PERSIAPKAN SEGALA SESUATU:

Cara mengelola
hari rekaman Anda
Beberapa instruktur merekam beberapa bagian setiap hari, beberapa
lainnya merekam banyak materi sekaligus. Yang mana pun Anda, daftar
periksa ini akan membantu Anda mempersiapkan diri untuk merekam.

Sebelum Anda merekam
Berlatihlah membaca skrip – Baca skrip Anda dengan lantang sebelum mulai merekam. Buat perubahan pada
kata atau frasa yang tidak terdengar natural.
Siapkan alat rekaman Anda – Pilih mikrofon dan kamera (jika Anda akan tampil di layar), berlatih menggunakannya,
dan tes audio di lingkungan Anda merekam untuk memastikan tidak ada gema atau masalah audio lainnya.
Pilih pakaian dan latar belakang Anda – Pilih apa yang akan Anda kenakan dan apa yang akan terlihat di
belakang Anda, perhatikan bagaimana ini akan memberi kesan pada tampilan Anda (formal, profesional, seru, dll.).
Rekam video tes Anda – Buat video tes berdurasi 1 hingga 3 menit dengan penyiapan rekaman Anda dan
kirimkan kepada kami untuk mendapatkan umpan balik.
Buat daftar pengambilan gambar Anda – Telusuri skrip Anda dan rencanakan pengambilan gambar Anda.
Pikirkan latar belakang, sudut kamera, properti, dll. (Opsional)

Pada hari rekaman
Tandai pelajaran – Agar file video tertata rapi, sebutkan nama pelajaran dan nomor take (misal, “Learning Python,
take 3”) di awal setiap pengambilan gambar.
Persiapkan segala sesuatu – Siapkan kartu memori, baterai, dan pengisi daya ekstra.
Periksa rekaman Anda – Jeda rekaman setelah beberapa pelajaran dan periksa apakah kualitas audio dan video
sudah baik, pencahayaan sudah tepat, dan tidak ada yang buram.
Jangan lupa minum – Minumlah banyak air selama proses rekaman agar nada suara Anda tidak berubah.
Catat pengambilan gambar – Catat pelajaran yang sudah direkam dan take yang menurut Anda paling baik.
Simpan footage – Ambil jeda beberapa kali dan simpan footage ke komputer Anda.

Praktik Terbaik untuk Penyiapan Peralatan
1

Cahaya Utama

2

Cahaya Tambahan Intensitas Sedang

3

Cahaya Latar

4

Kamera

Paling Cerah
Intensitas Rendah

