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STMIK Sinar Nusantara Surakarta

RINGKASAN
Pembuatan Video profil untuk Desa Kismoyoso adalah untuk
memperkenalkan Desa Kismoyoso yang bertujuan untuk memberikan
informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengetahui
keberadaan dan perkembangan Desa Kismoyoso. Selain itu, video profil ini
bertujuan agar memudahkan akses informasi masyarakat tentang Desa
Kismoyoso, serta sebagai media publikasi pemerintah desa untuk
menyampaikan berbagai program kerja, laporan, dan informasi kepada
masyarakat.
Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis meliputi wawancara,
observasi dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan sekretaris desa.
Observasi dilakukan untuk mencocokan data serta mengantisipasi adanya
informasi baru dilokasi penelitian, sehingga diperoleh data dan informasi yang
aktual dan terpercaya. Sedangkan studi pustaka berguna untuk mendapatkan
landasan teori yang berupa para ahli mengenai hal yang menjadi obyek
penelitian. Langkah-langkah untuk membuat projek video ini yaitu praproduksi, produksi, pasca produksi.
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STMIK Sinar Nusantara Surakarta

KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas
segala rahmad dan ridloNya, sehingga kami dapat menyelesaikan membuat
laporan kegiatan .
Penyusun mengucapkan terima kasih kepada :
1. Kepala Desa Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali yang telah membantu demi
kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.
2. Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta, Para Pembantu Ketua, Jurusan,
seluruh Dosen, dan karyawan yang telah banyak membantu demi
kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.
3. Peserta pelatihan atas partisipasi dan kerjasamanya yang baik sehingga
kegiatan ini berjalan dengan lancar.
4. Mahasiswa yang sudah membantu kegiatan ini.
Semoga Kegiatan ini dapat bermanfaat dan menjalin kerjasama yang baik
antara STMIK Sinar Nusantara Surakarta dengan instansi lain, baik pemerintah
maupun swasta. Amiin.
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STMIK Sinar Nusantara Surakarta

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Hasil Pre Test dan Post Test Peserta
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Gambar 2. Peningkatan Nilai Peserta
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Gambar 3. Kepuasan Peserta terhadap Pelaksanaan Keseluruhan
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Gambar 4. Kepuasan Peserta terhadap Instruktur
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Gambar 5. Kepuasan Peserta terhadap Pelaksanaan
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Gambar 6. Kepuasan Peserta terhadap Fasilitas
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Gambar 7. Kepuasan Peserta terhadap Materi
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Gambar 8. Kepuasan Peserta terhadap Metode
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Gambar 9. Kepuasan Peserta terhadap Asisten Instruktur
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STMIK Sinar Nusantara Surakarta

BAB 1 PENDAHULUAN
Desa

Kismoyoso

secara

administrasi

terletak

di

Kecamatan

Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Desa Kismoyoso memiliki
kantor kepala desa yang terletak di dukuh tambas rt 03 rw 04. Kantor kepala
desa mengurus segala keperluan administrasi desa. Dalam proses
pemerintahan kepala desa dibutuhkan komunikasi yang baik dengan
seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat Desa Kismoyoso maupun
masyarakat diluar Desa Kismoyoso. Sistem pemerintahan kepala Desa
Kismoyoso sudah ada sejak tahun 1980, sudah banyak program kerja yang
dilakukan baik pembangunan infrastrukur, budaya, pendidikan, maupun
sosial.
Dalam beberapa tahun terakhir instansi pemerintahan tingkat desa
begitu diperhatikan, sehingga banyak sekali program-program pemerintah
yang secara langsung melibatkan instansi tingkat desa. Namun, terkadang
dengan begitu pesatnya perkembangan informasi masih banyak masyarakat
yang kurang tahu baik itu program kerja pemerintah pusat, maupun
program kerja pemerintah desa. Banyak juga masyarakat terutama generasi
muda di Kismoyoso yang kurang tahu mengenai informasi administrasi,
geografi, tentang Desa Kismoyoso.
Untuk lebih memperkenalkan Desa Kismoyoso, maka perlu dibuat
sebuah video profil Desa Kismoyoso yang bertujuan untuk memberikan
informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengetahui
keberadaan dan perkembangan Desa Kismoyoso.
Sebuah video profil dapat dengan mudah menyampaikan sebuah
informasi jika didukung oleh naskah yang baik. Untuk pembuatan video
profil, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan karena tujuan adanya
video profil adalah memberikan pandangan kepada masyarakat tentang
berbagai informasi meliputi wilayah, kondisi geografi, kondisi penduduk,
sarana pendidikan, tempat ibadah, pemakaman, dan lain-lain.
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Untuk itu , dalam laporan kerja praktik ini membahas mengenai
pembuatan video profil untuk Desa Kismoyoso.

BAB 2 TARGET DAN LUARAN
Target kegiatan ini adalah memberikan gambaran secara singkat
mengenai Pengembangan Video Profile sebagai Media Penyebaran
Informasi bagi Masyarakat Desa Kismoyoso

BAB 3 METODE PELAKSANAAN
Metode

pelaksanaan

kegiatan

ini

adalah

pelatihan

dan

pendampingan. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah : Oktober
2019 – Januari 2020
1. Persiapan
Persiapan dilakukan pada bulan September 2019. Perijinan diajukan
bulan Oktober 2019.
2. Pelatihan
Pengarahan dan proses pengambilan materi video dilakukan 5 sesi
selama 5 hari yaitu hari Sabtu, tanggal 2, 16, 23, 30 November 2019,
dan 14 Desember 2019
3. Pendampingan
Kegiatan ini dilakukan setelah proses diskusi hasil video profile selesai.
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu peserta yang mengalami
kesulitan dalam mengimplementasi ilmu yang didapat untuk menunjang
pekerjaan sehari-hari.
4. Pelaporan
Pelaporan dilakukan setelah semua kegiatan sudah selesai dilakukan.
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BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI
Kelayakan Perguruan Tinggi diantaranya adalah :
1. Menjadi tim pendampingan PK/PLK Surakarta, pembinaan dan
pendampingan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Surakarta (2010)
2. Pendampingan

dan pelatihan bagi Staf Pimpinan PDAM Surakarta

yaitu berupa Pelatihan Komputer (2010)
3. Pengabdian Orientasi Model Pembelajaran ICT untuk PK dan PLK se
Indonesia; Pengabdian bagi staf PDAM Surakarta (2009-2010)
4. Pendampingan pelatihan TIK bagi Guru TIK SMU se-eks karesidenan
Surakarta (2011);
5. Pendampingan Pembuatan Aplikasi Web bagi PDAM Boyolali (2010).
6. Pelatihan TIK bagi Guru TIK MGMP Surakarta (2010).
7. Pendampingan SD Inklusi Pajang 1 Surakarta (2010).
8. Pendampingan Guru SMA dan SMK Inklusi di Surakarta (2010).
9. Pelatihan dan pendampingan guru dan murid SMA N 2 Sukoharjo
(2012).
10. Pelatihan dan Pendampingan SMK N 1 Boyolali (2012).
11. Peningkatan

Kemampuan

Manajemen,

Informasi

&

Teknologi

Pemasaran (Dinas Koperasi Jawa Tengah) (2010-2011 dan 2016).
12. Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis ICT (Web Guru dan
E-Learning) SMP N 1 Sragen (2012).
13. Peningkatan SDM bagi PNS Daerah Pemerintah Kota Surakarta (20132017).
14. Peningkatan SDM bagi Pengurus PKK se-keluarahan Surakarta
bekerjasama dengan Bapermas Surakarta (2015).
15. Peningkatan Kemampuan Dosen dan Karyawan dibidang Pemanfaatan
Blog Universitas Veteran Bangun Nusantara (tahun 2016).
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BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
5.1 Pelaksanaan
1) Pelatihan
Kegiatan ini dilaksanakan di Tambas RT 03 RW 08 Kismoyoso,
Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Pengarahan dan proses pengambilan
materi video dilakukan 5 sesi selama 5 hari yaitu hari Sabtu, tanggal 2,
16, 23, 30 November 2019, dan 14 Desember 2019
2) Pendampingan
Kegiatan Pendampingan dilakukan pada bulan Januari 2019.
3) Pelaporan
Kegiatan ini dilakukan pada bulan Januari-Februari 2019, dimana
semua kegiatan sudah selesai dilakukan.
5.2 Luaran
Luaran dari kegiatan ini adalah kemampuan menyusunan materi
penyuluhan dengan menggunakan Microsoft Office Power Point 2010.
5.3 Hasil Evaluasi
A. Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi pembelajaran berhubungan dengan pengukuran peningkatan
kompetensi peserta, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan
sikap sesuai dengan tujuan diadakannya pelatihan. Ada dua hal yang
dapat instruktur ajarkan dalam program pelatihan, yaitu pengetahuan
dan ketrampilan. Oleh karena itu untuk mengukur efektivitas program
pelatihan maka kedua aspek tersebut perlu diukur.
Evaluasi pembelajaran dilakukan pada masing-masing lab. Untuk setiap
peserta dilakukan uji atau test yang terdiri dari 20 soal mengenai materi
Ms. Power Point. Uji tersebut dilakukan sebelum (pre-test) dan sesudah
(post-test) pelatihan.
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Gambar 1. Hasil Pre Test dan Post Test Peserta

Gambar 2. Peningkatan Nilai Peserta Lab 1

Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2 terlihat hasil pre test dan post
test peserta, semuanya mengalami peningkatan.
B. Evaluasi Reaksi
Evaluasi terhadap reaksi peserta diklat yang berarti mengukur
kepuasan peserta. Program diklat dianggap efektif jika proses
pelatihan dirasa menyenangkan dan memuaskan bagi peserta
sehingga mereka termotivasi untuk belajar dan berlatih.
Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada responden dalam hal
ini adalah peserta diklat, maka dapat diketahui pernyataan
responden terhadap kualitas pelatihan. Guna memudahkan penilaian
dari jawaban responden maka dibuat kriteria Skala Likert sebagai
berikut:
Buruk

1
12

Kurang
Cukup
Baik
Memuaskan

2
3
4
5

Kepuasan peserta diklat dapat dikaji dari beberapa aspek yaitu
pelaksanaan, fasilitas, materi diklat, metode, instruktur, dan asisten
instruktur.
Evaluasi terhadap reaksi peserta pelatihan yang berarti mengukur
kepuasan peserta. Program pelatihan dianggap efektif jika proses
pelatihan dirasa menyenang dan memuaskan bagi peserta sehingga
mereka termotivasi untuk belajar dan berlatih. Kepuasan peserta
pelatihan dapat dikaji dari beberapa aspek yaitu fasilitas pelatihan,
materi pelatihan, instruktur pelatihan, dan sikap asisten instruktur
pelatihan.

Gambar 3. Kepuasan Peserta terhadap Pelaksanaan

Berdasarkan Gambar 3, terlihat kepuasan peserta diklat terhadap
pelaksanaan secara keseluruhan baik, kepuasan peserta tertinggi
terhadap instruktur, kemudian disusul dengan kepuasaan peserta
terhadap pelaksanaan.
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Gambar 4. Kepuasan Peserta terhadap Instruktur

Berdasarkan Gambar 4, terlihat kepuasan peserta terhadap
instruktur, peserta merasa puas terhadap persiapan instruktur dalam
membawakan materi pelatihan. Peserta merasa puas terhadap
kompetensi instruktur. Peserta merasa sangat puas terhadap
kemampuan instruktur dalam berinteraksi

Gambar 5. Kepuasan Peserta terhadap Pelaksanaan

Berdasarkan Gambar 5, terlihat kepuasan peserta terhadap
pelaksanaan, peserta merasa puas terhadap ketepatan waktu
pelaksanaan.
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Gambar 6. Kepuasan Peserta terhadap Fasilitas Diklat

Berdasarkan Gambar 6, terlihat kepuasan peserta diklat terhadap
fasilitas pelatihan, peserta merasa puas untuk kenyamanan ruang
pelatihan, kapasitas ruangan, dan alat bantu pelatihan. Peserta
merasa cukup puas untuk konsumsi dan ruang penunjang
pelatihan. Kepuasan peserta terhadap penataan ruangan baik.

Gambar 7. Kepuasan Peserta terhadap Materi Diklat

Berdasarkan Gambar 7, terlihat kepuasan peserta terhadap materi
pelatihan, peserta merasa puas untuk kesesuaian materi dengan
kesesuaian topik. Peserta merasa susunan materi sistematis. Pada
gelombang kedua, peserta merasa modul kurang mudah dipahami.
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Gambar 8. Kepuasan Peserta terhadap Metode Diklat

Berdasarkan Gambar 8, terlihat kepuasan peserta terhadap
metode, peserta merasa metode sesuai dengan materi. Peserta
merasa metode membantu penyerapan materi. Peserta merasa
metode mendukung untuk lebih proaktif. Peserta merasa cukup
puas terhadap simulasi pemecahan masalah.

Gambar 9. Kepuasan Peserta terhadap Asisten Instruktur

Berdasarkan Gambar 9, terlihat kepuasan peserta terhadap asisten
instruktur, peserta merasa asisten sigap, terampil, dan sopan dalam
menjawab menanggapi pertanyaan peserta. Peserta cukup puas
terhadap perhatian dan pemahaman alur pelatihan.
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BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN
Video profil desa akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui
dan memahami informasi mendasar tentang Desa Kismoyoso dalam
beberapa menit saja. Memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi
serta

sebagai

daya

tarik

masyarakat

untuk

ikut

serta

dalam

mengembangkan Desa Kismoyoso mencapai visi dan misi. Pembuatan

Video profil Desa Kismoyoso mulai dari tahap pra-produksi, produksi,
hingga pasca produksi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
6.1. Kesimpulan
1. Video profil dianggap mampu menjadi sarana publikasi informasi dan
identitas Desa Kismoyoso melalui jaringan internet, karena
penggunaan teknologi terutama di Desa Kismoyoso juga sudah
menjangkau seluruh wilayah.
2. Tantangan dalam membuat video profil saat ini yaitu, mampu
membuat video dengan durasi pendek namun penuh dengan
informasi.
3. Pembuatan video profil sebuah desa dengan wilayah yang begitu
luas dan berbagai kondisi, baik geografi, sosial, dan ekonomi, bukan
hal yang mudah. Dibutuhkan ketelitian dan analisa yang baik,
terutama dalam penentuan konten apa saja yang akan dimuat di
dalam video profil, yang pada akhirnya akan mewakili masingmasing aspek di Desa Kismoyoso.
6.2. Saran
Adapun saran-saran penulis untuk video profil dan potensi desa ini adalah:
1. Memperhatikan beberapa trend yang ada untuk pembuatan suatu
video, terutama mengenai konsep.
2. Buat konsep video lebih baik lagi sehingga informasi yang ingin
disampaikan dapat tersampaikan secara baik, jelas, dan menarik.
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3. Penyesuaian dalam lingkungan kerja praktik diperlukan untuk
kelancara dalam menjalankan tugas.
4. Perbanyak pengambilan footage untuk menambah library jika apa
yang sudah kita rencanakan di storyboard tidak sesuai dengan
kondisi real saat tahap editing.
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Pembuatan Video Profile
Adobe Premiere Pro CS3

Adobe Premiere adalah aplikasi editing video yang sesuai
dengan standar penyiaran. Hadirnya modul ini diharapkan dapat
memberikan panduan dasar dalam mempelajari software
editing ini sehingga membekali mahasiswa terjun
dalam dunia penyiaran.

Adobe Premiere merupakan sebuah aplikasi untuk mengedit video dengan fasilitas yang lengkap.
Kelengkapan menu tersebut membuat aplikasi ini banyak digunakan luas untuk perusahaan yang bergelut
di bidang videografi misalnya perusahaan pertelevisian. Modul ini akan memandu anda dalam
menggunakan aplikasi ini dalam tingkatan dasar. Berikut ini langkah - langkah penggunaan Adobe Premiere
CS 3:
Tampilan Awal
1. Buka aplikasi Adobe Premiere Pro CS 3 dan akan muncul tampilan berikut ini:

2. Klik menu “New Project” yang ditunjukkan dalam tanda panah tersebut.
3. Setelah itu akan muncul tampilan kotak menu yang kedua. Kotak menu ini memberikan pilihan
bagaimana format film yang akan dihasilkan. Pilihan tersebut ada di kotak sebelah kiri yang
memberikan pilihan DV dan HDV. Tampilan HDV mempunyai kualitas lebih bagus, sedangkan
kualitas DV berada di bawahnya dengan dua pilihan yaitu DV PAL dan DV NTSC. DV PAL merupakan
format untuk penyiaran di Indonesia, sedangkan DV NTSC merupakan format video untuk
penyiaran di kawasan eropa. Untuk kualitas yang lebih bagus lebih disarankan untuk menggunakan
HDV namun dalam menu semua rasio layar dalam ukuran 16:9 (tampilan memanjang seperti di
bioskop). Bila anda menginginkan tampilan seperti di televisi model lama atau rasio 4:3 anda bisa
menggunakan DV atau DV PAL. Berikut ini tampilan menunya:

4. Sekarang kita pilih format HDV dengan kualitas tertinggi yaitu HDV 1080i25(50i).
5. Tentukan tempat penyimpanan sesuai folder yang kita inginkan dengan klik menu browser dan
memilih tempat yang kita inginkan.
6. Beri nama project sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya kita beri nama projectnya “latihan
premiere”
7. Berikut ini tampilan langkah - langkahnya:

8. Setelah itu klik OK dan akan memunculkan tampilan berikut ini:

9. Terdapat lima bagian dalam tampilan awal Adobe Premiere Pro CS 3. Berikut ini pembagian
areanya:
a = tempat file-file yantg telah dimasukkan aplikasi (diimport)
b = tempat tampilan menu-menu dan kontrol editing yang lebih detail
c = tempat tampilan file video yang diputar dan telah diletakkan dalam track (e)
d = folder-folder yang berisi effect audio maupun effect video
e = track, tempat kita menyambung, memotong, dan menyesuaikan file suara maupun file video
sesuai urutan waktu.

Memasukkan File Video atau file Suara
10. Tahap awal dalam pengeditan video adalah memasukkan file video ataupun suara yang akan di
edit. Langkah-langkahnya adalah klik menu “file” di sebelah kiri atas tampilan, setelah itu klik
import. Berikut ini tampilannya:

11. Setelah itu akan muncul tampilan sebagai berikut:

12. Perlu diperhatikan, bahwa aplikasi ini tidak menerima semua format file, format file yang diterima
di aplikasi ini bisa dilihat dengan klik menu “Files Of Type” berikut ini:

13. Kemudian akan muncul daftar file yang bisa diterima diaplikasi ini, berikut ini tampilannya:

14. Pastikan file yang akan anda edit mempunyai format yang sesuai dengan salah satu daftar format
file yang ada di daftar tersebut. Bila file tidak ada di dalam daftar silahkan diubah menjadi salah
satu dalam daftar tersebut menggunakan software lain.

15. Setelah memastikan bahwa format file anda sedah termasuk di dalam daftar file, kemudian tahap
berikutnya adalah memasukkan file ke aplikasi dengan terlebih dahulu tutup daftar format file
dengan klik lagi tanda panah tadi. Cari file yang akan diedit, klik file tersebut, kemudian klik open.
Berikut ini tampilannya:

16. Setelah itu akan muncul file tersebut dalam aplikasi seperti tampak dalam tampilan berikut ini:

17. Untuk mulai mengedit file tersebut, kita harus memindahnya terlebih dahulu ke track dengan
klik kiri dan tahan file tersebut, pindahkan ke area track yang diinginkan, kemudian lepaskan
(track video 1 lebih disarankan untuk meletakkan file utama yang di edit, sedangkan track video
2 dan seterusnya untuk meletakkan file-file effect). Setelah itu kita akan mendapatkan file yang
sudah siap di edit seperti dalam tampilan berikut:

Memperbesar dan Memperkecil View File Dalam Track
18. Untuk lebih memudahkan dalam mengedit secara tepat dari sebuah file entah itu memotong,
menyambung atau memeletakkan file, kita perlu memperbesar atau memperkecil view dari file.
Untuk melakukan itu kita bisa mengatur view di menu yang letaknya dibawah track berikut:

19. Klik ikon dua segitiga sebelah kanan untuk memperbesar view file, dan klik ikon dua segitiga kiri
untuk memperkecil view file. Berikut ini perubahan yang terjadi ketika kita klik ikon dua segitiga
sebelah kanan (memperbesar view file).

20. Merubah tampilan memoperbesar atau memperkecil bisa dilakukan dengan menggeser ke kanan
(memperbesar) atau ke kiri (memperkecil) ikon segitiga di tengah.

Menjalankan file di dalam track
21. Pertama kali mengedit file video, kita harus mengecek dengan memutar file tersebut. Untuk
melakukannya, tekan tombol spasi di keyboard anda untuk memutar file, dan menekan lagi untuk
menghentikannya.
22. Tanda garis merah yang berjalan menunjukkan letak detail file yang diputar. Letak garis merah ini
nanti akan berguna menandai letak file yang akan diedit, entah dipotong, disambung atau diberi
effect.

Memotong File
23. Seringkali banyak bagian file video yang perlu dibuang karena tidak layak untuk menjadi bagian
video missal karena gambar yang terambil terlalu over exposure atau terjadi kesalahan
pengambilan gambar. Untuk itu kita perlu membuang bagian bagian tertentu dari file video yang
tidak perlu dengan memotongnya. Tahapan pertama adalah tekan huruf “c” di keyboard, kursor
akan berganti dengan ikon “razor” dan potong ditempat yang diinginkan. Penggunaan garis merah
akan sangat membantu ketepatan potongan file. Berikut ini tampilan dari file yang sudah
terpotong:

24. Untuk mengembalikan kursor menjadi pointer seperti semula klik huruf “v” dalam keyboard.

Menggeser/Mengubah Letak File Dalam Track
25. Sering dalam mengedit video kita perlu meletakkan file sesuai dengan alur waktu yang telah
ditentukan. Untuk itu perlu kita perlu mengetahui cara merubah-rubah letak file yang kita edit.
Untuk itu pertama klik kiri file yang dimaksud, tahan klik tersebut, pindah sesuai tempat yang
diinginkan kemudian lepaskan.

Menambahkan Effect
26. Efek-efek yang tersedia dalam adobe premiere berada dalam bagian “d” di penjabaran
sebelumnya.
27. Untuk menambahkan dalam file yang kita edit pertama yang harus dilakukan adalah memilih
effect di daftar effect tersebut. Misalkan klik effect video transition.
28. Pilih salah satu file dalam folder video transition tersebut
29. Misalkan kita pilih Dissolve > Dip To Black
30. Klik “Dip To Black” tahan klik tersebut, pindahkan ke area track dengan letak sesuai yang kita
inginkan. “Transition Effect” peletakannya hanya pada ujung file di awal atau akhir. Berikut ini
tampilannya:

31. Setelah meletakkan effect, kita tinggal mengatur dalam panel control di menu “effect controls”.
Menu ini terletak di bagian atas tampilan, berikut ini letaknya:

32. Klik menu tersebut, kemudian akan muncul menu-menu pengontrol efek transisi, seperti seberapa
gelap awal dan akhir transisi, durasi dan lain sebagainya seperti terlihat dalam tampilan berikut
ini:

Membuat Title
33. Title ini mencakup semua tulisan yang bias dimasukkan dalam aplikasi ini, seperti judul, subtitle
ataupun credit title.
34. Langkah pertama dalam membuat title adalah klik menu “Title” kemudian “New Title” yang ada
di atas tampilan, sehingga muncul pilihan menu seperti terlihat berikut ini:

35. Terdapat empat pilihan jenis subtitle, pertama adalah “Default Still” merupakan teks diam
biasanya banyak digunakan untuk judul, selanjutnya adalah “Default Roll” yang sering digunakan
untuk credit title, “Default Crowl” bisanya untuk digunakan untuk berita-berita running teks, dan
“Based on Template” biasanya digunakan untuk memberi keterangan nama orang yang sedang
berbicara di video.
36. Sekarang bisa dicoba bagaimna membuat credit title. Pertama kita klik pilihan “Default Roll”,
kemudian akan muncul tampilan untuk memberikan nama title yang akan kita buat, misalkan kita
beri nama credit title, seperti dalam tampilan berikut ini:

37. Setelah kita klik OK, title yang telah dibuat muncul di area fileifile yang siap diedit, di bagian kiri
tampilan aplikasi seperti tampak berikut ini:

38. Langkah berikutnya adalah menuliskan kata-katanya. Hal pertama yang dilakukan adalah
mengubah kursor pointer menjadi kursor untuk meletakkan tulisan. Klik tanda “T” (1) di bagian kiri
tampilan atau bila menggunakan tulisan yang lebih artistic, klik salah satu bentuk tulisan di “Title
Style” (2). Berikut ini tampilannya:

39. Setelah di klik salah satu dari dua pilihan tersebut, akan muncul kursor untuk meletakkan tulisan
di frame. Kemudian tulis kata-katanya di layar yang tampak hitam dalam tampilan. Misalkan
dituliskan sebagai berikut:

40. Kemudian atur pergerakannya di menu “Crawl/Roll Option” dengan klik tanda berikut ini:

41.

42. Kemudian akan muncul tampilan menu pengaturan pergerakan teks, centang kotak “Start of
Screen” dan “End of Screen”. Berikut ini tampilannya:

43. Setelah itu klik “OK” dan keluar dari tampilan menu “Crawl/Roll Option”. Credit Title yang telah
dibuat terdaftar di kotak area file di sebelah kiri tampilan. Berikut ini tampilannya:

44. Setelah itu pindahkan ke track, untuk dipadukan dengan video dengan klik kiri file tersebut, tahan,
bawa ke area track yang diinginkan, kemudian lepaskan. Berikut ini tampilan file “Credit Title” yang
sudah dimasukkan track.

Merender Video / Export Video
45. Tahap akhir dari proses editing adalah export atau sering juga disebut render.
46. Langkah-langkahnya pertama klik File, kemudian klik export, dan pilih movie. Berikut ini
tampilannya:

47. Kemudian akan keluar tampilan menu export, kemudian yang perlu dilakukan adalah menentukan
letak file hasil render dengan mengaturnya di kotak bagian atas, kemudian menamai file di kotak
bagian bawah. Berikut ini tampilannya:

48. Setelah itu klik “save”. Setelah itu, proses render atau export akan berjalan. Rendering ini
biasanya membutuhkan waktu yang lama. Berikut ini tampilan rendering yang sedang berjalan:

49. File siap untuk ditayangkan.

