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BAB IV. MEDIA DAN TEKNIS PRODUKSI  

 

IV.1 Media Utama 

Media utama yang dipilih adalah video, karena dapat menyampaikan pesan iklan 

dengan lengkap dan mudah dimengerti oleh audiens. 

 

IV.1.1 Pra Produksi 

Menurut Windharma dalam situsnya www.csinema.com pra produksi adalah 

proses persiapan awal sebelum masuk ke tahap produksi seperti penentuan kru, 

biaya dan pengambilan gambar. Konsep keseluruhan video iklan lomba jaket 

Iwearzule ini dibuat dengan mengangkat hal – hal yang terjadi pada target 

audiens, dan jaket yang digunakan bisa jadi jalan keluar masalah terseut. 

Tabel IV.1 Menentukan Konsep dan Tujuan Pembuatan Video Iklan 

Sumber: Pribadi (2018) 

Tujuan Video Iklan Untuk mengajak audiens mengikuti 

lomba desain jaket Iwearzule. 

Durasi Durasi yang digunakan 25detik, 

karena media penyebaran utamanya 

lewat Instagram. 

Khalayak Sasaran Remaja menuju dewasa usia 20 – 25 

tahun (mahasiswa). 

Tema Kegiatan yang dilakukan oleh remaja. 

 

Director  : Fery Firmansyah 

DOP   : Muhammad Rizal Nur Hakim 

Storyboard   : Fery Firmansyah 

Storyline  : Fery Firmansyah 

Cast     : Fery Firmansyah 

       - Muhammad Rizal Nur Hakim 

- Muhammad Adil 

Editor    : Fery Firmansyah 
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Musik : -Summer Background Music  -ShamaluevMusic (No 

Copyright Music) 

 -50s Rockn Roll Background Music For Your Videos (No 

Copyright Music) 

 -Fast Aggressive Dark Trap Beat Hip Hop Rap 

Instrumental -Nico on the Beat (No Copyright Music) 

 

IV.1.2 Storyline & Storyboard 

Menurut Fathan pada  www.bikinstoryboard.blogspot.com storyline dan 

storyboard adalah gambar yang disusun sesuai dengan naskah, sehingga 

menghasilkan perepsi yang sama tentang ide yang akan disampaikan. 

IV.2 Produksi 

Pada tahap produksi, merupakan tahapan dalam merealisasikan apa yang sudah 

ada pada pra-produksi. Berikut beberapa tahapan dalam produksi: 

IV.2.1 Persiapan Alat & Properti 

 Alat Visual 

Muslimin (2018) alat yang digunakan untuk megambil atau merekam 

gambar dalam sebuah video, tentu di perlukan kamera dan perangkat 

pendukungnya (h. 67).Alat yang digunakan dalam pembuatan video lomba 

desain jaket Iwearzule adalah: 

‐ Kamera : Canon 60 D 

‐ Lensa  : Canon ef 50mm f.1.8 

‐ Lighting : YN300 LED 

‐ Memory Card : Sandisk Extreme Pro 32gb  

‐ Hardisk : Seagate 320gb 

 

 Alat Editing 

Muslimin (2018) editing adalah proses menyatukan video yang telah 

diambil, sehingga pesan yang tersampaikan dapat diterima oleh audiens 

(h.86). Dengan demikian alat yang digunakan dalam proses editing video 

adalah: 
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