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ABSTRACT 

Based on KMA number 184 year 2019 Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan is a MA organizers of skills that organize skills 

programs one of which is: Interior Design and Furniture 

Engineering skills. The Interior Design Skills Curriculum covers 

12 material areas, one of which is interior design that examines 

issues relating to residential home interior designs including the 

design of residential living rooms. To improve the ability to design 

residential drawings and equip students to sharpen visuality 

students rise This study aims to 1) To understand interior design 

materials 2) to improve students' visual understanding. The 

research method uses the development method (RND). The 

instruments used: questionnaires, interviews, documentation 

In the coming era the students of Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan were able to compete in the 4.0 era who had bright 

ideas and colored the world of interior design. and can be a great 

entertaint. 

The results of the study stated that: Cyberlink application media 

can provide solutions related to understanding interior design 

material, Cyperlink application media can improve students' 

understanding of visuality, There is significant motivation for 

students who take the CYberlink program. 

Keywords: Cyberlink application media, Interior Design and 

Furniture Engineering, condition 4.0 

 

ABSTRAKSI 

Berdasar KMA nomor 184 tahun 2019 Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan adalah merupakan MA penyelenggara keterampilan 

yang menyelenggarakan program keterampilan salah satunya 

adalah :keterampilan Desain Interior dan Teknik Furniture. 

Kurikulum Keterampilan Desain Interior meliputi 12 bidang 

materi satu diantaranya adalah desain dasar Interior yang 

mengupas masalah-masalah yang berkaitan dengan desain- desain 
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PENDAHULUAN
Virus Corona (covid-19) yang 

melanda dunia telah mengubah system 
pembelajaran dari sitem offline dipaksa 
menjadi online. Penggunaan media  
aplikasi Cyberlink  era pandemi covid –19 
pada pembelajaran online atau 
pembelajaran dalam jaringan  (daring) 
sangat perlu diaplikasikan terutama pada 
materi desain interior ruang hunian. Hal 
ini dilakukam agar siswa  mampu 
meningkatkan hasil belajar keterampilan 
desain interior dan produk furniture, 
khususnya pada siswa MAN 1 Lamongan 
jurusan desain interior. 

Peran guru sebagai sumber belajar 
utama sangat dituntut untuk lebih kreatif 
dalam merancang pembelajaran yang 
berkualitas apalagi di tengah pandemi 
covid-19 yang tak kunjung selesai, maka 
pada penerapan pembelajaran jarak jauh 
(PJJ) pada keterampilan desain interior 
dan Produk Furniture dalam proses 
pembelajaran daring di masa pandemi 
covid- 19 pada pembelajaran 
menggunakan Media aplikasi Cyberlink 

di MAN 1 Lamongan sangat tepat. 
Penggunaan metode pembelajaran yang 
tepat sesuai situasi dan kondisi   
menggunakan aplikasi Media aplikasi 
Cyberlink untuk menghadapi ulangan 
harian dapat meningkatkan perolehan 
hasil belajar.  

Berdasar KMA 184 tahun 2019 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan 
adalah merupakan MA penyelenggara 
keterampilan yang menyelenggarakan 
program keterampilan salah satunya 
adalah: keterampilan Desain Interior dan 
Teknik Furniture. Kurikulum 
Keterampilan Desain Interior meliputi 12 
bidang materi satu diantaranya adalah 
desain–dasar Interior yang mengupas 
masalah-masalah yang berkaitan dengan 
desain-desain interior rumah hunian 
diantaranya desain gambar hunian ruang 
keluarga. Untuk meningkatkan 
kemampuan dalam mendesain gambar 
hunian, memang guru perlu membekali 
siswa dalam mengasah visualitas dan 
imajinya. 

interior rumah hunian diantaranya desain gambar interior hunian. 

Untuk meningkatkan kemampuan dalam mendesain gambar 

hunian, memang perlu membekali siswa dalam mengasah 

visualitasnya.  

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk memahami materi desain 

interior 2) Untuk meningkatkan pemahaman visual siswa. Metode 

penelitian menggunakan metode pengembangan (RND). Adapun 

Instrumen yang digunakan yaitu: kuisioner, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa: Media aplikasi 

Cyberlink dapat memberikan solusi terkait pemahaman materi 

desain interior. Media aplikasi Cyperlink dapat meningkatkan 

pemahaman visualitas siswa. Selain itu, Ada motivasi yang 

signifikan bagi siswa yang mengikuti program ini. 

Pada saat mendatang siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan  mampu bersaing pada era 4.0 yang  mempunyai ide- 

ide cemerlang dan mewarnai dunia desain interior  dan dapat 

menjadi entertaint yang hebat. 

Kata kunci :   Media  aplikasi Cyberlink, Desain Interior dan 

Teknik Furniture, Era 4.0 
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Penelitian ini bertujuan untuk 1) 

Untuk memahami materi desain interior 
2) Untuk meningkatkan pemahaman 
visual siswa. Metode penelitian 
menggunakan metode pengembangan 
(RND). Adapun Instrumen yang 
digunakan: kuisioner, wawancara, dan 
dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menyatakan 
bahwa: Media aplikasi Cyberlink dapat 
memberikan solusi terkait pemahaman 
materi desain interior. Media   aplikasi 
Cyperlink dapat meningkatkan 
pemahaman visualitas siswa. Selain itu, 
ada motivasi yang signifikan bagi siswa 
yang mengikuti program Cyberlink. 
 
PEMBAHASAN 
1. Aplikasi Cyberlink PowerDirector 

Cyberlink PowerDirector adalah 
program video editing digital yang 
memudahkan user/ pengguna untuk 
menggubah video & slideshow foto 
layaknya profesional, lengkap dengan 
musik, suara, efek, transisi, dan banyak 
lagi. Project file yang disimpan/ di-
save dari PowerDirector memiliki ekstensi 
PowerDirector Script / .pds (Contoh 
nama file: Latihan 2.pds).  

Aplikasi PowerDirector dapat diakses 
melalui shortcut desktop (bila ada), atau 
start menu > CyberLink PowerDirector 11 
> Klik pada aplikasi Cyberlink 
PowerDirector 11.  

Produksi video, atau sering disebut 
dengan rendering, dilakukan dalam 
software Video Editing seperti Cyberlink 
PowerDirector agar file video dapat 
dinikmati di luar aplikasi PowerDirector, 
seperti di Windows Media Player, 

QuickTime, hingga pemutar video online 
serta smartphone. 
 
Intro: Cara masuk ke lembar project (full 
feature editor) 

Untuk masuk ke dalam program 
Cyberlink PowerDirector 11 bisa melalui 
double-click shortcut PowerDirector 11 
ataupun melalui Start Menu. Begitu aktif, 
biasanya pada layar akan muncul 
Welcome Screen dari PowerDirector 11. 
Tampilan Welcome Screen-nya adalah 
sebagai berikut: 

 
Aspect Ratio  

adalah perbandingan antara panjang : 
lebar layar monitor. Contoh, TV tabung 
dan monitor komputer lama ratio-nya 4:3. 
Sedangkan 16:9 atau widescreen adalah 
untuk monitor golongan yang lebih baru, 
seperti TV LCD (dan monitor LCD 
widescreen lain), layar bioskop, dan 
smartphone seperti iPhone/ Samsung. 

Kemudian  "Select an editing mode" 
dengan pilihan sebagai berikut: 

 
Editing Mode  

Adalah mode yang disediakan 
PowerDirector 11 untuk membuat 
video.dan  Full Feature Editor adalah 
editing mode yang mengaktifkan seluruh 
fitur yang dimiliki Cyberlink 
PowerDirector 11. Dalam mode 

http://4.bp.blogspot.com/-5iEa-O0qJXk/U_c_TYqNzdI/AAAAAAAAARY/B8fmSttlGd4/s1600/powerdirector9.png
http://2.bp.blogspot.com/-gPI95N8SsRA/U_dJXihcWTI/AAAAAAAAARo/Z4xU1ybd_Yc/s1600/cyberlink-powerdirector-11-welcome_original.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-dvGNiHhfFsk/U_hJlKpFxNI/AAAAAAAAAR4/7m3RoLhj1r0/s1600/Welcome+Screen+Icon.jpg
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ini, user atau pengguna dapat mengedit 
video hingga bagian yang paling detail, 
seperti motion, efek, opacity, dan durasi 
setiap klip.i. 

Kemudian, selain Full Feature Editor, 
ada dua mode yang lain yaitu: 

Easy Editor adalah editing mode 
instan yang disebut juga dengan Magic 

Movie Wizard. Ini adalah fitur instan 
dalam memproduksi video yang terdiri 
dari video, gambar, dan musik . User 
hanya perlu menentukan source atau 
sumber dari klip (mirip dengan import 
media file yang akan dijelaskan di 
bagian Getting Started), memilih style, 
mengatur durasi & musik. Slideshow 

Editor adalah editing mode instan yang 
membuat slideshow yang terdiri dari 
gambar dan musik. Select Full Feature 
Editor dan kamu akan masuk 
ke workspace atau ruang kerja di 
PowerDirector. Klik gambar di bawah 
untuk masuk ke bagian berikutnya atau 
klik di sini. 
 
Interface: Tampilan Workspace + Rooms 

Begitu kamu klik Full Feature Editor, 
PowerDirector akan mengarahkan kamu 
kepada tampilan workspace atau ruang 
kerja PowerDirector. Workspace adalah 
ruang edit tempat usermengerjakan video 
dan menggunakan seluruh fitur yang 
disediakan PowerDirector. Jadi, 
memahami workspace akan sangat 
membantu dalam penggunaan 
PowerDirector. Di PowerDirector, ada 4 
jenis aktifitas utama yang dapat 
dilakukan, yaitu Capture, Edit, 
Produce,dan CreateDisc.Tombol Capture 
akan membawa user ke capture window. 
Di sana kamu bisa meng-capture video/ 
foto apabila komputer yang digunakan 
terhubung dengan kamera/ video 
recorder. Untuk edit video, tombol edit 
akan membawa user ke Edit Window, 
atau yang sering disebut 
denganworkspace. Produce, seperti 
namanya, digunakan untuk 

memproduksi hasil akhir video editing 
agar dapat dibuka di luar aplikasi 
PowerDirector (Ingat, sebelum di-
produksi/ di-render, ekstensi file yang di 
simpan dari PowerDirector memiliki 
ekstensi .pds dan hanya bisa dibuka di 
PowerDirector). Kemudian, tombol 
Create Disc membawa user ke fitur yang 
diperlukan untuk memburn video yang 
di-edit ke dalam disc. 

Kita akan fokus ke workspace dari 
Edit Window, karena di sinilah kita akan 
mengerjakan proses video editing. 

Untuk PowerDirector 9 tampilannya 
sebagai berikut: 

Workspace Cyberlink PowerDirector 11 
 

Hampir sama, kan? Berikut detail dari 
workspace tersebut: 

 
 
A - Rooms, B - Import Media, C - Library 
Window, D - Expandable Workspace, E - 
Preview Window, F - 3D Display 
Configuration, G - Enable/Disable 3D 
Mode, H - Display Options, I - Zoom 
In/Out, J - Preview Quality/Media Viewer, K 
- Take Snapshot, L - Preview Player 
Controls, M - Editing Workspace, N - 
Timeline Ruler, O - Function Buttons, P - 
Range Selection, Q - Track Manager, R 
- Timeline/Storyboard View, S - Magic Tools 

http://4.bp.blogspot.com/-iJC6Nc9URAo/U_h0QJg46mI/AAAAAAAAAS0/inwRlvufy2Q/s1600/Workspace+PD9.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-8EEq_CV7vII/U_hmkcTmKAI/AAAAAAAAASk/ZcQB0Jkf9QU/s1600/Workspace.jpg


 

723 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 4 No. 2, Juli – Desember 2020 

 
T - Timeline Tracks, U - Timeline Zoom 

In/ Zoom Out, V - Timeline  
*Bagian yang diberi       adalah bagian yang 
akan sering kamu gunakan di PowerDirector 
 
Ingat, memahami kegunaan icon dan 
bagian-bagian dalam workspace sangat 
penting dalam 
penguasaanpenggunaanPowerDirector 

Lihat pada bagian yang ditunjuk 
huruf A pada denah workspace di atas. Ya, 
Rooms. Berbagai jenis rooms 
pada workspace Edit window dari 
Cyberlink PowerDirector adalah 
tempat user bisa mengakses seluruh 
media, efek, titles, dan transisi 
saat user sedang meng-
edit video. User juga dapat mengontrol 
rekaman suara dan mixing audio, hingga 
memasukkan chapters dan subtitles(semen
tara belum kita bahas tentang audio, 
chapters, dan subtitles ya). 

Secara default, library window (lihat 
huruf C) akan menampilkan Media Roo 
 
NB: library window yang sedang 
menampilkan konten Media Room 
disebut Media Library, seperti 
halnya library window yang menampilkan 
konten Title Room disebut Title Library, 
dan seterusnya. 
 

 
Media Room (Shortcut: F3)  
Media Room memberikan user akses 
menuju Media Library. Media Library 
berisikan file video, audio, dan 
gambar. User juga dapat mengakses 
banyak pilihan warna dan latar belakang 
yang berguna dalam produksi video. 

 

 Particle Room (Shortcut F6) 
Particle Room berisikan efek berupa objek 
partikel (seperti salju, asap, debu, dsb) 
yang bisa diletakkan di atas video/ 
gambar pada video track. 
 

Title Room (Shortcut F7) 
Title Room berisikan pilihan title/ judul / 
tulisan yang bisa diaplikasikan pada 
proyek video, dan juga fitur 
menambahkan credits dan komentar pada 
video. 
 

 
Transition Room (Shortcut F8) 
Transition Room berisikan transisi yang 
dapat diadakan pada/ di antara dua klip 
dalam suatu proyek. User dapat 
mengontrol bagaimana suatu media 
muncul dan hilang, kemudian berganti 
dari satu klip ke klip lainnya lewat 
transisi. 
 
--Rooms Lainnya yang belum dipelajari: 
 

 
 
Voice-Over Recording: Tempat merekam 
narasi untuk diaplikasikan pada video. 
Chapter Room: Tempat user menentukan 
pembatas chapter dalam suatu proyek, 
(layaknya film DVD yang umum beredar). 
Subtitle Room: Tempat menambahkan 
subtitle (seperti terjemahan) pada video 
secara manual/ Setelah memahami 
workspace, kita akan mulai masuk ke 
tahap-tahap awal dalam proses edit video. 
Klik gambar di bawah atau klik di sini 
untuk melanjutkan ke bagian selanjutnya. 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-_liz_1jefk0/U_kmpIPbBMI/AAAAAAAAATE/1IlLEAw5V5s/s1600/Timeline.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ojwFR6KJoYA/U_nuU89WyMI/AAAAAAAAAUg/K_2w-ufBlSs/s1600/media+room.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Ir1G51M_T70/U_nyxZpbZiI/AAAAAAAAAVA/oZ9OSkTPNso/s1600/Particle.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-OtEXipk5bm0/U_n1F6PQqeI/AAAAAAAAAVM/DJg4vbTqYno/s1600/title.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-cZyOlk0iA9s/U_n2J5zliII/AAAAAAAAAVU/7HHzBdeqk7A/s1600/Transition.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-rvVeBLsVFOc/U_n3_ungWpI/AAAAAAAAAVk/1m0kP54mf_E/s1600/room+dll.jpg
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Getting Started: Jenis-jenis file dan cara 
import media 

 
 

 
 
 
Setelah memahami ruang 

kerja/ workspace pada PowerDirector, kita 
akan memulai tahapan awal dalam 
mengedit video menggunakan Cyberlink 
PowerDirector. Seperti yang sudah 
disebutkan di bagian Pengantar 
PowerDirector, PowerDirector dapat 
menyatukan dan menggubah video, 
gambar, dan audio (musik/ suara) 
menjadi video  

Untuk meng-import file media ke 
dalam Media Library, klik tombol 
berikut:  
 

 
 
Maka akan muncul pilihan "Import 

Media Files... (Ctrl+Q)" dan "Import a 
Media Folder... (Ctrl+W)". Beda dari 
kedua pilihan tersebut adalah pada 
Import Media Files user diharuskan 
memilih satu per satu file yang ingin di-
import ke dalam Media Library, 
sedangkan Import a Media 
Folder user diharuskan memilih folder 
yang berisi file-file yang akan di-import, 
dan seluruh isi file dalam folder akan ter-
import sekaligus ke dalam Media Library--
selama file tersebut memiliki ekstensi 
yang dapat diterima PowerDirector. 

Apabila pilihan Import Media Files di-
klik, maka akan muncul window seperti 
berikut: 
 

 

Pilih file yang akan di-import dan 
kemudian klik Open. Maka file-file yang 
dipilih sebelumnya akan masuk ke dalam 
Media Library seperti gambar berikut: 

 

 
 
File yang sudah ter-import ke dalam media 
library 

 

 
Memasukkan Effect 

 
Pertama, klik tombol seperti berikut untuk 
mengaktifkan Effect Room (Shortcut F4). 
Seperti inilah tampilan Effect Room dan 
Effect Library: 
 

Arahkan kursor pada menu 
dropdown seperti pada gambar di bawah 
dan pilih All Content untuk menampilkan 
semua jenis efek yang tersedia pada 
PowerDirector. 

 

 
Menu Dropdown pada Effect Library 
 

Efek yang ditimbulkan pada clip akan 
ditunjukkan dalam preview window 
seperti gambar berikut: 

 

 
Preview Effect 
 

http://3.bp.blogspot.com/-4-nkhHuRodc/U_nj4-FCuHI/AAAAAAAAAT8/e_YydDEArJE/s1600/Import2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-IZbpyJlPwhc/U_npIZN0BxI/AAAAAAAAAUM/KymD9QDlDdM/s1600/Import+window.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ptXDdRSJQ8E/U_np1GgO3xI/AAAAAAAAAUU/lH3dr54t7rc/s1600/Import3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-fQtTRKqpZH4/U_nvntNGPiI/AAAAAAAAAUw/y17Yo5A_FYA/s1600/Effect+Room.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-8QfQFbOBEHE/U_pRv3Egn9I/AAAAAAAAAXo/QAF2U1Lg0d4/s1600/Effect+Dropdown.png
http://4.bp.blogspot.com/-uySmdOKKcgk/U_pTL42V68I/AAAAAAAAAX0/ftIzHPDccj0/s1600/Fireworks.png
http://1.bp.blogspot.com/-b3JTrnr_RMk/U_caheuyqCI/AAAAAAAAARM/YdhyDzyP3qQ/s1600/35537346.png
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Effect Track 
 

Setelah efek diletakkan pada 
Timeline, apabila bersinggungan dengan 
clip yang lainnya, maka akan 
memunculkan efeknya pada clip tersebut. 
Perhatikan gambar di bawah ini: 

Durasi dan posisi efek pada Timeline 
juga dapat diatur layaknya clip pada 
umumnya. 

 
Memasukkan Particle 

 
Klik tombol seperti berikut untuk 
mengaktifkan Particle Room (Shortcut 
F6). 
 

Seperti inilah tampilan Particle Room 
dan library-nya: 

Particle Room & Particle Library 
 
Sama seperti pada effect room, 

particle yang dipilih pada library akan 
ditampilkan preview-nya di Preview 
Window. 

Cara memasukkan particle ke dalam 
timeline sama dengan memasukkan clip, 
yaitu dengan meng-klik particle yang 
diinginkan dan drag ke dalam 
Timeline. Untuk memunculkan particle 
di depan suatu klip, letakkan particle 
pada Video Track dengan nomor yang 
lebih besar (di bagian bawah), seperti 
pada gambar di bawah ini: 

 
 

 
 

 
 

Durasi dan posisi particle pada 
Timeline juga dapat diatur layaknya clip 
dan effect pada umumnya.  

 
Memasukkan Title 

 
Klik tombol seperti berikut untuk 
mengaktifkan Title Room (Shortcut F7). 
 

Seperti inilah tampilan Title Room 
dan library-nya: 
 

 
 

Title yang dipilih akan ditampilkan 
pada Preview Window. 

 
Membuat Title Baru 
Apabila user hendak membuat title yang 
baru, klik icon seperti gambar di bawah 
dan pilih 2D Title untuk masuk ke 
window Title Designer: 
Create Title 

Title Designer 
 

Secara default, teks yang tampak pada 
Preview Window adalah "My Title", klik 

http://2.bp.blogspot.com/-9uqYzhZ82ic/U_pWFGl_lGI/AAAAAAAAAYM/OcyurDdzokQ/s1600/Effect+Track.png
http://3.bp.blogspot.com/-Ir1G51M_T70/U_nyxZpbZiI/AAAAAAAAAVE/Odb8ADCFY5A/s1600/Particle.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-QhXHq65Z8Nc/U_pbJwcOFAI/AAAAAAAAAYc/C-hMEuvqXLU/s1600/Particle+Room.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-yHVv7DCEppc/U_pc_0iW-eI/AAAAAAAAAYo/dgt9wXvADkk/s1600/drag+particle+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Z9o4l3oiVlU/U_pdBfSiXCI/AAAAAAAAAYw/5cAzHr0j9k4/s1600/drag+particle+2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-OtEXipk5bm0/U_n1F6PQqeI/AAAAAAAAAVQ/XQhPPCU_iBg/s1600/title.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-NZ71qol7D-c/U_pefEmRA1I/AAAAAAAAAY8/8MejCE-3H5U/s1600/Title+Room.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-9oTcFCi4-5A/U_pg4BgGddI/AAAAAAAAAZQ/TtWaEzEWJeo/s1600/Title+Designer.jpg
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pada tulisan tersebut dan edit teks sesuai 
dengan yang diinginkan. 
 
Mengubah Format Teks Pada Title 
Designer 

Ada dua cara untuk mengubah font, 
ukuran tulisan, warna, ketebalan, dan 
sebagainya, yaitu dengan cara manual 

lewat Font Type Settings dan secara 
instan lewat Character Presets. Pertama, 
kita akan mempelajari cara mengubah 
format teks secara manual. Lihat bagian 
sebelah kiri pada Title Designer dan 
aktifkan tab Font Type Settings. Jangan 
lupa memblok teks yang akan di-edit 
(Contoh: Acara Memancing) sebelum 
mengedit format teks. 

 

 
Mengubah Format Teks Secara Manual 
 

Untuk cara yang instan, aktifkan 
tab Character Presets untuk 
menunjukkan template format teks yang 
telah disediakan PowerDirector dan pilih 
jenis teks yang diinginkan. Perhatikan 
gambar di bawah ini untuk melihat 
tampilan Character Presets: 
 

 
 
Memberi Pergerakan (Motion) pada Title 

Title yang dibuat dapat diberikan 
pergerakan/ motion baik arah masuk 
maupun arah keluar dari video. Hal ini 
penting untuk membuat title lebih 
menarik untuk dibaca. Untuk 
memberikan motionpada title, klik tab 

Motion pada bagian kiri atas Title 
Designer. 
• Starting Effect: untuk memberi 

pergerakan arah masuk/ starting 
effect, klik tab starting effect untuk 
memunculkan pilihan efek 
pergerakan yang tersedia dalam 
PowerDirector. Pilih motion yang 
diinginkan dengan mengklik 
thumbnail motion tersebut. 

• Ending Effect: Cara memberi ending 
effect hampir sama dengan starting 
effect. Klik tab ending effect yang 
berada di bawah starting effect (bila 
tidak terlihat, non aktifkan tab starting 
effect dengan cara mengklik ulang tab 
starting effect). Pilih motion dengan 
mengklik thumbnail motion yang 
diinginkan. 

 

 
Motion pada Title 
 

Apabila format teks sudah sesuai 
dengan yang diinginkan, klik Save untuk 
menyimpan custom template title di 
dalam title library. Beri nama title sesuai 
dengan keinginan dan klik OK. 
 
Meletakkan Title pada Timeline 

Agar bisa tampil pada project video 
yang sedang dikerjakan, title perlu 
dimasukkan ke dalam Timeline. Caranya 
sama dengan memasukkan clip dan 
particle. Pada Title Library, klik dan drag 
title yang tadi telah di buat ke dalam video 
track pada Timeline. Untuk meletakkan 
Title di atas clip yang lain, letakkan Title 
di Track Bar dengan nomor yang lebih 
besar dibanding clip yang akan ditimpah. 
Perhatikan gambar berikut sebagai contoh 
peletakannya: 

http://2.bp.blogspot.com/-Cgv4Ewdt3BQ/U_pjsDWo2FI/AAAAAAAAAZo/ACl6i26Tws0/s1600/Font+Type+Settings.jpg
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Title yang diaplikasikan dalam 
Timeline Transition digunakan untuk 
mengontrol bagaimana suatu media 
muncul dan hilang, kemudian berganti 
dari satu klip ke klip lainnya. Apabila 
salah satu thumbnail pada Transition 
Room di klik, maka animasi dari transition 
akan ditampilkan pada Preview Window. 
Cara mengaplikasikannya ke dalam 
Timeline adalah sebagai berikut.Klik pada 
thumbnail transition yang di pilih dan 
drag transition ke arah clip pada timeline. 

 

 
Meletakkan Transition pada Clip 

 
Transisi dapat diletakkan di akhir clip 

A, di antara clip A & B, maupun di awal 
clip B. Penempatan dengan efek terbaik 
untuk pergantian clip adalah di antara clip 
A & B agar transisi antar clip lebih halus 
dan menarik.Kemudian lepaskan tombol 
kiri mouse dan hasilnnya. 

 

 
Hasil Transition 
 
 
 
 

Tutorial 3: Memodifikasi Clip 1: 
Properties 

Setelah mengetahui cara menghias 
tampilan clip melalui Effect, Particle, Title, 
dan Transition, kali ini kita akan 
membahas tentang memodifikasi 
clip.Apabila kita klik clip pada Timeline, 
maka akan muncul Fuction Buttons 
seperti pada tampilan berikut: 

 
 
Flip: memutarbalikkan clip. 
• Aspect Ratio: memberikan pilihan 

apabila ukuran panjang x lebar dari 
suatu clip akan dipertahankan 
proporsinya. 

• 3D Settings: memberikan kedalaman 3 
Dimensi pada PiP object. 

• Opacity: mengatur transparansi clip. 
• Fades: Mengatur transparansi clip 

saat mulai dan berakhirnya clip 
tersebut. 
Sementara, yang akan kita bahas lebih 

lanjut adalah bagian Chroma Key, 

Opacity, dan Fades. 
 

Chroma Key 

 
 
Chroma Key berfungsi untuk 

menghilangkan suatu warna dari clip. 
Untuk menggunakannya, aktifkan 
Chroma Key dengan menceklis Enable 

Chroma Key dan meng-klik icon pipet 
yang ada pada tab Chroma Key. 
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Kemudian pilih warna yang akan 
dihilangkan. Berikut hasil sebelum dan 
sesudah Chroma Key diaktifkan 

 
Sebelum Chroma Key 
 

Intensitas warna yang dihilangkan 
bisa diatur dengan menggeser slider 
"Tolerance of intensity" dan "Tolerance of 
hue". 

Apabila hasil sudah sesuai dengan 
yang diinginkan, klik Save. 

 
Opacity & Fades 

Pada prinsipnya, opacity dan fades 
adalah sama. Opacity adalah pengaturan 
transparansi clip dan Fades mengatur 
transparansi mulai dan akhir dari suatu 
clip (mulai -> dari gelap ke terang, akhir -
> dari terang ke gelap). 
• Opacity 

Ketika mengaktifkan tab Opacity, 
maka tampilan yang akan muncul pada 
PiP Designer adalah sebagai berikut: 

 
Perhatikan icon yang ditunjuk cursor. 

Icon tersebut disebut dengan Keyframe. 
Keyframe berfungsi sebagai titik awal dan 
akhir dari perubahan efek dan gubahan 
lainnya pada gambar, video, dan audio. 
Kemudian Opacity adalah tingkat 
transparansi dari 0 (tidak tampak sama 
sekali) hingga 100 (tampak 100%). 

Agar lebih jelas, klik icon Keyframe 
untuk menambahkan keyframe pada clip 
yang sedang di-modify. Ketika di-klik, 

maka dibagian timeline akan muncul 2 
keyframe baru (start point dan end point) 
seperti pada gambar berikut: 

 
Opacity pada start point: 100, Opacity end 
point: 100 
 

Artinya sepanjang track tidak akan 
terjadi perubahan opacity. Untuk 
membuat klip menjaditerang - gelap total 

- hingga akhirnya kembali terang, ada 2 
langkah dasar: 

 
• Step 1: Arahkan Timeline Slider ke 

tengah clip 

 
 
• Step 2: Geser slider Opacity hingga 

mencapai 0 

 
 

Begitu slider opacity digeser hingga 
angka 0, maka akan muncul keyframe 
baru. Keyframe ini akan membuat 
tampilan clip berubah dari terang - gelap 
sama sekali - terang kembali. 
• Fades 
Fades adalah versi instan dari pengaturan 
Opacity dasar, yaitu perubahan dari gelap 
ke terang pada awal clip (Fade In) dan 
perbuahan dari terang ke gelap pada akhir 
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http://1.bp.blogspot.com/-jpjD2SP9lDA/U_rzwuA9_SI/AAAAAAAAAcA/reuFMY5S_eE/s1600/Opacity.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-IIUW1Fe_Xto/U_r101M3J8I/AAAAAAAAAcM/y-OH6S8OoNc/s1600/Keyframe.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-0w1t_62EH3k/U_r8gJBNCAI/AAAAAAAAAcs/0JFGJygU94Y/s1600/Timeline+slider.jpg
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clip (Fade Out). Pengaktifannya sangat 
mudah. Pada tab Fades, checklist bagian 
Fade In untuk mengaktifkan fade in dan 
checklist bagian Fade Out untuk 
mengaktifkan Fade Out. Semua 
terilustrasikan pada gambar di bawah ini: 

 
 

Keyframe dalam lingkaran kecil 
merah menggambarkan Fade In dan 
lingkaran kuning untuk Fade Out. Sangat 
mudah, kan? 

 
Memodifikasi Clip 2: Motion dan 
Masking 

Kali ini kita akan membahas lebih 
lanjut modifikasi clip melalui PiP 
Designer (yang diakses melalui Modify 
Button), yaitu fitur pada 
tab Motion dan Masking. 
 
Motion 

Pada tab motion, user dapat 
memberikan pergerakan pada clip. Ada 
dua jenis pergerakan dalam tab Motion, 
yaitu Path dan Rotation Settings. 
• Path 

Fungsi path adalah menentukan arah 
pergerakan clip dari satu sisi ke sisi lain. 
Cara menggunakannya: aktifkan tab Path 
dan akan muncul pilihan arah gerak 
berupa garis-garis alur dengan anak 
panah sebagai penunjuk arah 
bergeraknya. Apabila salah satu jenis path 
di-klik, maka pada preview window akan 
muncul garis alur pergerakan serta letak 
clip yang telah disesuaikan dengan path 
yang dipilih. Ilustrasinya dapat dilihat 
pada gambar berikut: 

 
Path yang Aktif 
 

Path ini juga dapat disesuaikan arah 
gerak dan panjang garisnya. Perhatikan 
garis hijau pada layar preview window. 
Pada garis tersebut terdapat titik-
titik/ nodes yang bisa diubah posisinya. 
Cara mengubahnya adalah dengan 
mengklik salah satu node dan 
mendrag node tersebut sesuai dengan 
letak yang diinginkan, seperti pada 
gambar di bawah ini: 

 
Mengubah Nodes pada Path 
 
• Rotation Settings 

Fitur rotation settings 
memungkinkan user untuk memutar 
perlahan clip. Untuk mengaplikasikan 
rotation, aktifkan tab rotation yang berada 
di bawah tab path (apabila tidak 
terlihat, scroll ke bawah atau non aktifkan 
tab path). Tampilan tab rotation settings 
adalah sebagai berikut: 

 
Rotation Settings 

 
Slider pada rotation settings 

menunjukkan jumlah derajat clip akan 
berputar. Clip dapat diputar lebih dari 
360derajat. Geser slider untuk 
mendapatkan efek rotation. Pilihan di 
bawahnya yaituRotate Counter 

clockwise (melawan arah jarum 

http://1.bp.blogspot.com/-3JjlJRK88u0/U_sCH3X1CAI/AAAAAAAAAdE/vll0907OLhs/s1600/Fades.jpg
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jam) dan Rotate Clockwise (Searah jarum 
jam) menunjukkan arah clip akan 
berputar. 
 
• Masking 

Pada tab ketiga, setelah tab Properties 
dan tab Motion, terdapat tab Mask. 
Fungsi Mask adalah untuk mengubah 
bentuk clip, seolah-olah clip 
menggunakan topeng atau dilihat dari 
lubang yang beraneka ragam bentuknya. 
Mengaktifkan mask sangat mudah. Pada 
tab mask, user hanya perlu memilih 
bentuk mask yang diinginkan, maka clip 
akan terlihat serupa dengan bentuk mask 
yang dipilih. Contohnya seperti pada 
gambar berikut: 

 
Masking 
 

Untuk memproduksi video, pertama 
kita harus masuk ke Produce Window 
dengan mengklik tombol seperti pada 
gambar berikut: 

 
Menuju Produce Window 
 

Tampilan produce window adalah 
sebagai berikut: 

 
 

Pada produce window kita dapat 
memilih ekstensi file yang akan dihasilkan 

pada prosesrendering. Salah satu ekstensi 
yang paling sering digunakan untuk file 
video adalah AVI. Ekstensi lain yang 
tersedia contohnya WMV, MOV, MKV, 
dan lain sebagainya. 

Untuk menentukan letak di mana file 
hasil render akan disimpan, sesuaikan 
lokasi pada kolom "Output Folder" pada 
sisi kanan Produce Window.Untuk 
memulai proses rendering, klik tombol 
start pada bagian bawah Produce 
Window. Prosesrender biasanya memakan 
waktu cukup lama, apalagi kalau project 
diisi dengan video-video, gambar, dan 
audio berkualitas tinggi + durasi yang 
panjang.  
 
Proses Rendering 

Apabila proses rendering sudah 
selesai, maka akan muncul tampilan 
seperti gambar di bawah ini: 
 

 
 

Selesai!  Video sudah bisa dinikmati di 
berbagai media player lainnya :) 
 
KESIMPULAN  

Corona Virus (covid-19) yang 
melanda dunia tealah mengubah system 
pembelajaran dari sitem offline dipaksa 
menjadi online. Penggunaan Media 
aplikasi Cyberlink di era pandemi covid–
19 pada pembelajaran online (daring) 
sangat perlu dilakukan terutama pada 
materi desain interior ruang hunian agar 
siswa  mampu meningkatkan hasil belajar 
keterampilan desain interior dan produk 
furniture pada siswa MAN 1 Lamongan. 
Peran guru sebagai sumber belajar utama 
sangat dituntut untuk lebih kreatif dalam 
merancang pembelajaran yang berkualitas 
apalagi di tengah pandemi covid-19 yang 
tak kunjung selesai, maka pada penerapan 
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pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada 
keterampilan desain interior dan Produk 
Furniture   dalam proses pembelajaran 
daring di masa pandemi covid- 19 pada 
pembelajaran menggunakan Media 
aplikasi Cyberlink di MAN 1 Lamongan 
sangat tepat. Penggunaan metode 
pembelajaran yang tepat sesuai situasi 
dan kondisi dengan menggunakan 
aplikasi Media aplikasi Cyberlink untuk 
menghadapi ulangan harian dapat 
meningkatkan perolehan hasil belajar. 
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