
 

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% 

Mengoperasikan Perangkat Lunak Video  
 

14 



 

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 
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