
YOUTUBE

Melihat video artis favorit? Sudah tidak jamannya lagi harus menunggu sampai waktunya datang di

layar televisi. Saat ini sudah ada layanan Video Streaming yang merupakan video online yang dapat

dinikmati kapan saja dan dimana saja hanya dengan tiga syarat, perangkat berupa Notebook atau

lainnya, terkoneksi internet dan sebuah aplikasi bernama Web Browser yang telah tepasang plugin

Flas Player.

Di internet sendiri banyak sekali layanan Video Streaming di antaranya adalah YouTube, MetaCafe,

Revver, Blip.tv atau bahkan Yahoo Video yang menyediakan Video Klip, Trailer Film, Video Tutorial

sampai Trailer Game untuk dilihat dan kita download secara bebas.

Di antara banyak layanan Video Streaming, YouTube merupakan layanan yang paling populer. Di

YouTube kita dapat mencari film-film lama atau Video Klip lama yang sudah tidak muncul lagi di

televisi. Selain itu, kita juga dapat mengunduh (download) video untuk sekedar eksis atau berbagi

video menarik lainnya. Contoh yang paling heboh adalah video “Keoang Racun” versi Sinta dan Jojo

yang sempat menggemparkan Indonesia pertengahan 2010 ini. Dari hobi mengunggah (upload) dan

membagi video di YouTube itulah mereka menjadi terkenal hingga ada produser yang menawarkan

untuk rekaman.

MEMUTAR VIDEO

Nah bagaimana caranya agar kita dapat menikmati video di YouTube? Caranya adalah dengan

membuka Web Browser terlebih dahulu dan langsung ketikkan alamat www.YouTube.com

Gambar Cara Menuliskan Alamat Situs

Kita akan masuk pada halaman utama YouTube dan langkah selanjutnya ketikkan nama video yang

akan kita cari misalnya “Doraemon” lalu klik Search.

Gambar Cara Mengetikkan Pencarian

Akan muncul video dengan tautan kata “Doraemon”. Untuk melihatnya cukup dengan klik judul

salah satu video.



Gambar Hasil Dari Pencarian

Video akan secara otomatis memutar sendiri.

Gambar Video YouTube

DOWNLOAD VIDEO

YouTube merupakan sarana Video Streaming yang berarti kita hanya dapat menikmatinya jika

tersambung dengan internet. Tentunya akan menyulitkan bagi yang memiliki sarana internet

terbatas. Namun, kita tidak perlu khawatir karena video di YouTube dapat kita unduh. File video dari

YouTube sendiri berkekstensi .FLV atau Flash Video yang hanya dapat diputar oleh beberapa aplikasi

saja seperti FLV Player dan VLC Player. Namun demikian saat ini banyak sekali converter yang dapat

merubah file .FLV ke bentuk file video lainnya seperti .AVI, .MPEG,.MP4 dan file video lainnya.



Sedangkan untuk mengunduh banyak sekali tool yang bisa digunakan baik itu Situs, Plugin Browser

dan Software. Dalam modul ini hanya akan dijelaskan cara download dengan menggunakan situs dan

Plugin Mozilla Firefox saja.

1. Mengunduh (Download) Menggunakan Situs

Situs yang dapat digunakan untuk mengunduh adalah dengan menggunakan KeepVid.com,

vidrec.com, savevid.com dan lainnya.

Dalam modul ini akan dijelaskan cara mengunduh dengan menggunakan KeepVid.com.

Adapun langkahnya adalah sebagai berikut;

Bukalah YouTube seperti langkah memutar video di atas. Perhatikan alamat URL pada

browser.

Gambar Alamat URL

Copy alamat URL tersebut dan buka situs www.keepvid.com

Gambar Cara Membuka Situs KeepVid.com

selanjutnya paste di kotak URL yang sudah tersedia. Kemudian klik DOWNLOAD.

Gambar Penempatan Alamat URL

Maka akan muncul tampilan dimana terdapat link unduhan dengan 3 pilihan yaitu Download

FLV Low Quality, Download FLV Medium Quality dan Download MP4 High Quality. Pilihan ini

tidak tetap karena masing-masing video memiliki format yang berbeda.



Gambar Pilihan Unduh (Download)

Klik salah satu dari 3 pilihan tersebut maka akan muncul jendela proses unduh.

Gambar Penyimpanan File Video

Klik OK maka proses unduh akan muncul hingga unduhan selesai.



Gambar Proses Unduh

Catatan : setingan unduh pada browser otomatis

2. Mengunduh Dengan Menggunakan Plugin Mozilla Firefox

Ada banyak plugin yang dapat kita pakai antara lain Fast YouTube Downloader,

GreaseMonkey dan Downloadhelper. Dari tiga plugin tersebut yang akan kita gunakan

adalah Downloadhelper. Usahakan menggunakan browser Mozilla Firefox terbaru.

a. Cara Memasang Plugin Pada Browser.

Klik menu Tools pada browser lalu pilih Add-ons

Gambar Menu Tools dan Add ons

Pada kotak pencarian, ketikkan “Downloadhelper” dan klik gambar lup (kaca pembesar)

untuk memlulai pencarian.

Gambar Pencarian Downloadhelper

Selanjutnya tampilan akan berubah seperti di bawah ini. Klik Add to firefox.



Gambar Pemasangan Downloadhelper ke Browser

Tampilan akan berubah menjadi seperti di bawah ini. Klik button Install Now.

Gambar Pemasangan Downloadhelper ke Browser

Setelah proses instalasi selesai restart browser dengan cara klik Restart Firefox.



Gambar Perintah Restart Browser

Tampilan toolbar akan berubah seperti di bawah ini.

Gambar Downloadhelper Telah Terpasang

Gambar 3 buah bola tersebut merupakan logo dari Downloadhelper.

b. Mengunduh Video Dengan Menggunakan Plugin Downloadhelper

Bukalah video pada situs YouTube seperti cara-cara sebelumnya.

Selanjutnya putar video tersebut dan secara otomatis plugin Downloadhelper akan aktif.

Gambar Cara Mengunduh Dengan Downloadhelper



Klik tanda panah di samping logo Downloadhelper. Pilih filenya lalu klik Download.

Akan muncul kotal dialog untuk menyimpan file video. Tulis nama file dan pilih folder untuk

menyimpan file tersebut. Selanjutnya klik Save.

Gambar Cara Menyimpan Video Unduhan

Dengan begitu proses unduh pun akan berjalan.

Gambar Proses Unduh

MENGUNGGAH (UPLOAD) VIDEO KE YOUTUBE

Untuk dapat mengunggah video ke YouTube kita harus mempunyai akun terlebih dahulu.

Untuk membuatnya ikuti langkah-langkah berikut ini:

Bukalah situs YouTube dan Klik Create Account



Gambar Proses Awal Pembuatan Akun YouTube

Selanjutnya kita akan menuju form registrasi

Gambar Form Registrasi YouTube

Isilah data-data yang dibutuhkan :

Email Address : masukkan alamat email kita dan pastikan belum pernah dipakai untuk

account YouTube.

Username : pilih username yang mudah untuk diingat

Location : klik tanda panah dan pilih negara yang dikehendaki, misalnya Indonesia.

Gender : centang salah satu pilihan gender

Dua pilihan check box dapat dicentang atau tidak sesuai dengan keinginan.

Term of Use : kita diwajibkan membaca persyaratan dan ketentuan layanan YouTube

yang ada di kotak informasi.

Setelah proses pengisian form selesai klik I accept. Tampilan akan berubah ke form

berikutnya.



Gambar Form Registrasi YouTube Lanjutan

Isikan data yang dibutuhkan :

Your YouTube username : ini merupakan username yang dibuat pada form

sebelumnya

Your current email address : berupa email yang diisi pada form sebelumnya

Choose a password : isikan password minimal 8 karakter dan usahakan agar

susah diketahui orang lain

Re-enter password : ulangi password

Enable Web History : merupakan riwayat web yang berguna untuk memudahkan

kita dalam penelusuran web yang telah dikunjungi.

Word Verification : isikan kode verifikasi sesuai dengan yang tertera di atas

kotak isian

Setelah semuanya terisi klik Create my new account!



Gambar Keterangan Telah Berhasil Membuat Akun YouTube

Proses registrasi telah selesai dan berikutnya adalah mengaktifkan akun dengan membuka

email verifikasi.

Bukalah email yang kita gunakan untuk registrasi

Gambar Aktivasi Akun Via Email

Klik link seperti yang diperintahkan dalam email. Dengan demikian akun YouTube sudah aktif

dan kita dapat mengunggah video di YouTube.

Sebelum kita unggah video, terlebih dahulu kita harus login. Tampilan login sendiri muncul

ketika kita klik Sign In yang terletak di sebelah kanan atas tampilan YouTube pertama

setelah kita buka.



Gambar Menu Login

Selanjutnya masuk ke tampilan login

Gambar Form Login

Isikan Username dan Password kemudian klik Sign in. Setelah login perhatikan menu di

bagian atas kanan.

Klik Unduh dan tampilanpun akan berubah seperti di bawah ini

Gambar Menu Unggah(Upload) Video

Klik Upload video dan akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini



Gabar Memilih Video Yang Akan Diunggah

Pilih video yang akan diunggah kemudian klik Open dan muncul tampilan Editor video.



Gambar Editor Video YouTube

Title : isikan dengan judul yang relevan dengan video

Description : isikan dengan keterangan yang menceritakan tentang video

Tags : isikan Tags sebagai keyword pencarian dengan pembatas tanda koma (,)

jika ada dua kata atau lebih.

Category : pilih kategori yang sesuai dengan video yang diunduh

URL dan Embed: akan terisi otomatis setelah proses unduh selesai

Jika editor sudah terisi langkah selanjutnya klik Save change. Maka video sudah dapat

dinikmati oleh banyak orang yang mengakses YouTube.

Gambar Video Yang Diputar


