamatan dalam lembar checklist berikut

Nama kelompok:

Judul film:

Durasi film:

No Unsur yang diamati Ada Tidak

1 Camera angle

2 Continuity

3 Close up

5 Composition

5 Cutting

E. Latihan/ Kasus /Tugas
Setelah Anda membaca uraian materi dan melakukan aktivitas pembelajaran,

kerjakan latihan berikut

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sinematografi!

2. Jelaskan unsur apa saja yang harus ada, agar rangkaian gambar bergerak

memiliki nuansa sistemik!

F. Rangkuman
1. Sinematografi adalah kegiatan menulis yang menggunakan gambar

bergerak, seperti apakah gambar-gambar itu, bagaimana merangkai

potongan-potongan gambar yang bergerak menjadi rangkaian gambar yang

mampu menyampaikan maksud tertentu atau menyampaikan informasi atau

mengkomunikasikan ide tertentu.
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2. Terdapat lima prinsip yang perlu diperhatikan agar pengambilan gambar yang

akan dilakukan mempunyai nuansa sistemik, yaitu camera angle, continuity,

close up, composition, cutting

G. Kunci Jawaban
1. Sinematografi adalah kegiatan menulis yang menggunakan gambar

bergerak, merangkai potongan-potongan gambar yang bergerak menjadi

rangkaian gambar yang mampu menyampaikan maksud tertentu atau

menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan ide tertentu.

2. Unsur-unsur yang harus ada, agar rangkaian gambar bergerak memiliki

nuansa sistemik:

- Camera angle, adalah sudut pandang penonton. Penempatan sudut

pandang kamera menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun

cerita yang berkesinambungan.

- Continuity, adalah urutan gambar yang berkesinambungan, lancar, dan

mengalir secara logis.

- Close up, memberikan kemungkinan suatu penyajian yang rinci dan detail

dalam suatu kejadian.

- Composition, merupakan pengaturan dari unsur-unsur yang terdapat

dalam gambar untuk membentuk suatu kesatuan yang serasi dalam

sebuah bingkai.

- Cutting, adalah suatu proses memilih, mengatur dan menyusun shot-shot

menjadi satu scene, menyusun dan mengatur scene-scene menjadi

sequence yang akhirnya merupakan rangkaian shot yang bertutur tentang

suatu cerita yang utuh.
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Kegiatan Pembelajaran 3 Teknik Pengambilan
Gambar Bergerak

A. Tujuan
1. Melalui praktikum peserta diklat dapat melakukan pengambilan gambar

bergerak dengan berbagai variasi sudut pengambilan gambar secara teliti

dan bertanggungjawab

2. Melalui praktikum peserta diklat dapat melakukan pengambilan gambar

bergerak dengan berbagai variasi bidang pandang secara teliti dan

bertanggungjawab

3. Melalui praktikum peserta diklat dapat melakukan pengambilan gambar

dengan mengatur pergerakan kamera secara teliti dan bertanggungjawab

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Melakukan pengambilan gambar bergerak dengan tiga variasi sudut

pengambilan gambar

2. Melakukan pengambilan gambar bergerak dengan tiga variasi bidang

pandang

3. Melakukan pengambilan gambar dengan mengatur pergerakan kamera

panning dan tilting

C. Uraian Materi

1. Sudut pengambilan gambar
Dalam penataan kamera secara teknik yang perlu diperhatikan salah satunya

adalah camera angle atau sudut kamera. Pemilihan sudut pandang kamera

dengan tepat akan mempertinggi visualisasi dramatik dari suatu cerita.

Sebaliknya jika pengambilan sudut pandang kamera dilakukan dengan serabutan

dapat merusak dan membingungkan penonton, karena makna bisa jadi tidak

tertangkap dan sulit dipahami. Oleh karena itu penentuan sudut pandang kamera

menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun cerita yang

berkesinambungan.
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Sudutkamera di bagi menjadi 3 jenis yaitu sudut kamera obyektif, subyektif dan

point of view.

a. Sudut kamera obyektif

Adalah kamera dari sudut pandang penonton outsider, tidak dari sudut

pandang pemain tertentu. Angle kamera obyektif tidak mewakili siapapun.

Penonton tidak dilibatkan, dan pemain tidak merasa ada kamera, tidak

merasa ada yang melihat.

- Bird eye view

Teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera

berada di atas ketinggian objek. Hasilnya akan terlihat lingkungan yang

luas dan benda-benda lain tampak kecil dan berserakan

Gambar 9 Bird Eye View

(http://www.koreaittimes.com/image/bird-eye-view-perspective-jeju-airest-city-1)
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- High angle

Sudut pengambilan dari atas objek sehingga mengesankan objek jadi

terlihat kecil. Teknik ini memiliki kesan dramatis yaitu nilai “kerdil”.

Gambar 10 High Angle View

(http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-high-angle-view-multi-

ethnic-co-workers-image6604278)
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- Low angle

Sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga mengesankan objek

jadi terlihat besar. Teknik ini memiliki kesan dramatis yaitu nilai

agung/prominance, berwibawa, kuat, dominan

Gambar 11 Low Angle View

(http://www.livebinders.com/play/play/1447657)
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- Eye level

Sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. Hasilnya

memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang. Teknik ini tidak

memiliki kesan dramatis melainkan kesan wajar.

Gambar 12 Eye Level View

(http://www.gdcommercial.com/listings/FremontTimeSquare/FremontTimeSquare

.html)
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- Frog eye

Sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan

alas/dasar kedudukan objek atau lebih rendah. Hasilnya akan tampak

seolah-olah mata penonton mewakili mata katak.

Gambar 13 Frog Eye View

(http://rumahkreasihana.blogspot.co.id/2012/02/teknik-pengambilan-

gambar.html)

b. Sudut kamera subyektif

Kamera dari sudut pandang penonton yang dilibatkan, misalnya melihat

ke penonton. Atau dari sudut pandang pemain lain, misalnya film horor.

Angle kamera subyektif dilakukan dengan beberapa cara:

- Kamera berlaku sebagai mata penonton untuk menempatkan mereka

dalam adegan, sehingga dapat menimbulkan efek dramatik

- Kamera berganti-ganti tempat dengan seseorang yang berada dalam

gambar. Penonton dapat menyaksikan suatu hal atau kejadian melalui

mata pemain tertentu. Penonton akan mengalami sensasi yang sama

dengan pemain tertentu. Jika sebuah kejadian disambung dengan

36

- Frog eye

Sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan

alas/dasar kedudukan objek atau lebih rendah. Hasilnya akan tampak

seolah-olah mata penonton mewakili mata katak.

Gambar 13 Frog Eye View

(http://rumahkreasihana.blogspot.co.id/2012/02/teknik-pengambilan-

gambar.html)

b. Sudut kamera subyektif

Kamera dari sudut pandang penonton yang dilibatkan, misalnya melihat

ke penonton. Atau dari sudut pandang pemain lain, misalnya film horor.

Angle kamera subyektif dilakukan dengan beberapa cara:

- Kamera berlaku sebagai mata penonton untuk menempatkan mereka

dalam adegan, sehingga dapat menimbulkan efek dramatik

- Kamera berganti-ganti tempat dengan seseorang yang berada dalam

gambar. Penonton dapat menyaksikan suatu hal atau kejadian melalui

mata pemain tertentu. Penonton akan mengalami sensasi yang sama
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close up seseorang yang memandang ke luar layar, akan memberi

kesan penonton sedang menyaksikan apa yang disaksikan oleh

pemain yangmemandang keluar layar tersebut.

- Kamera bertindak sebagai mata dari penonton yang tidak kelihatan.

Seperti presenter yang menyapa pemirsa dengan memandang

langsung ke kamera. Relasi pribadi dengan penonton bisa dibangun

dengan cara seperti ini.

c. Sudut kamera point of view

Yaitu suatu gabungan antara obyektif dan subyektif. Angle kamera p.o.v

diambil sedekat shot obyektif dalam kemampuan meng-approach sebuah

shot subyektif, dan tetap obyektif. Kamera ditempatkan pada sisi pemain

subyektif, sehingga memberi kesan penonton beradu pipi dengan pemain

yang di luar layar. Contoh paling jelas adalah mengambil close up pemain

yang menghadap ke pemain di luar layar dan sebelumnya didahului

dengan Over Shoulder Shot.

2. Bidang pandang pengambilan gambar
Seorang pembuat film harus memiliki pemahaman tentang bagaimana harus

membuat ukuran gambar (frame size) atau komposisi yang baik dan menarik

dalam setiap adegan filmnya. Pengaturan komposisi yang baik dan menarik

adalah jaminan bahwa gambar yang ditampilkan tidak akan membuat penonton

bosan dan enggan melepaskan sekejap mata pun terhadap gambar yang kita

tampilkan.

Komposisi berarti pengaturan (aransemen) unsur-unsur yang terdapat dalam

gambar untuk membentuk satu kesatuan yang serasi (harmonis) di dalam

sebuah bingkai. Batas bingkai pada gambar yang terlihat pada view finder atau

LCD kamera, itulah yang disebut dengan framing.

Dalam mengatur komposisi, seorang kameramen harus mempertimbangkan di

mana dia harus menempatkan obyek yang diharapkan akan menjadi POI (Point

of Interest atau obyek utama yang menjadi pusat perhatian) dan seberapa besar
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ukurannya dalam frame. Kesimpulannya komposisi shot atau biasa disebut

dengan shot size adalah pengukuran sebuah gambar yang ditentukan

berdasarkan objek, pengaturan besar dan posisi objek dalam frame (bingkai),

dan posisi kamera yang diinginkan.

Terdapat beberapa shot dasar yang sering digunakan dalam pengambilan

gambar, antara lain extreme long shot, long shot, medium long shot, medium

shot, medium close up, close up, big close up, extreme close up.

a. Extreme long shot (ELS)

Gambar diambil dari jarak sangat jauh, yang ditonjolkan bukan objek lagi

tetapi latar belakangnya. Dengan demikian dapat diketahui posisi objek

tersebut terhadap lingkungannya

Gambar 14 Extreme Long Shot

(http://www.sfu.ca/~jhamlin/892/designproject/xlong1.html)

b. Very Long shot (VLS)

Gambar dengan teknik VLS ini mempunyai komposisi panjang, jauh, dan luas

tetapi lebih kecil daripada ELS. Dengan tujuan menggambarkan adegan

kolosal atau obyek yang banyak.
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Gambar 15 Very Long Shot

c. Long shot (LS)

Merupakan teknik yang memperlihatkan komposisi obyek secara total, dari

ujung kepala hingga ujung kaki (bila obyek manusisa). Dengan tujuan

memperkenalkan tokoh secara lengkap dengan setting latarnya yang

menggambarkan obyek berada. Biasanya gambar ini digunakan pada

sebagai opening shot (biasanya zoom in hingga ke medium shot untuk

menggambarkan wajah tokoh yang bersangkutan lebih detail).
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Gambar 16 Long Shot

d. 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 sampai lutut

Gambar 17 Medium Long Shot

40

Gambar 16 Long Shot

d. 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 sampai lutut

Gambar 17 Medium Long Shot

40

Gambar 16 Long Shot

d. 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 sampai lutut

Gambar 17 Medium Long Shot



41

e. Medium shot (MS)

Ialah gambar yang memiliki komposisi subjek (manusia) dari tangan hingga

ke atas kepala sehingga penonton dapat melihat jelas ekspresi dan emosi

yang meliputinya. Gambar ini sering dilakukan untuk master shot pada saat

moment interview.

Gambar 18 Medium Shot

f. Medium close up (MCU)

Adalah komposisi gambar yang memperlihatkan setengah porsi subjek

dengan latar yang masih bisa dinikmati sehingga memberikan kesatuan

antara komposisi subjek dengan latar.
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Gambar 19 Medium Close Up

g. Close up (CU)

Ialah komposisi yang memperjelas ukuran gambar contoh pada gambar

manusia biasanya antara kepala hingga leher. Hal ini menunjukan

penggambaran emosi atau reaksi terhadap suatu adegan.
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Gambar 19 Medium Close Up

g. Close up (CU)

Ialah komposisi yang memperjelas ukuran gambar contoh pada gambar

manusia biasanya antara kepala hingga leher. Hal ini menunjukan

penggambaran emosi atau reaksi terhadap suatu adegan.



43

Gambar 20 Close Up

h. Big close up (BCU)

Adakah komposisi yang lebih dalam dari pada CU sehingga bertujuan

menampilkan kedalaman pandangan mata, ekspresi kebencian pada wajah.

Tanpa kata-kata, tanpa bahasa tubuh, tanpa intonasi, BCU sudah

mewujudkan semuanya itu.

Gambar 21 Big Close Up
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i. Extreme close up (ECU)

Adalah penggambilan gambar close up secara mendetail dan berani.

Kekuatan ECU ini terletak pada kedekatan dan ketajaman yang hanya focus

pada suatu bagian objek saja.

Gambar 22 Extreme Close Up

3. Gerakan kamera dalam pengambilan gambar
Untuk menciptakan gambar yang dinamis dan dramatis, kita perlu mengenal

macam-macam gerakan kamera, antara lain panning, zooming, tilting, follow.

a. Panning

Dalam teknik ini, kamera digeser secara horizontal mengikuti urutan objek,

baik ke kiri atau ke kanan. Jika kamera di geser ke kiri disebut pan left,

sementara jika digeser ke kanan disebut pan right. Waktu standar untuk

melakukan panning berkisar antara 3 sampai 5 detik.
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Gambar 23 Gerakan Panning

(http://dokumen.tips/documents/03-teknik-pengambilan-gambar.html)

b. Tilting

Dalam teknik ini, objek diambil dengan memperlihatkan sosok dari bawah

kemudian bergeser sedikit demi sedikit ke atas (titling up), atau sebaliknya

(titling down). Dengan cara ini, penonton disuguhi gambaran sosok secara

perlahan sehingga menimbulkan penasaran.

Gambar 24 Gerakan Tilting

(http://dokumen.tips/documents/03-teknik-pengambilan-gambar.html)
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c. Zooming

Dalam teknik ini secara fisik kamera memang tidak bergerak, yang digunakan

adalah tombol zooming pada kamera. Jika tombol zooming ditekan ke

belakang, objek akan terlihat menjauh (zoom out), sementara jika tombol

zooming ditekan ke depan, objek atan terlihat mendekat (zoom in).

Dalam pembuatan film, teknik ini kurang disarankan, alasannya dalam

sebuah adegan durasi yang digunakan adalah satuan detik. Jika

menggunakan teknik zooming, efek yang akan diperlihatkan sering kali tidak

tersampaikan.

Gambar 25 Gerakan Zooming

(http://dokumen.tips/documents/03-teknik-pengambilan-gambar.html)

d. Dolly

Dalam teknik ini, juru kamera akan menggunakan dolly (seti tiga beroda yang

diletakkan di bawah kaki-kaki tripod). Pengambilan gambar dengan teknik

dolly ini ada dua, jika kamera dengan dolly digerakkan mendekati objek
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disebut dolly in, semetara jika kamera bergerak menjauhi objek disebut dolly

out.

Gambar 26 Gerakan Dolly

(http://dokumen.tips/documents/03-teknik-pengambilan-gambar.html)

e. Follow

Adalah gerakan kamera mengikuti objeknya. Sehingga gambar yang

dihasilkan lebih berfariasi, agar gambar tak terlalu shaking dianjurkan

menggunakan dolly trac.
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Gambar 27 Gerakan Follow

(http://dokumen.tips/documents/03-teknik-pengambilan-gambar.html)

Terdapat beberapa tekniklain yang tidak hanya mengandalkan sudut

pengambilan, ukurangambar, gerakan kamera dan objek tetapi juga unsur- unsur

lain seperti cahaya, properti dan lingkungan. Rata-rata pengambilan gambar

dengan menggunakan teknik-teknik ini menghasilkan kesan lebih dramatik.

1) Backlight Shot

Dalam teknik ini, pengambilan gambar memperlihatkan wajah yang

berbayang karena diabaikan oleh lensa kamera. Lensa kamera lebih

mengejar cahaya di belakang objek sehingga objek menjadi tidak terkena

cahaya. Pada prinsipnya, kamera selalu mengejar cahaya yang lebih terang,

sehingga jika ada objek yang menghalangi cahaya maka objek tersebut akan

terlihat gelap.Efek yang terjadi adalah objek terlihat tidak jelas, sementara

background tampak terang benderang. Semakin terang cahaya background,

maka semakin gelap objek

Gambar 28 Backlight Shot

(http://www.roguepaddler.com/composition.htm)

2) Reflection Shot
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Dalam teknik ini, juru kamera tidak membidik objek langsung ke sasaran,

tetapi justru ke benda-benda yang mengandung bayangan (refleksi) atau

pantulan objek. Jika dilakukan di kamar, maka cermin bisa digunakan

sebagai reflektor, jika dilakukan di taman, kolam bisa dijadikan sebagai

reflektor. Kesanyang ditimbulkan cukup dramatis karena pengaruh media

yang digunakan.

Gambar 29 Reflection Shot

(http://eliseblaha.typepad.com/golden/2012/04/tips-for-fun-everyday-

photos.html)

3) Door Frame Shot

Dalam teknik ini, pengambilan gambar dilakukan dengan membuka sebuah

pintu sedikit demi sedikit kemudia melongok ke dalamnya. Seolah juru

kamera mengintip tapi melalui pintu yang sedikit terbuka. iasanya teknik

seperti ini memberikan kesan menegangkan, misalnya dalam film

horor. Penonton menjadi penasaran pada peristiwa yang terjadi di balik pintu.
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Gambar 30 Door Frame Shot

(http://montagesmagazine.com/2015/09/the-village-part-i-motifs-and-story-

arc/)

4) Artificial Framing Shot

Dalam teknik ini, juru kamera menempatkan benda-benda di depan kamera

sehingga efek yang muncul adalah keindahan karena kamera tidak langsung

membidik objek, tetapi terhalangi oleh benda yang menjadi foreground.

Gambar 31 Artificial Framing Shot

(http://allaboutwindowsphone.com/features/item/19577_Smartphone_camera

_physics_part.php)
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5) Jaws Shot

Dalam pengambilan gambar, biasanya objek tahu jika gambarnya akan di-

shot. Tapi dalam teknik ini justru seolah-olah objek tidak tahu sehingga ketika

kamera menyorot ke arahnya dia terlihat kaget, tapi dalam situasi yang

dramatik.

Gambar 32 Jaws Shot

6) Framing with Background

Dalam teknik ini, fokus tetap di depan, tapi latar belakangnya dimunculkan

untuk memberi kesan lain terhadap objek tujuan. Objek berada dalam kondisi

yang benar-benar tegas dan tajam, sementara background dibiarkan buram

karena tidak ada kaitannya dengan objek.
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Gambar 33 Framing WithBackground

(http://www.videohomeroom.com/framing-shot-based-background/)

7) Tripod Transition

Pada teknik ini, posisi kamera berada diatas tripod dan beralih dari objek satu

ke objek lain secara cepat.

Gambar 34 Penggunaan Tripod Untuk Pengambilan Gambar

(http://www.videomaker.com/videonews/2013/09/8-tips-on-how-to-use-a-

tripod)
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8) Artificial Hairligh

Pada efek ini, rambut objek diberi efek cahaya buatan sehingga menimbulkan

efek bersinar. Selain untuk menambah penampilan, teknik ini juga unruk

memberi batas antara objek dengan background sehingga tampak lebih

terpisah antara objek dan latar belakangnya.

Gambar 35 Artificial Hairlight

(http://vanillaseven.com/2010/09/20/understanding-light-rim-light/)

9) Fast Road Effect

Teknik pengambilan gambar ini memperlihatkan juru kamera berada di dalam

kendaraan yang sedang melaju kencang. Kean yang ditimbulkan adalah

pemandangan jalan yang bergerak begitu cepat memperlihatkan efek

kecepatan mobil obyek.
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Gambar 36 Fast Road Effect

(http://haacked.com/archive/2009/06/08/aspnetmvc-vs10beta1-

roadmap.aspx/)

10) Walking Shot

Teknik ini mengambil gambar pada objek yang sedang berjalan. Biasanya

digunakan untuk menunjukkan orang yang sedang berjalan terburu-buru atau

dikejar sesuatu.

Gambar 37 Walking Shot

(http://julianpopely.blogspot.co.id/2012/09/how-to-shoot-people-walking.html)
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11) Over Shoulder

Pengambilan gambar dari belakang objek, biasanya objek tersebut hanya

terlihat kepala atau bahunya saja. Pengambilan ini untuk memperlihatkan

bahwa objek sedang melihat sesuatu atau bisa juga objek sedang bercakap-

cakap.

Gambar 38 OverShoulder

12) Profil Shot: jika dua orang sedang berdialog, tetapi pengambilan gambarnya

dari samping, kamera satu memperlihatkan orang pertama dan kamera dua

memperlihatkan orang kedua.

Gambar 39 Profile Shot

(http://production.4filmmaking.com/cinematography1.html)
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D. Aktivitas Pembelajaran
Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang. Masing-masing kelompok

melakukan kegiatan berikut:

1. Carilah obyek yang menarik, kemudian lakukan pengambilan gambar dengan

teknik bird eye view, low angle, dan frog eye

2. Lakukan pengambilan gambar dengan teknik longshot dan close up

3. Lakukan pengambilan gambar dengan gerakan kamera panning dan tilting

4. Buat laporan tertulis dari kegiatan yang dilakukan

E. Latihan/Kasus/Tugas
Setelah Anda membaca uraian materi dan melakukan aktivitas pembelajaran,

kerjakan latihan berikut.

1. Jelaskan cara untuk mendapatkan dengan sudut pengambilan gambar

subyektif?

2. Apa fungsi dari pengambilan gambar secara close up?

3. Apa fungsi pengambilan gambar secara panning?

F. Rangkuman
1. Pemilihan sudut pandang kamera dengan tepat akan mempertinggi

visualisasi dramatik dari suatu cerita Sudut pengambilan gambar dibagi

menjadi tiga, yaitu subyektif, obyektif, dan point of view

2. Terdapat beberapa shot dasar yang sering digunakan dalam pengambilan

gambar, antara lain extreme long shot, long shot, medium long shot, medium

shot, medium close up, close up, big close up, extreme close up.

3. Untuk menciptakan gambar yang dinamis dan dramatis, adabeberapa

macam gerakan kamera, antara lain panning, zooming, tilting, follow.

G. Kunci Jawaban
1. Angle kamera subyektif dilakukan dengan cara:

- Kamera berlaku sebagai mata penonton untuk menempatkan mereka

dalam adegan, sehingga dapat menimbulkan efek dramatic.
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- Kamera berganti-ganti tempat dengan seseorang yang berada dalam

gambar. Penonton dapat menyaksikan suatu hal atau kejadian melalui

mata pemain tertentu. Penonton akan mengalami sensasi yang sama

dengan pemain tertentu. Jika sebuah kejadian disambung dengan close

up seseorang yang memandang ke luar layar, akan memberi kesan

penonton sedang menyaksikan apa yang disaksikan oleh pemain

yangmemandang keluar layar tersebut.

- Kamera bertindak sebagai mata dari penonton yang tidak kelihatan.

Seperti presenter yang menyapa pemirsa dengan memandang langsung

ke kamera. Relasi pribadi dengan penonton bisa dibangun dengan cara

seperti ini.

2. Pengambilan gambar secara close up digunakan untuk memperjelas ukuran

gambar sehingga dapat menunjukan penggambaran emosi atau reaksi

terhadap suatu adegan.

3. Pengambilan gambar secara panning bertujuan untuk menciptakan gambar

yang dinamis dan dramatis.
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Kegiatan Pembelajaran 4: Tata Cahaya

A. Tujuan
1. Melalui diskusi peserta diklat dapat menguraikan peranan tata cahaya dalam

proses pengambilan gambar bergerak secara santun dan menghargai

pendapat orang lain

2. Melalui observasi peserta diklat dapat mengidentifikasi prinsip three points

lighting dalam proses pengambilan gambar bergerak secara teliti dan

bertanggungjawab.

3. Melalui diskusi peserta diklat dapat menentukan waktu yang tepat untuk

pengambilan gambar bergerak dengan menggunakan sumber cahaya alami

secara santun dan menghargai pendapat orang lain.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menguraikan peranan tata cahaya dalam proses pengambilan gambar

bergerak

2. Mengidentifikasi prinsip three points lighting dalam proses pengambilan

gambar bergerak

3. Menentukan waktu yang tepat untuk pengambilan gambar bergerak dengan

menggunakan sumber cahaya alami

C. Uraian Materi

1. Konsep tata cahaya
Pencahayaan merupakan salah satu faktor penting ketika merekam video.

Namun, cahaya yang terlalu banyak akan membuat obyek terlihat putih.

Sebaliknya, kurang cahaya dapat membuat obyek tidak terlihat. Sebagian besar

kamera video saat ini telah dilengkapi pengaturan cahaya otomatis. Namun

demikian, saat merekam diluar ruangan, sebaiknya posisi Anda membelakangi

cahaya matahari.

Dalam kaitannya dengan masalah penataan cahaya, satu hal yang tidak boleh

dilupakan oleh juru kamera adalah penempatan kamera harus sedemikian rupa
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sehingga kamera membelakangi pintu atau jendela, karena melalui pintu atau

jendela tersebut cahaya masuk ke dalam ruangan.

Melalui penataan cahaya, dapat diciptakan suasana yang dapat menyentuh

emosi penonton. Misalnya suasanya sedih, gembira, sakral. Demikian pula

melalui penataan cahaya dapat memberikan kesan aktor sedang marah, sedih,

atau berwibawa. Jadi, meskipun kini telah banyak kamera video dengan

sensitivitas tinggi, yang dalam suatu ruangan yang cukup luas dapat mengambil

gambar dengan sangat jelas, tidak berarti mampu menggeser peranan tata

cahaya. Sebab, dengan pencahayaan terhadap suatu obyek, akan dapat

menciptakan gambar atau dapat menjelaskan bentuk obyek dengan terang dan

indah.

Tujuan dari tata cahaya adalah untuk mendapatkan gambar yang menarik dan

mendukung suatu produksi visualisasi dari suatu naskah cerita.

Tata cahaya/lampu yang menyinari semua objek sesungguhnya menghadirkan

kemungkinan bagi sutradara dan aktor 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 difungsikan berkaitan

dengan peran tata cahaya/lampu tetapi fungsi dasar tata cahaya/lampu ini ada

empat, yaitu penerangan, dimensi, pemilihan, dan atmosfir.

1) Penerangan

Inilah fungsi paling mendasar dari tata cahaya. Lampu memberi

penerangan pada pemain dan setiap objek yang ada dilokasi. Istilah

penerangan dalam tata cahaya/panggung bukan hanya sekedar memberi

efek terang sehingga bisa dilihat tetapi juga memberi penerangan bagian

tertentu dengan intensitas tertentu. Tidak semua area memiliki tingkat

terang yang sama tetapi diatur dengan tujuan dan maksud tertentu

sehingga menegaskan pesan yang hendak disampaikan melalui laku

aktor.
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2) Dimensi

Dengan tata cahaya/lampu 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 sama maka gambar yang

akan tertangkap oleh kamera tampak sama. Dengan pengaturan tingkat

intensitas serta pemilahan sisi gelap dan terang maka dimensi objek akan

muncul.

3) Pemilihan

Tata cahaya/lampu dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan

area yang hendak disinari. Pengaturan tata cahaya/lampu ini tidak hanya

berpengaruh bagi perhatian penonton tetapi juga bagi para aktor serta

keindahan tata panggung yang dihadirkan.

4) Atmosfir

Yang paling menarik dari fungsi tata cahaya/lampu adalah

kemampuannya menghadirkan suasana yang mempengaruhi emosi

penonton. Kata “atmosfir” digunakan untuk menjelaskan suasana serta

emosi yang terkandung dalam pe-ristiwa lakon. Tata cahaya/lampu

mampu menghadirkan suasana yang dikehendaki oleh lakon. Sejak

ditemukannya teknologi, efek lampu dapat diciptakan untuk menirukan

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

cahaya matahari pagi berbeda dengan siang hari.

Arah cahaya terhadap obyek harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi

harapan yang diinginkan dalam proses produksi. Berikut ini beberapa panduan

untuk mengarahkan sumber cahaya:

- menyinari scene sehingga menghasilkan gambar yang mudah dipahami dan

dapat dilihat tanpa menyulitkan mata manusia
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- memberikan penyinaran yang seimbang dari scene yang satu dengan yang

lain, sehingga diperoleh urutan gambar yang sesuai tone warna yang baik

terutama pada wajah artis

- mendukung suasana realistik (pagi, siang, malam) maupun dramatic (sedih,

gembira, cemas, takut)

- menghasilkan gambar yang menyenangkan melalui distribusi cahaya dan

bayangan secara artistic

- menciptakan dimensi atau kesan ruang dan kesan kepaduan bentuk,

menghasilkan pemisahan visual antara obyek latar depan dan belakang

- menambah keindahan atau kemolekan dari segi wajah subyek.

2. Prinsip tata cahaya
Dalam pengambilan gambar bergerak, baik di dalam maupun luar ruangan

sangat penting untuk mengatur pencahayaan sehingga subyek akan tampak

dengan jelas. Jika pengambilan gambar dilakukan di dalam ruangan, usahakan

ruangan memiliki cukup banyak cahaya alami ataupun cahaya buatan.

Dalam proses produksi video, tata cahaya memegang peranan yang sangat

penting, bahkan yang paling menentukan nilai atau kualitas materi video yang

ingin ditampilkan. Secara umum, dalam tata cahaya dikenal istilah three points

lighting, yang merupakan formula dasar pencahayaan dalam produksi video.

Three points lighting itu adalah yaitu key light, fill light dan back light.
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Gambar 40 Tata Cahaya Dalam Proses Produksi Video

(http://focuscinema.blogspot.co.id/2012/03/three-points-lighting.html)

a. Keylight

Key light adalah cahaya terkuat dan paling penting dari tiga cahaya yang

digunakan dalam teknik ini. Sumber cahaya ini ditempatkan di antara sisi

kamera dan subjek sedemikian rupa (biasanya membentuk sudut 45o)

sehingga satu sisi subyek akan terang, tetapi sisi lain agak gelap.

Biasanya sinar yang digunakan pada keylight merupakan seberkas sinar

dari hard light dan terfokus pada subyek. Banyaknya sumber cahaya

untuk keylight, tergantung dari banyaknya sudut pengambilan gambar.

Oleh karena itu, dalam produksi film, sumber cahaya ditempatkan di

berbagai arah dengan berbagai intensitas.

b. Fill light

Fill light digunakan sebagai sumber cahaya sekunder untuk key light dan

ditempatkan di sisi berlawanan dari subyek (membentuk sudut -45o).

Sumber cahaya ini tidak seterang key light, karena hanya digunakan

untuk mengisi bayangan yang dihasilkan key light. Fill light membantu

mengurangi kontras yang dihasilkan oleh key light sehingga gambar lebih

terlihat natural.

c. Back light

Back light ditempatkan di belakang subyek dan digunakan untuk

pencahayaan subyek dari belakang. Back light bisa lebih terang atau

lebih redup dari key light; sumber cahaya ini akan memberikan highlight

yang cukup pada subyek dan memisahkan subyek dari latar belakang.

Back light menambah kedalaman gambar, sehingga membuat tampilan

gambar menjadi tiga dimensi.

Penataan lampu dapat pula memberikan kesan tertentu. Penataan lampu dapat

juga diatur untuk memberikan berbagai efek, baik efek yang bersifat artistik, yang

umumnya digunakan untuk acara hiburan, maupun efek dramatis.
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Untuk mendapatkan penyinaran yang seimbang antara ketiga unsur penyinaran,

harus ada perbandingan tertentu antara keylight, fill light dan back lignt.

Perbandingan tersebut adalah 3 untuk back light, 2 untuk key light dan 1 untuk fill

light. Back light yang terbanyak agar dapat memisahkan subyek dengan dekorasi

sehingga gambar tidak terlihat menempel.

3. Sumber cahaya
a. Sumber cahaya alam

Sumber cahaya alam yaitu cahaya matahari yang merupakan bentuk

penyinaran terbaik dalam pengambilan gambar bergerak. Matahari memiliki

cahaya yang terang dan merata, memberikan warna-warna alami dan

kedalaman focus yang mencukupi. Yang harus diperhatikan oleh juru kamera

apabila mengambil gambar dengan menggunakan cahaya matahari adalah

bahwa kecerahan dan posisi matahari selalu berubah. Waktu yang paling

baik untuk pengambilan gambar diluar ruangan adalah antara pukul 07.00

hingga 11.00 dan antara pukul 14.00 hingga 16.30. Cahaya yang diperoleh

dalam rentang waktu tersebut mendekati kesamaan kecerahan sehingga juru

kamera akan mendapatkan hasil gambar yang maksimal. Hindari

pengambilan gambar pada saat matahari tepat diatas kepala karena akan

muncul bayang-bayang dan kernyitan di dahi subyek. Hal ini akan

mempengaruhi ekspresi wajah subyek. Hindari juga pengambilan gambar

saat sore menjelang petang karena akan menghasilkan gambar bluish

(berwarna kebiruan).

b. Sumber cahaya buatan

Sumber cahaya yang digunakan berasal dari cahaya lampu. Yang dimaksud

dengan lampu disini adalah movie lamp (lampu shooting). Movie lamp harus

memancarkan cahaya pada temperature warna daylight. Untuk menghasilkan

cahaya daylight maka lampu harus dilengkapi dengan filter biru. Penggunaan

lampu ini bertujuan untuk menghilangkan bayangan, namun tetap

mempertahankan teori keylight, fill light dan back light.
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Apabila plafon ruangan berwarna putih dan tidak terlalu tinggi, juru kamera

mengarahkan lampu-lampu ke dinding dan langit-langit untuk memperoleh

sebaran cahaya merata ke sekitar ruangan. Penerangan ruangan dengan

cahaya pantulan akan memberikan satu background yang baik.

D. Aktivitas Pembelajaran
Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang dan lakukan kegiatan berikut:

- Lakukan pengambilan gambar dengan menggunakan prinsip three points

lighting

- Lakukan pengambilan gambar dengan sumber cahaya alami

- Buatlah laporan tertulis dari hasil kegiatan kelompok Anda

E. Latihan/Kasus/Tugas
Setelah Anda membaca uraian materi dan melakukan aktivitas pembelajaran,

kerjakan latihan berikut

1. Apa fungsi tata cahaya dalam proses pengambilan gambar bergerak?

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan three points lighting!

3. Kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan pengambilan gambar di

luar ruangan?

F. Rangkuman
1. Tujuan dari tata cahaya adalah untuk mendapatkan gambar yang menarik

dan mendukung suatu produksi visualisasi dari suatu naskah cerita.

2. Ada tiga macam penerapan lampu dalam proses pengambilan gambar

bergerak, yaitu key light, fill light dan back light.

3. Ada dua macam sumber cahaya dalam sebuah produksi film, yaitu cahaya

alam dan cahaya buatan.

G. Kunci Jawaban
1. Tujuan dari tata cahaya adalah untuk mendapatkan gambar yang menarik

dan mendukung suatu produksi visualisasi dari suatu naskah cerita. Fungsi

64

Apabila plafon ruangan berwarna putih dan tidak terlalu tinggi, juru kamera

mengarahkan lampu-lampu ke dinding dan langit-langit untuk memperoleh

sebaran cahaya merata ke sekitar ruangan. Penerangan ruangan dengan

cahaya pantulan akan memberikan satu background yang baik.

D. Aktivitas Pembelajaran
Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang dan lakukan kegiatan berikut:

- Lakukan pengambilan gambar dengan menggunakan prinsip three points

lighting

- Lakukan pengambilan gambar dengan sumber cahaya alami

- Buatlah laporan tertulis dari hasil kegiatan kelompok Anda

E. Latihan/Kasus/Tugas
Setelah Anda membaca uraian materi dan melakukan aktivitas pembelajaran,

kerjakan latihan berikut

1. Apa fungsi tata cahaya dalam proses pengambilan gambar bergerak?

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan three points lighting!

3. Kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan pengambilan gambar di

luar ruangan?

F. Rangkuman
1. Tujuan dari tata cahaya adalah untuk mendapatkan gambar yang menarik

dan mendukung suatu produksi visualisasi dari suatu naskah cerita.

2. Ada tiga macam penerapan lampu dalam proses pengambilan gambar

bergerak, yaitu key light, fill light dan back light.

3. Ada dua macam sumber cahaya dalam sebuah produksi film, yaitu cahaya

alam dan cahaya buatan.

G. Kunci Jawaban
1. Tujuan dari tata cahaya adalah untuk mendapatkan gambar yang menarik

dan mendukung suatu produksi visualisasi dari suatu naskah cerita. Fungsi

64

Apabila plafon ruangan berwarna putih dan tidak terlalu tinggi, juru kamera

mengarahkan lampu-lampu ke dinding dan langit-langit untuk memperoleh

sebaran cahaya merata ke sekitar ruangan. Penerangan ruangan dengan

cahaya pantulan akan memberikan satu background yang baik.

D. Aktivitas Pembelajaran
Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang dan lakukan kegiatan berikut:

- Lakukan pengambilan gambar dengan menggunakan prinsip three points

lighting

- Lakukan pengambilan gambar dengan sumber cahaya alami

- Buatlah laporan tertulis dari hasil kegiatan kelompok Anda

E. Latihan/Kasus/Tugas
Setelah Anda membaca uraian materi dan melakukan aktivitas pembelajaran,

kerjakan latihan berikut

1. Apa fungsi tata cahaya dalam proses pengambilan gambar bergerak?

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan three points lighting!

3. Kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan pengambilan gambar di

luar ruangan?

F. Rangkuman
1. Tujuan dari tata cahaya adalah untuk mendapatkan gambar yang menarik

dan mendukung suatu produksi visualisasi dari suatu naskah cerita.

2. Ada tiga macam penerapan lampu dalam proses pengambilan gambar

bergerak, yaitu key light, fill light dan back light.

3. Ada dua macam sumber cahaya dalam sebuah produksi film, yaitu cahaya

alam dan cahaya buatan.

G. Kunci Jawaban
1. Tujuan dari tata cahaya adalah untuk mendapatkan gambar yang menarik

dan mendukung suatu produksi visualisasi dari suatu naskah cerita. Fungsi



65

dasar tata cahaya/lampu ini ada empat, yaitu penerangan, dimensi,

pemilihan, dan atmosfir.

2. Three points lighting merupakan formula dasar pencahayaan dalam produksi

video, yang terdiri dari key light, fill light dan back light

3. Waktu yang paling baik untuk pengambilan gambar diluar ruangan adalah

antara pukul 07.00 hingga 11.00 dan antara pukul 14.00 hingga 16.30.

Cahaya yang diperoleh dalam rentang waktu tersebut mendekati kesamaan

kecerahan sehingga juru kamera akan mendapatkan hasil gambar yang

maksimal.
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EVALUASI

1. Berikut ini adalah ciri-ciri kamera consumer, kecuali …

a. Fitur yang digunakan serba manual

b. Harga relatif lebih murah

c. Tidak tahan banting

d. Cenderung ringkih

2. Dalam suatu produksi video, penataan posisi lampu yang kurang tepat

terkadang menimbulkan bayangan yang tidak diinginkan. Bayangan ini

mengganggu pandangan penonton sehingga harus diminimalisir tanpa

mengubah susunan lampu-lampu yang ada. Untuk itu perlu ditambahkan satu

sumber cahaya lagi untuk melunakkan bayangan. Jenis pencahayaan yang

dapat digunakan untuk melunakkan bayangan yang timbul adalah....

a. Fill light

b. Front light

c. Back light

d. Keylight

3. Dalam sebuah film dokumenter pembangunan waduk Gajah Mungkur di

Wonogiri, diinginkan mengambil gambar keseluruhan areal waduk beserta

lingkungan sekitarnya. Untuk memperoleh gambar tersebut harus diatur

sudut pengambilan gambarnya. Sudut pengambilan gambar yang sesuai

untuk memperlihatkan areal waduk dan lingkungan sekitarnya adalah ….

e. Bird eye view

f. High angle

g. Eye level

h. Frog level
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4. Seorang guru ingin mendokumentasikan suasana saat ujian di kelasnya.

Kamera diletakkan di depan kelas, didepan papan tulis. Saat pengambilan

gambar, kamera bergerak dari posisi tangah ke arah kiri dan ke arah kanan.

Teknik pergerakan kamera seperti ini dikenal dengan nama ….

a. Panning

b. Tilt

c. Dolly

d. Pedestal

5. Dalam suatu skenario adegan drama, digambarkan tokoh utama sedang
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PENUTUP

Demikianlah akhir dari modul Guru Pembelajar Kelompok Kompetensi FTeknik

Pengambilan Gambar Bergerak. Semoga setelah mempelajari dan mengerjakan

tugas serta latihan yang ada, peserta diklat dapat lebih terampil dalam

melakukan pengambilan gambar bergerak.

Apabila ada kekurangan dalam penulisan modul ini, penulis sangat berharap ada

saran bagi perbaikan isi modul ini di kemudian hari.
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GLOSARIUM

Viewfinder merupakan monitor kecil sebagai jendela pengamat kita untuk

bisamelihat obyek yang masuk ke dalam kamera.

Aperture (Diafragma) yaitu sejumlah lembaran metal tipis yang disusun

sedemikian rupa sehingga bisa dibuka dan ditutup untukmengatur banyaknya

sinar yang masuk ke lensa kamera.

Sinematografi adalah kegiatan menulis yang menggunakan gambar bergerak,

seperti apakah gambar-gambar itu, bagaimana merangkai potongan-potongan

gambar yang bergerak menjadi rangkaian gambar yang mampu menyampaikan

maksud tertentu atau menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan ide

tertentu.
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