BAB II
KAJIAN TEORI

II.1

TEORI
II.1.1 Video
Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak.
Aplikasi umum dari sinyal video adalah televisi, tetapi dia dapat juga digunakan dalam
aplikasi lain di dalam bidang teknik, saintifik, produksi dan keamanan.
Kata video berasal dari kata Latin, "Saya lihat".
Istilah video juga digunakan sebagai singkatan dari videotape, dan juga perekam video
serta pemutar video.
Video analog format encoding



NTSC



PAL



SECAM
Video analog format elektrik



RF



composite video



component video



S-Video



RGB
Video analog format kaset



Ampex



VERA (BBC)



U-matic (Sony)



Betamax (Sony)



Betacam



Betacam SP



VHS (JVC)



S-VHS (JVC)



VHS-C (JVC)



Video 2000 (Philips)



8mm tape



Hi8
Video digital format kaset



D1 (Sony)



D2 (Sony)



D3



D4



D5



Digital Betacam (Sony)



Betacam IMX (Sony)



D-VHS (JVC)



DV



MiniDV



MicroMV



Digital8 (Sony)
Disk optik format penyimpanan:



DVD



Laserdisc
Video digital terpilih format encoding:



CCIR 601



MPEG-2



H.261



H.263



H.264

II.1.2 Publikasi
Mempublikasikan adalah membuat konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum.
Sementara penggunaan yang lebih spesifik dapat bervariasi dimasing-masing negara,
biasanya diterapkan untuk teks, gambar, atau konten audio visual lainnya
di media apapun, termasuk kertas (seperti surat kabar, majalah, katalog, dll) atau bentuk
penerbitan

elektronik

seperti

situs,

buku

elektronik,

CD,

dan

MP3.

Kata publikasi berarti tindakan penerbitan, dan juga mengacu pada setiap salinan.

II.1.3 Video Publikasi
Video Publikasi merupakan salah satu bagian dalam pembuatan sebuah video company
profile. Company profile merupakan sebuah paparan penjelasan mengenai sebuah brand
atau perusahaan secara verbal maupun dalam bentuk grafik yang meningkatkan
corporate value ( nilai-nilai perusahaan ) sebagai media komunikasi dan alat pemberi
informasi tentang perusahaan tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan.

II.2

Sinopsis
Sinopsis adalah sebuah ringkasan cerita. Ringkasan adalah bentuk pemendekan dari
sebuah tulisan dengan tetap memperhatikan unsur-unsur intrinsik tulisan tersebut.
membuat sinopsis merupakan suatu cara yang efektif untuk menyajikan karangan
(tulisan) yang panjang dalam bentuk yang singkat.
Dalam sinopsis, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, dan penjelasan-penjelasan
dihilangkan, tetapi tetap mempertahankan isi dan gagasan umum pegarangnya.
Sinopsis biasanya dibatasi oleh jumlah halaman, misalnya dua atau tiga halaman,
seperlima atau sepersepuluh dari panjang karangan asli.

Sinopsis dalam video publikasi Tataloe Music Center ini ialah :

Ungkapan perasaan orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus,
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) atau Autis yang hiperaktif membuat
anak mereka tak pernah bisa diam dan membuat fokus dan emosinya tidak dapat
terkontrol. Mereka telah mengupayakan berbagai terapi agar anaknya bisa sedikit lebih
baik. Mulai dari terapi medis, motorik dan sebagainya. Tapi perkembangannya tak naik
dengan signifikan.
Lalu sang ibu mendapat informasi mengenai terapi musik untuk stimulus anak
berkebutuhan khusus melalui media musik. Awalnya sang ibu ragu, namun sang
keponakan meyakinkannya. Orang tua tersebut pun akhirnya mencoba untuk datang
ketempat terapi tersebut. Baru saja sampai, anak tersebut langsung berlarian. Saat
berlari ia mendengar suara alat musik yaitu drum. Saat diajak oleh orang tuanya untuk
berbertemu dengan terapi. Ia menolak dan kembali berlari menuju drum dan memukulmukulnya.
Orang tuanya menganggap kalau anaknya senang dan nyaman bermain drum
atau alat musik pukul lainnya. Secara tidak langsung itu akan memberi stimulus bagi
anak tersebut.

II.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang gunakan dalam pengumpulan data pembuatan Video Publikasi Tataloe
Music Center adalah wawancara. Dimana saya melakukan wawancara dengan Ibu
Diana Rida selaku Narasumber dan juga orang tua dari Altaf Alkhalifi Zalwa sebagai
tokoh sentral dalam video publikasi Tataloe Music Center Serta Bapak Rian selaku
terapi di Tataloe Music Center.

