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Untuk kepentingan diklat di bidang kehutanan, Ketrampilan 
Komputer dan Pengelolaan Informasi selanjutnya dibagi ke 
dalam kelompok materi sebagai berikut: 

Perkembangan teknologi ini juga berimplikasi terhadap 
penyiapan tenaga kerja yang siap untuk menggunakan 
teknologi ini. Pendidikan dan pelatiahan, bertujuan untuk 
menghasilkan tenaga yang terdidik dan terlatih di berbagai 
bidang maka pengetahuan komputer mutlak diberikan kepada 
peserta diklat, agar mereka dapat bersaing di dunia kerja yang 
telah memanfaatkan teknologi ini.  

Komputer sebagai salah satu perangkat pendidikan.  

Dunia industri sebagai pelaku ekonomi sudah memandang 
penting penggunaan teknologi informasi karena teknologi ini 
merupakan suatu kebutuhan bagi mereka untuk mencapai 
efisiensi dan efektifitas kerja.  

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.  
Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar 
terhadap tatanan dan cara hidup manusia. Setiap jenis 
pekerjaan dituntut untuk dapat dikerjakan dengan cara yang 
cepat dan tepat dan solusi terbaik adalah penggunaan 
Teknologi Informasi.  

Adapun latar belakang penyusunan modul ini adalah bahwa 
pemanfaatan komputer sebagai sebuah sarana 
pengembangan pembelajaran saat ini sudah menjadi suatu 
kebutuhan utama. Hal ini didasarkan kepada beberapa faktor, 
yaitu :  

Modul ini disusun untuk memberikan pengetahuan dasar 
tentang Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 
dengan unit kompetensi MENGOPERASIKAN PERANGKAT 
LUNAK VIDEO dan modul ini dapat dipergunakan untuk 
semua program keahlian. 
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Kompetensi dan Jenjang Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 
 

NO. POKOK
KOMPETENSI 

TK. DASAR Tk. LANJUTAN Tk. MENENGAH 

1. Pengolahan
Kata 

 • Pengenalan Komputer 
• Pengoperasian Aplikasi 

Pengolah Kata 

• Mail Merge dan Hyperlink 
dengan Pengolah Kata 

- 

2.  Pengolahan
Angka 

• Pengoperasian Aplikasi 
Pengolah Angka (Spread 
Sheet) 

• Model Hyperlink dengan 
Pengolah Angka (Spread 
Sheet) dan Kata 

• Basis Data 
• Basis Data berbasis 

Pengolah Angka (Spread 
Sheet) 

3.  Teknik
Presentasi 

• Pengoperasian Aplikasi 
Presentasi • Model Hyperlink pada 

Aplikasi Presentasi 

• Pembuatan animasi 

• Pembuatan Screen Saver 

• Pengoperasian aplikasi 
Macromedia 

• Pengolahan 
gambar/suara/video 

• Pembuatan Video 
• Pembuatan Website 

4.   Teknik Jaringan - • Membangun Local Area 
Network (LAN) 

• Membangun Wireless LAN 

• Membangun File 
Transfer Protocol (FTP) 

Me

 



Akhirnya, tidak lupa Kami menyampaikan terima kasih pada 
berbagai pihak yang telah banyak membantu atas tersusunnya 
modul ini.  
Mengingat ketidaksempurnaan yang ada di sana sini, Kami 
juga akan sangat berterima kasih apabila pembaca dapat 
memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan modul 
ini di masa yang akan datang.  
Bogor,   Februari 2009 
Kadarusman 
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I.  PENDAHULUAN 
 
A.  DESKRIPSI 

Nama Modul : MENGOPERASIKAN PERANGKAT 
LUNAK VIDEO 

Ruang Lingkup 
Isi 

: Software aplikasi Ulead VideoStudio 

  • Demo contoh video 
• Membuat judul animasi dan Tekt 
• Menyisipkan suara/backsound 
• Membuat video berbasis 

gambar/photo 
• Membuat video berbasis 

PowerPoint 
• Membuat video berbasis kamera 

video 
Hasil yang 
diharapkan 

: Setelah mempelajari modul ini, 
peserta didik diharapkan mampu 
untuk:  
• Mengenal aplikasi Ulead 

VideoStudio sebagai perangkat 
pembuatan video 

• Membuat video dengan aplikasi 
Ulead VideoStudio.  

Manfaat : Setelah mempelajari modul ini 
peserta didik diharapkan dapat:  

• Membuat video dan 
mengoperasikan Aplikasi video 
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B.   PRASYARAT 
Untuk mempelajari modul ini, unit kompetensi dan 
pengetahuan yang dikuasai sebelumnya adalah :  
a. Mengetik  
b. Mengidentifikasi dan mengoperasikan Komputer 

personal  
C.  PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

Untuk Peserta Didik :  
1. Pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan system 

Self Based Training atau system pembelajaran mandiri. 
Diharapkan seluruh peserta didik dapat belajar secara 
aktif dengan mengumpulkan berbagai sumber selain 
modul ini, misalnya melalui majalah media elektronik 
maupun melalui internet.  

2. Dalam modul ini dituntut tersedianya bahan ajar yang 
lengkap yang meliputi:  

• Unit komputer yang siap digunakan.  

• Aplikasi Ulead VideoStudio yang siap digunakan.  
3. Widyaiswara atau Instruktur berperan sebagai fasilitator 

dan pengarah dalam semua materi di modul ini 
sehingga diharapkan dapat terjadi komunikasi timbal 
balik yang efektif dalam mempercepat proses 
penguasaan kompetensi peserta didik.  

Untuk Widyaiswara 
1. Membantu peserta didik dalam merencanakan proses 

belajar, utamanya dalam materi-materi yang relatif baru 
bagi peserta didik;  

2. Membimbing peserta didik melalui tugas-tugas pelatihan 
yang dijelaskan dalam tahap belajar;  

3. Membantu peserta didik dalam memahami konsep dan 
praktek dalam modul ini dan menjawab pertanyaan 
peserta didik mengenai proses belajar dan pencapaian 
jenjang pengetahuan peserta didik;  
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4. Membantu peserta didik untuk menentukan dan 
mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan 
untuk belajar;  

5. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika 
diperlukan;  

6. Merencanakan seorang ahli / pendamping guru dari 
dunia usaha untuk membantu jika diperlukan;  

7. Melaksanakan penilaian;  
8. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai bagian 

yang perlu untuk dibenahi dan merundingkan rencana 
pembelajaran selanjutnya;  

D.  TUJUAN AKHIR 
Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan 
untuk dapat :  
1. Melakukan pengoperasian program video.  
2. Mampu melakukan editing bahan video  
3. Mampu memanfaatkan video sebagai bahan presentasi.  
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II.  KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 
 
A.  DEFINISI PIRANTI LUNAK ANIMASI 

Aplikasi Ulead VideoStudio adalah sebagai salah satu 
piranti untuk membuat video, gambar, dan mengolah 
suara/musik.  Jadi anda dituntut untuk menguasai modul ini 
sampai anda dapat membuat video.  

B.  MENGENALI BAR ULEAD VIDEOSTUDIO 
Beberapa menu utama dan shortcut yang terdapat 
dalam Ulead VideoStudio, fungsi dan kegunaannya harus 
anda mengerti dalam mengoperasikannya. Seperti 
pada gambar dibawah ini : 
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III.  KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 
 
A.  MEMBUAT JUDUL VIDEO 

Membuat tampilan judul video merupakan langkah awal 
yang dapat mengundang selera para penonton.  
Pembuatan judul ini dapat dilakukan melalui potongan 
video, animasi, maupun tekt. Kompetensi yang ingin 
dicapai adalah mampu: 
1. Membuat judul dengan menggunakan animasi teks 
2. Membuat judul dengan menggunakan animasi gambar 

dan video 
B.  LATIHAN MEMBUAT JUDUL DARI TEMPLATE 

1. Jalankan aplikasi Ulead VideoStudio 
2. Memilih template animasi teks 

a. Klik folder Title 
b. Pilih salah satu judul template teks, misalnya Show 

Time 
c. Drag (klik dengan mouse secara kontinyu kemudian 

digeser) ke Timeline bar pada baris berhuruf T (atau 
Text) 
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d. Double klik layar yang bertuliskan Show Time 
e. Kemudian edit dengan judul yang anda kehendaki, 

misalnya PENGAMANAN KAWASAN HUTAN 
(jangan hiraukan kalau judul anda tidak terbaca) 

f. Klik mouse di areal bebas pada layar sampai judul 
tersebut terblok dengan garis dan titik-titik kuning 

g. Ganti jenis font dari Arial Black ke jenis font lainnya 
(sesuai selera anda) 

h. Ganti ukuran font menjadi 20 atau berapa saja 
sampai judul tersebut terbaca 

i. Lakukan proses editing judul dengan cara enter 
pada bagian kata tertentu 

j. Drag judul tersebut ke posisi yang sesuai dengan 
selera anda atau dengan memilih salah satu posisi 
pada blok alignment 
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k. Silahkan klik tombol Play pada Navigation bar 

 
 

3. Mengatur waktu template animasi teks 
a. Klik judul pada Timeline sampai muncul blok kuning 

di bagian kiri dan kanan 
b. Klik blok kuning bagian kanan kemudian drag ke 

kanan atau ke kiri untuk memperpanjang waktu 
tayang judul, misalkan sampai ke angka 10 detik 

4. Memberi animasi teks 
a. Klik Single Title pada folder Edit dan klik yes untuk 

meneruskan 
b. Klik folder Animation 
c. Tandai/klik Aplly animation untuk meneruskan 

proses 
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d. Silahkan pilih type animasi yang diinginkan melalui 
combo box.  Setiap type memiliki model-model yang 
dapat anda pilih 

e. Untuk mengatur gerakan masuk dan keluar, anda 
dapat menggunakan fasilitas animation attribute 
yang berlogo TT 

5. Memberi iringan musik pada judul 
a. Klik folder Audio 
b. Silahkan pilih koleksi audio kemudian drag ke 

timeline bar pada lajur berlogo mic atau tangga nada 
c. Koleksi suara dapat berasal dari lagu koleksi anda 

sendiri atau dari suara rekaman 
d. Atur waktu, misalnya dengan 

disesuaikan/disamakan dengan waktu tayang 
JUDUL.  Atau sebaliknya judul menyesuaikan musik. 

C.  LATIHAN MEMBUAT JUDUL TEKS SECARA MANUAL 
1. Double klik lajur T (teks) pada timeline 
2. Silahkan ketik judul pada layar 
3. Atur waktu, animasi dan jika diperlukan beri iringan 

musik. 
4. Dengan cara yang sama, pembuatan judul dengan cara 

manual tersebut dapat dugunakan untuk membuat teks 
berjalan (running text) yang terletak dibawah dengan 
gerakan dari kanan bawah ke kiri bawah 

5. Selamat mencoba 
D.  LATIHAN MEMBUAT JUDUL DENGAN ANIMASI 

1. Buka folder/combo box dan pilih video 
2. Buka file animasi calon judul dalam bentuk video 

berekstensi *.avi atau *.gif (yang telah dipelajari pada 
modul pembuatan animasi) 

3. Drag ke timeline, beri iringan musik (jika animasinya 
berasal dari *.gif) dan atribut lainnya 

4. Jika waktu tayangan bahan animasi terlalu lama, dapat 
dilakukan modifikasi dengan: 
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a. Menggeser lama tayangan menjadi sesuai dengan 
kehendak anda, atau 

b. Klik Playback Speed dan atur angka kecepatan 
menjadi dibawah 100% 

5. Jika waktu tayangan bahan animasi terlalu pendek, 
dapat dilakukan modifikasi dengan mengklik Playback 
Speed dan atur angka kecepatan menjadi diatas 100% 
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IV.  KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 
 
A.  MEMBUAT VIDEO BERBASIS GAMBAR/PHOTO 

Gambar/photo dapat dibuat/disusun menjadi sebuah 
tayangan video lengkap dengan animasi, iringan musik dan 
atribut lainnya.  Kompetensi yang ingin dicapai adalah: 
1. Membuat video dengan bahan dasar gambar/photo 
2. Memberi atribut video 

B.  LATIHAN 
1. Mempersiapkan bahan video 

a. Jalankan aplikasi Ulead VideoStudio 
b. Buka folder/combo box dan pilih Image 
c. Klik icon Load Image dan buka seluruh koleksi 

gambar/photo yang akan dijadikan video 
2. Silahkan persiapkan judul.  Gunakan judul dengan video 

*.avi atau *.gif 
3. Drag gambar/photo ke timeline.  Tambahkan waktu 

tayang gambar/photo tersebut, misalnya menjadi 15 
detik. 

4. Untuk mendapatkan pembukaan gambar/photo menjadi 
lebih elok, klik menu Effect.  Didalam menu effect ini 
terdapat berbagai type effect dan masing-masing 
mempunyai model yang dapat diadopsi kedalam video 
anda.  Silahkan pilih sesuai selera anda.   

5. Misalnya memilih type 3D dengan model Flying Cube.  
Drag atau letakkan diantara judul.  Tambah waktu 
tayang model effect tersebut, misalnya menjadi 6 detik.  
Yang artinya 3 detik diambil dari judul dan 3 detik 
diambil dari gambar/photo. 

6. Arah gerakan model effect dapat dipilih pada blok 
Direktion. 

7. Silahkan diuji coba dengan mengklik Project pada layar 
→ Home dan klik Play 
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8. Perhatikan sinkronisasi antara: 
a. Judul 
b. Musik pengiring 
c. Effect 
d. Teks 
e. Gambar 

9. Lanjutkan dengan mendrag gambar/photo lain.  
Silahkan untuk menambah effect, musik, dan teks. 

10. Menyimpan dokumen dan hasil pembuatan video 
Terdapat 2 model penyimpanan pekerjan pembuatan 
video, yaitu: 
a. Menyimpan dokumen pembuatan video dengan 

ekstensi *.VSP, yang pada gilirannya dapat dibuka 
kembali untuk diedit 

a. Klik menu File → Save 
b. Beri nama dokumen video pada folder yang 

anda siapkan 
b. Menyimpan hasil pembuatan video (yang tidak dapat 

diedit lagi) dan siap ditayangkan dengan 
menggunakan video player dan pada aplikasi lain 
seperti PowerPoint, Flash, web, dan sebagainya.  
Caranya: 

• Klik menu Share → Create Video File → Custom 

• Beri nama video pada folder yang anda siapkan 

• Pilih tipe ekstensi 

• Klik OK kemudian tunggu beberapa saat untuk 
proses rendering 

11. SELAMAT MENCOBA 
 
 

Mengoperasikan Perangkat Lunak Video  
 

16 



 

V.  KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 
 
A.  MEMBUAT VIDEO BERBASIS POWERPOINT 

PowerPoint dapat dibuat/disusun menjadi sebuah tayangan 
video. lengkap dengan animasi, iringan musik dan atribut 
lainnya.  Kompetensi yang ingin dicapai adalah: 
1. Membuat video dengan bahan dasar powerpoint 
2. Memberi atribut video berbasis powerpoint 

 
B.  LATIHAN 

1. Mempersiapkan bahan video 
a. Jalankan aplikasi PowerPoint dan buka file yang 

akan dijadikan bahan video 
b. Lakukan proses Save as dan pilih Save as type 

Windows Metafile. Klik perintah Every slide.  
c. Anda akan mendapatkan satu folder dengan nama 

sesuai dengan nama file powerpoint yang berisi 
gambar-gambar dari setiap lembar powerpoint 
dengan ekstensi *.wmf 

d. Jalankan aplikasi Ulead VideoStudio.   
e. Buka folder/combo box dan pilih Image 
f. Klik icon Load Image dan buka seluruh koleksi pada 

folder powerpoint yang akan dijadikan video 
2. Silahkan persiapkan judul.  Gunakan judul dengan video 

*.avi atau *.gif 
3. Drag gambar powerpoint ke timeline.  Tambahkan 

waktu tayang gambar powerpoint tersebut, misalnya 
menjadi 15 detik. 
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4. Untuk mendapatkan pembukaan gambar powerpoint 
menjadi lebih elok, klik menu Effect.  Didalam menu 
effect ini terdapat berbagai type effect dan masing-
masing mempunyai model yang dapat diadopsi kedalam 
video anda.  Silahkan pilih sesuai selera anda.   

5. Misalnya memilih type 3D dengan model Flying Cube.  
Drag atau letakkan diantara judul.  Tambah waktu 
tayang model effect tersebut, misalnya menjadi 6 detik.  
Yang artinya 3 detik diambil dari judul dan 3 detik 
diambil dari gambar powerpoint. 

6. Arah gerakan model effect dapat dipilih pada blok 
Direktion. 

7. Silahkan diuji coba dengan mengklik Project pada layar 
→ Home dan klik Play 

8. Perhatikan sinkronisasi antara: 
a. Judul 
b. Musik pengiring 
c. Effect 
d. Teks 
e. Gambar 

9. Lanjutkan dengan mendrag gambar powerpoint lain.  
Silahkan untuk menambah effect, musik, dan teks. 

12. Menyimpan dokumen dan hasil pembuatan video 
Terdapat 2 model penyimpanan pekerjan pembuatan 
video, yaitu: 
a. Menyimpan dokumen pembuatan video dengan 

ekstensi *.VSP, yang pada gilirannya dapat dibuka 
kembali untuk diedit 

a. Klik menu File → Save 
b. Beri nama dokumen video pada folder yang 

anda siapkan 
b. Menyimpan hasil pembuatan video (yang tidak dapat 

diedit lagi) dan siap ditayangkan dengan 
menggunakan video player dan pada aplikasi lain 
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seperti PowerPoint, Flash, web, dan sebagainya.  
Caranya: 

• Klik menu Share → Create Video File → Custom 

• Beri nama video pada folder yang anda siapkan 

• Pilih tipe ekstensi 

• Klik OK kemudian tunggu beberapa saat untuk 
proses rendering 

10. SELAMAT MENCOBA 
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B.  PENYUSUNAN SKENARIO 

A.  MEMBUAT VIDEO BERBASIS KAMERA VIDEO 
 

Sebagai contoh skenario, silahkan pelajari contoh dibawah 
ini. 

Pada kesempatan ini, anda diminta untuk mengambil video 
dengan menggunakan skenario.  Untuk itu, susunlah 
skenario mulai dari topik yang akan divideokan sampaikan 
dengan kemasan siap tayang. 

b. Diskenario, menggunakan rencana/skenario yang rinci. 

a. Reportase (Peliputan), biasanya tanpa 
rencana/skenario yang rinci 

Skenario sebaik dibuat guna mengarahkan pembuatan 
video.  Tanpa skenario, anda akan kesulitan didalam 
menata urutkan video.  Memang secara umum, 
pengambilan video (shooting) dapat dilakukan dengan jenis 
skenario, yaitu: 

2. Memberi atribut video  

1. Membuat video dengan bahan dasar video hasil 
rekaman kamera 

Video hasil rekaman dari kamera selanjutnya 
dibuat/disusun menjadi sebuah tayangan video. lengkap 
dengan animasi, iringan musik dan atribut lainnya.  
Kompetensi yang ingin dicapai adalah: 

V.  KEGIATAN PEMBELAJARAN 5 

 



SKENARIO PEMBUATAN VIDEO 
 
JUDUL : Mengendalikan Hama Belalang dan Ulat secara Nabati 
DURASI : 15 Menit 
PEMERAN : 3 orang Petani sayur 
    2 orang Narator (Laki-laki dan Perempuan) 
KAMERA : Ianah 
LOKASI : BDK Bogor di Rumpin 
 
NO.      TOPIK NARASI MUSIK ADEGAN DURASI
1. Opening TANPA NARASI MUSIK

KERAS 
 ANIMASI: 

 Judul 
 Sponsor 
 Lembaga Penanggung jawab 
 Dll 

30” 

2.  Flash Back • Penggunaan herbisida nabati selain murah dan 
mudah dalam pembuatannya, juga ramah terhadap 
lingkungan serta efektif dalam pengaplikasiannya.   

o Herbisida nabati dibuat dengan menggunakan 
bahan-bahan yang ada di sekitar Anda diantaranya 
daun sirsak dan daun tembakau, sehingga unsur 
biaya menjadi relatif murah.   

• Demikian juga dalam pembuatannya yang relatif 
gampang, yaitu dengan cara menumbuk daun 
sirsak yang dicampur dengan daun tembakau dan 
sabun colek serta air. 

o Dalam pengaplikasiannya, campuran daun sirsak 

Mengalir 
lembut 

o Petani sedang menyemprot tanaman 
o Sekilas bahan-bahan pembuatan 

herbisida, yaitu: Daun sirsak, 
tembakau kering, sabun colek, 
ember+air, kain saringan, alat hand 
sprayer dan corong 

 
 
 
 
 
 

2’ 
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yang telah anda buat dapat dicampur dengan 50-60 
liter air tawar dan siap disemprotkan ke bagian 
tanaman yang terserang hama atau digunakan 
untuk mencegah serangan hama pada tanaman  

o Close dengan animasi 
3.  Persiapan

Bahan dan 
alat 

• Untuk membuat herbisida nabati, bahan yang 
diperlukan adalah:  
Daun sirsak sebanyak 50 lembar, (Daun) tembakau 
kering sebanyak 1 genggam, Sabun colek sebanyak 
2 sendok makan (20 gram), Air tawar dan bersih 
sebanyak 50-60 liter 
Adapun alat-alat yang diperlukan adalah: 1 buah 
lumpang , 1 buah Ember ukuran sedang, gayung, 
corong, kain halus untuk saringan dan hand sprayer 

Mengalir 
lembut 
(terusan) 

o Petani 1 menunjukan dan 
menghuting atau menakar bahan-
bahan 

o Petani 2 menunjukan alat-alat yang 
akan digunakan 

o Animasi Teks Daftar Bahan dan 
Alat (transparan) 

o Close dengan animasi 

3’ 

4.  Membuat
Herbisida 
Nabati 

• LANGKAH PERTAMA: 
Daun sirsak dan tembakau ditumbuk halus atau 
diremas-remas sampai halus 

o LANGKAH KEDUA 
Daun sirsak+tembakau yang telah halus kemudian 
dicampur merata dengan 20 liter air dan 2 sendok 
sabun colek yang selanjutnya disimpan selama 24 
jam 

• LANGKAH KETIGA 
Campuran yang telah diendapkan selama 24 jam 
kemudian disaring untuk membuang kotoran dan 
ampas daun sirsak+tembakau 

o LANGKAH KEEMPAT 

Mengalir 
lembut 

o Petani 1 menumbuk atau meremas-
remas daun sirsak dan tembakau 

o Petani 2 menyiapkan sebuah ember 
yang berisi air sebanyak 20 liter 
yang dicampur dengan 2 sendok 
sabun dan aduk rata 

o Petani 1 menuangkan daun 
sirsak+tembakau halus ke dalam 
ember berisi air dan sabun dan aduk 
rata. Ditutup dan disimpan selama 
24 jam 

o Petani 2 menyaring larutan dengan 
kain 

8’ 

Mengoperasikan Perangkat Lunak Video 

 
22



Larutan yang telah anda buat dapat diencerkan 
dengan 50-60 liter air tawar 

• LANGKAH KELIMA 
Aplikasikan larutan herbisida yang telah anda buat 
dengan cara menyemprotkannya pada tanaman 
yang terserang hama belalang/ulat.  Atau 
semprotkan dalam rangka mencegah serangan 
hama belalang/ulat. 

o Petani 1 mengencerkan larutan 
dengan air tawar 

o Petani 1 dan Petani 2 menyemprot 
tanaman 

o Close dengan animasi 

5. Feedback (Wawancara dengan petani) 
• Mengapa bapak menggunakan herbisida nabati? 
• Sudah berapa lama bapak menggunakan herbisida 

nabati? 
• Bagaimana dengan hasilnya? 

Musik 
lembut 

o Petani 3 bertanya 
o Petani 1 sedang mengencerkan 

larutan menjawab pertanyaan 
o Petani 2 sedang menyemprot 

tanaman menjawab pertanyaan 
o Petani 1 dan 2 menunjukkan 

kondisi tanaman 

6’ 

6.    Closing TANPA NARASI MUSIK
KERAS 

ANIMASI 
 Ucapan terima kasih 
 Tahun produksi 
 Crew pembuatan video 
 Alamat Contact Person 

30” 

Me
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C.  CAPTURING 
Capturing adalah proses pengolahan hasil rekaman 
kamera dari bahan pita (analog) menjadi digital.  Proses ini 
memerlukan alat yang disebut Video Capture yang harus 
didukung dengan VGA computer yang memadai.  File hasil 
capturing ini biasanya terdiri dari ekstensi *.mpg dan *.avi. 
Proses capturing tergantung dari alat capturing yang 
dipakai,  ada yang menggunakan saluran USB dan secara 
On Line.  Dengan USB menurut pengalaman penulis, 
biasanya ada sedikit delay antara gerakan dengan 
suaranya (kurang realtime). 
Pengalaman penulis, biasanya memilih ekstensi *.avi 
dengan ukuran yang cukup besar, misalnya 800 X 600, 
namun hal ini memerlukan hardisk yang sangat besar. 
Pada beberapa kamera saat ini, kegiatan capturing sudah 
tidak diperlukan lagi, karena hasil rekaman sudah disimpan 
pada keping DVD dengan ekstensi *.avi. 

D.  LATIHAN EDIT BAHAN VIDEO 
1. Silahkan persiapkan judul.  Gunakan judul dengan video 

*.avi atau *.gif 
2. Memilih Tayangan (Scene) 1 (sesuai skenario) 

a. Pilih video hasil capturing kemudian mainkan/klik 
tombol PLAY untuk memilih tayangan yang akan 
ditampilkan setelah judul; 

b. Jika AWAL tayangan yang dimaksud sudak ketemu, 
klik tombol STOP kemudian tekan tombol F3 atau 
klik icon Mark-in pada layar 

c. Mainkan lagi sampai ketemu tayangan AKHIR dari 
skenario anda (scene 1). Klik STOP kemudian tekan 
tombol F4 atau klik icon Mark-out pada layar 

d. Drag video pilihan tersebut ke timeline 
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3. Memilih Tayangan (Scene) 2 (sesuai skenario) 
a. Pilih video hasil capturing (yang telah memiliki 

marking) 
b. Tekan tombol END kemudian tombol F3 
c. Tekan tombol END 2 kali kemudian tombol F4 
d. Tekan tombol HOME kemudian mainkan video 

sampai ketemu adegan AWAL untuk scene ke 2 
kemudian → STOP → F3 

e. Mainkan lagi sampai ketemu adegan AKHIR untuk 
scene ke 2 kemudian → STOP → F4 

f. Drag video pilihan tersebut ke timeline 
g. Demikian seterusnya sampai seluruh skenario 

tercover dalam timeline 
4. Menambah effect 

a. Untuk mendapatkan perpindahan video dari 
potongan satu ke potongan berikutnya menjadi lebih 
elok, klik menu Effect.  Didalam menu effect ini 
terdapat berbagai type effect dan masing-masing 
mempunyai model yang dapat diadopsi kedalam 
video anda.  Silahkan pilih sesuai selera anda.   

b. Misalnya memilih type 3D dengan model Flying 
Cube.  Drag atau letakkan diantara judul.  Tambah 
waktu tayang model effect tersebut, misalnya 
menjadi 6 detik.  Yang artinya 3 detik diambil dari 
judul dan 3 detik diambil dari potongan video (scene 
1). 

c. Arah gerakan model effect dapat dipilih pada blok 
Direktion. 

d. Silahkan diuji coba dengan mengklik Project pada 
layar → Home dan klik Play 

e. Perhatikan sinkronisasi antara: 
 Judul 
 Musik pengiring 
 Effect 
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 Teks 
 Gambar 

f. Lanjutkan dengan pengisian musik pengiring, suara 
narasi, dan teks (jika diperlukan) 

5. Menyimpan dokumen dan hasil pembuatan video 
Terdapat 2 model penyimpanan pekerjan pembuatan 
video, yaitu: 
a. Menyimpan dokumen pembuatan video dengan 

ekstensi *.VSP, yang pada gilirannya dapat dibuka 
kembali untuk diedit 

c. Klik menu File → Save 
d. Beri nama dokumen video pada folder yang 

anda siapkan 
b. Menyimpan hasil pembuatan video (yang tidak dapat 

diedit lagi) dan siap ditayangkan dengan 
menggunakan video player dan pada aplikasi lain 
seperti PowerPoint, Flash, web, dan sebagainya.  
Caranya: 

• Klik menu Share → Create Video File → Custom 

• Beri nama video pada folder yang anda siapkan 

• Pilih tipe ekstensi 

• Klik OK kemudian tunggu beberapa saat untuk 
proses rendering 

6. SELAMAT MENCOBA 
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engalaman Mengajar : 
. Pengajar Mata Kuliah Aplikasi Komputer dan Media 

Penyuluhan pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian 
(STPP) Jurusan Penyuluhan Kehutanan di Bogor tahun 
2002 sd 2006 

. Mengajar pada Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, 
Diklat Fungsional dan Teknis pada mata ajar yang diampu 
antara lain : 
a. Teknologi Informasi 
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c. Multimedia 
d. Perpetaan 
e. Inventarisasi Hutan 
f. Administrasi Kepegawaian 
g. Administrasi Diklat 
h. Angka Kredit Jabatan Fungsional 
i. Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional 
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