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Macam-macam Kamera
DSLR (Digital Single Lens Reflex)

Kamera Point & Shoot (kamera pocket)

Kamera Mirrorless

Kamera Lomo, termasuk kamera mainan (toys camera)

Kamera Lubang Jarum

Kamera Polaroid



DSLR
DSLR adalah kamera digital menggabungkan optik dan mekanisme kamera single-lens reflex 
dengan sensor digital imaging.

Dalam desain refleks, cahaya berjalan melalui lensa, kemudian ke cermin yang bergantian untuk
mengirim foto ke salah satu jendela bidik atau sensor gambar. 

1. Camera lens
2. Reflex mirror
3. Focal-plane shutter
4. Image sensor
5. Matte focusing screen
6. Condenser lens
7. Pentaprism/pentamirror
8. Viewfinder eyepiece



Kamera Point & Shoot
Kamera point-and-shoot atau compact camera: dirancang terutama untuk
operasi sederhana. 

Menggunakan fokus lensa gratis atau autofocus untuk fokus, sistem
otomatis untuk menetapkan pilihan eksposur, dan memiliki unit flash built.

Saat ini, produsen kamera saku superzoom meningkatkan perjalanan
dengan optical zoom hingga 30x dengan berat badan kurang dari 300 gram 
atau kurang dari kamera DSLR, semua masih menggunakan 1 / 2.3 "sensor. 
Kamera masih memprioritaskan fasilitas Auto, tetapi beberapa kamera
muka memiliki PSAM panggil, RAW dan hotshoe, tapi tidak ada yang 
memiliki benang lensa.

Istilah "point-and-shoot" menggambarkan operasi sepenuhnya otomatis
(autofocus, mendapatkan kendali otomatis dan white balance, dll) dengan
interaksi minimal kecuali untuk kontrol zoom dan tombol perekaman.



Kamera Mirrorless
Kamera mirrorless atau nama lengkapnya kamer mirrorless interchangeable-lens (MILC) adalah
kelas kamera digital seperti kamera pocket namun mempunyai kemampuan mengganti lensa. 
Tetapi kamera ini tidak memiliki cermin jendela bidik optik refleks. 

Berbagai nama alternatif: compact system camera (CSC), mirrorless system camera (MSC), digital 
single lens mirrorless (DSLM), dan electronic viewfinder with interchangeable lens (EVIL)

Kamera mirrorless memiliki berbagai ukuran sensor dari 1 / 2.3 ", 1 / 1.7", 1 ", Micro 4/3, APS-C 
dan Full Frame sensor, sehingga bisa bersaing dengan DSLR.



Kamera Lomo
Kamera lomo adalah kamera untuk lomography.

Lomography adalah sebuah style fotografi alternative untuk bereksperimen yang dikenalkan
oleh LOMO PLC of Saint Perterburg.

Ciri khas lomografi adalah unik, colorful dan kadang-kadang blur.



Lomography
Beberapa hasil dari kamera lomo



Kamera Lubang Jarum
Kamera lubang jarum (KLJ) atau pinhole camera adalah kamera sederhana tanpa lensa dan
dengan aperture kecil tunggal, lubang jarum - efektif kotak cahaya-bukti dengan lubang kecil di 
satu sisi. Eksposur khas berkisar dari 5 detik hingga beberapa jam.

Penggunaan umum dari kamera lubang jarum adalah untuk menangkap pergerakan matahari
selama jangka waktu yang panjang. Jenis fotografi disebut solargraphy.

Hari KLJ jatuh pada sabtu terakhir bulan April.



Hasil Kamera Lubang Jarum
Beberapa hasil dari kamera lubang jarum



Kamera Polaroid
Kamera Polaroid juga disebut dengan instant camera, dibuat oleh Polaroid Corp.

Menggunakan film positif yang langsung menangkap cahaya seperti apa yang terlihat mata. 
Sehingga hasilnya langsung seperti dicetak.



Cara Kerja Kamera
Cara kerja kamera meniru cara kerja mata manusia.

Cahaya dari obyek masuk ke lensa yang terbuka sesuai
diafragmanya, kemudian dilanjutkan sampai jatuh ke
film/sensor.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi hasil foto:
◦ Kemampuan lensa dalam menangkap cahaya (diafragma, focal 

length dan kecepatan rana)

◦ Besar-kecilnya sensor dalam ukuran dan sensitifitas (ISO)

◦ Kemampuan kamera untuk mengolah gambar sebelum diterima
oleh film/sensor (fokus, metering dan warna)



Setiap kamera mempunyai
spesifikasi yang berbeda sehingga
memerlukan penanganan yang 
berbeda



Macam-Macam Kamera DSLR Nikon



Macam-Macam Kamera DSLR Canon



Macam-Macam Kamera DSLR Sony







Apa yang harus diperhatikan saat ingin
membeli kamera DSLR
Dana: Sesuai kemampuan dan spesifikasi maksimum (ukuran sensor) yang bisa
dibeli

Lingkungan: kamera DSLR membutuhkan waktu untuk belajar

Fitur: Fitur-fitur apa yang banyak digunakan seperti tidak semua kamera DSLR 
bisa digunakan untuk merekam video dan tidak semua kamera DSLR mendukung
editing.



Assesoris Kamera

Lensa

Tripod

Flash Filter
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