Menggunakan

SMARTPHONE

APA ITU VLOG ?
Vlog adalah singkatan dari VideoBlog, merupakan suatu konten kreatif yang menggunakan
media audio visual, biasanya dilakukan dengan berbicara di depan kamera menceritakan
tentang sesuatu yang ia suka, berbicara berbagai tips, berbagi apapun yang ada di dalam
pikiran, bahkan ada pula yang membuat klip seperti film. Pelakunya disebut VLOGGER.

TUJUAN DARI VLOG
Tujuan pembuatan vlog bisa berbeda-beda ada yang bertujuan untuk sekedar sharing
pendapat pribadi, berbagi informasi, dan bahkan agar mendapatkan penghasilan dengan
menjadikannya sebagai ladang bisnis atau pekerjaan.

APA KEUNTUNGAN MENJADI VLOGGER?
Informasi yang disajikan oleh suatu Blog adalah dalam bentuk tulisan,jika informasi itu
disajikan dalam bentuk audio visual, maka akan jauh lebih memberikan daya Tarik
tersendiri. bisa menjadikan kita populer karena sering muncul di internet dan banyak
dikenal sehingga bagus juga untuk karir kedepannya. Peluang keuntungan finansial yang
bisa didapatkan dari Vlogging, diantaranya dari Google Adsense, Endorsement, Promosi,
Pemasangan Iklan, Kerjasama dengan Pihak ketiga.

BAGAIMANA CARA MEMULAINYA?
Agar bisa menjadi seorang Vlogger, caranya tidaklah rumit. Yang penting ada kemauan dulu
dan sedikit kemampuan tentang internet dan editing video. Dengan kamera hp saja, anda
sudah bisa menjadi vlogger. Agar hasilnya lebih baik dan menarik, maka pelajari cara editing
video. Bahkan kalau anda benar-benar mau terjun ke dunia ini, anda bisa melengkapi
dengan peralatan-peralatan lain yang spesifikasinya lebih bagus untuk menghasilkan video
yang berkualitas.

PERALATAN YANG DIBUTUHKAN
1. Smartphone

Saat ini kamera HP sudah dilengkapi LED flash dengan
resolusi kamera video hingga Full HD. Jadi, nggak perlu
repot-repot deh beli kamera mahal. Karena pakai
kamera smartphone saja sudah cukup.

2. Tripod
Yaitu alat stand berkaki tiga untuk membantu agar
badan kamera bisa berdiri dengan tegak dan dan tidak
mudah goyah

3. Tongsis
Buat kamu yang bikin vlognya sendirian, nggak ada
teman. Tongsis bisa di jadikan alat bantu pengambilan
gambar saat sedang berjalan.

4. Gorilla Pod
Alat ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan tripod.
Bedanya, kaki Gorilla Pod lebih fleksibel. Kamu bisa
melipatnya, atau mengaitkan ke benda-benda lain
seperti pohon, dll.

5. Microphone
Suara juga penting dalam pembuatan vlog, Jadi, pastikan
suara kamu cukup jelas saat sedang berbicara, Kamu
bisa membeli mic clip on yang harganya cukup murah di
toko-toko aksesoris ponsel.

POIN PENTING DALAM PEMBUATAN VLOG
1. Video Resolution
Pada dasarnya video vlog untuk YouTube memiliki resolusi 16:9 (Posisi Horizontal).
Bagi vlogger pemula saat pengambilan gambar, kamera HP dalam posisi tegak 9:16
(Vertikal), akibatnya pada saat video diputar akan ada warna hitam di bilah kiri dan
kanan video. Untuk itu, pada saat pengambilan gambar, pastikan kamera HP dalam
keadaan landscape/roboh.
2. Airplane Mode
Sebelum membuat vlog di hp. Pastikan HP kalian dalam keadaan Airplane Mode
atau mode pesawat. Agar saat sedang asyik-asyiknya ngomong di depan kamera,
Ponsel tidak bordering karena ada panggilan atau chat masuk.
3. Naskah video
Pastikan kamu sudah menulis naskah atau skenario tentang video yang ingin kamu
buat. Hal ini akan memudahkan kamu saat menjelaskan sesuatu yang ada dalam
videomu.
4. Alur Cerita
Jangan terlalu bertele-tele saat menyampaikan suatu informasi. Langsung to the
point saja. Jangan membuat penonton bingung karena alur videomu yang nggak
jelas.

5. Lattar/setting
Tentukan tempat di mana kamu ingin melakukan pengambilan gambar. Usahakan di
tempat yang cukup pencahayaan. Tipsnya, jangan pernah membelakangi cahaya.
Karena itu dapat memperburuk kualitas videomu.
6. Konten/isi video
Banyak sekali contoh vlog yang bisa kamu lihat dari vlogger yang sudah terkenal.
Kamu bisa melakukan teknik ATM (Amati, Tiru, Modifikasi).
7. Closing vlog
Setelah informasi yang kamu sampaiikan sudah cukup. Jangan lupa untuk melakukan
closing video, dengan outro misalnya. Atau kamu sendiri yang melakukannya. Oiya,
kamu juga bisa mengajak penonton untuk like, comment, share, dan subscribe
channel YouTube kamu saat melakukan closing.

EDITING VIDEO MENGGUNAKAN KINEMASTER
Kinemaster adalah sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengedit video yang mau
kita edit,karena kinemaster ini sangat berkualitas dan memiliki peralatan yang cukup untuk
kita mengeditnya.
Pertama kalian harus mendonwloadnya di play store

Setelah kalian selesai langsung kalian buka aplikasinya,setelah kalian buka akan keluar
tampilan yang seperti ini

Setelah itu kalian klik di ikon yang saya lingkari itu,setelah itu akan keluar tampilan yang
seperti dibawah ini

Kalau udah keluar tampilannya kalian pilih ikon yang saya berikan tanda panah, kenapa kita
harus memilih proyek kosong,karena proyek kosong yang kita pilih itu langsung masuk
kedalam editan, setelah kita klik di proyek kosong itu akan keluar tampilan yang seperti ini.

Kalau sudah keluar tampilan yang seperti ini, kalian tinggal klik media disitu ada saya beri
tanda,kalau sudah klik disitu akan keluar tampilan yang seperti ini.

Kalau sudah keluar ,kalian tinggal pilih Vidio mana yang mau kita edit,kalau sudah kalian
pilih kalian tunggu akan keluar Vidio yang kalian pilih.

Kalau sudah keluar kalian klik di Vidio yang kalian pilih,lalu akan keluar tampilan yang kayak
gini.

Lalu kalian pilih salah satu ikon yang ada di situ,misalnya kalian mau beri musik di Vidio yang
mau kalian edit,kalian tinggal pilih ikon yang aku beri tanda itu,kemudian akan keluar
musiknya

Disini sudah keluar semua musik Anda dan anda pilih salah satu dari beberapa musik
ini.kalau sudah kalian pilih langsung kalian pilih tanda contreng yang berada di sebelah
kanan di atas.lalu akan keluar tampilan yang seperti ini lagi.

Dan Video siap di Publish, OK, dan akhirnya hanya ini yang dapat saya berikan tutorialnya
semoga bisa bermanfaat bagi semuanya cukup sekian dari saya terimakasih

