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Semua dunia adalah Panggung
dan manusia seluruhnya adalah pemain:

Mercka punya keberadaan dan jalan keluar;

Dan seorang Pria dalam masanya dapat berperan sebanyak mung!<in.

" Shakespeare (As you like it,Babak ll, Adegan 7) "
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ABSTRAKSI

Ramadona, Rizka; 2002. CD RO1U Interactive "TEATER IMPIAN
INIONESIA''. Fajar Kurnia, S.Pd. Laporan Tugas Akhir, D2 - Komputer
Multimedia STIKOM Surabava.

Kata Kunci: TEATER IMPIAN INDONESIA lnteractive CD

TEATER adalah suatu kesenian yang di titik beratkan pada penciptaan dan
validitas estetika akan dunia dan seni peran, juga tidak lepas dari dimensi
kehidupan melalui agarna, sosial, hukum dan psikologi. Melalui kesenian teater
kita diajak untuk memahami sesuatu alian adanya volume dan ruang yang kerap
mendasari dan pergerakan. Mau tidak mau kita dituntut untuk berperan
sebagai pribadi yang bernasib sial atau sebaliknya.

Dengan maksud membuat suatu media yang lebih praktis dan efisien, dan juga
atas kemajuan teknologi, maka timbullah suatu ide unfuk emmbuat suafu media
yang dapat m€nampung segala macam bentuk informasi ke dalam suatu media
Compact Disk yang dijalankan secara interactive dengan menggunakan komputer.
Adapun materi yang dipakai, penyusun berusaha mengumpulakn berbagai macam
materi yang sudah pernah dipublikasikan oleh berbagai media massa dan

mencoba berbagai kemungkinan untuk meminimalkan kendala yang mungkin
terjadi bagr para teateris-teateris di tanah air.

Secara umum media ini merupakan suatu media informasi tentang bagaimana dan
apa yang ada dalam kesenian TEATER IMPIAN INDONESIA lnteractive CD
ditujukan kepada para seniman teater sebagai panduan dalam proses berkesenian
khususnya teater.
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BAB I

PEI{DAHULUAI{

l.L Latar Belakang lVlasalah

TEATER adalah proses yang (culiup) panjang malah dapat dikatakan

teater adalah pros€s itu sendiri dalam usaha pendewasaan kita untuk proses

berkesenian dan "mungkin' dalam menemukan jati diri kita sendiri. Diskusi ,

seminar, sarasehan dan lain-lain tentang teater juga merupakan "tahap

tahap"dalam proses berteater tersebut.

Sebagian besar aspek-aspek teoritis teater. Penulis masih berpendapat, bahwa

teori adalah perlu :

1. Untuk membentuk visi yang baik secara global / Nasional mengenai teater

2. Untuk memberi dasar pada penguasaan dan pemahaman keterampilan

dalam teater

3, Merangsang orisinalitas dan kreativitas dalam lingkup teater (khusus nya

di Indonesia)

Kesemuanya akan memberikan informasi dalam melakukan eksperimen-

eksperimen di dunia teater Indonesia, sebagai wujud untuk menemukan bentuk

ekspresi yang tepat bagi isu-isu yang ada dalam dan diluar diri mereka yang akan

menempatkan mereka dan seninyaagar selaluberada di garis depan

Teater sangat menghargai kreativitas anggota-anggotanyq dari mulai

melukis, menari, menyanyi, beralrting sampai bermain musik. Tidak hanya sampai

disitu saja, dalam teater dapattah diambil suatu ilmu dimana dalam teater kita bisa

"gadz-,gt*.2#.,%aani*"2



mempelajari arti kehidupan yang sebenarnya. Karena apa? Karena dalam

pelatihannya mencerminkan kehidupan manusia sehari-hari. Kita dapat

merasakan bagaimana menjadi orang "kecil", "besar", "tertindas" dan menjadi

"penguasa" serta banyak sekali yang lain.

Latihan rutin yang dilakukan meliputi; konsentrasi, olah vokal, olah tubulr,

olah rasa dan imajinasi. Sebagai latihan tambahan, ada pula pelatihan tambahan

seperti setting background, lighting,property dan make up.

lnformasi tentang Teater Indonesia ini tidak banyak diketahui oleh banyak

kalangan masyarakat khususnya pemuda dan pemudi di Surabaya maupun

lndonesia. Sedikit hambatan mengenai perolehan informasi mengenai Teater ini

secara umum oleh masyarakat khususnya, kurangnya penyampaian informasi atau

promosi melalui media cetak maupun elektronika yang bersifat minimum

Namun dengan adanya kemajuan teknotogi yang sangat pesat akhir-akhir

ini, terutama teknologi informasi dan multimedia. Artinya suatu lembaga atau

perusahaan maupun perorangan dapat menyajikan informasi sekaligus

mempresentasikan segala kegiatannya melalui media yang diseb* Mukimedia

Interaktif. Karenanya, Penulis/penyusun ingin mengangkat Teater Indonesia

sebagai tema dalam pembuatan CD interakt{'yangberbasis Multimedia }nteraktif

(%alet.6Vhaa-fuaw*lg



1.2. Permasalahan

Dari latar belakang di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana membuat atau mendisain suatu informasi dalam bentuli

Multimedia lnteraltif yang menarik dalam segi tampilan ?

2. Bagaimana alur informasi multimedianya ?

Dari informasi tersebut bisa drjadikan media promosi pada masyarakat

tentang keberadaan " Teeter Indones id' .

1.3. Tujuan

Tujuan dibuat program ini adalah mampu mendesain suatu program

informasi khususnya CD lnteraktif tentangkeberadaan "Teatel Indonesid'dengan

menggunakan multimedia interal:tif dan dalam pengoperasiannya akan

dipaparkan dalam suatu antarmuka grafis yang menarik disertai tombol-tombol

yang berisi menu-menu yang akan disampaikan. Sebagai pendukung untuk

kejelasan informasi akan dilengkapi dengan video dan audio.

1.4. Peralatan yang dibutuhkan

Dalam menyelesaikan proses perancangan maupun pembuatan suafu CD

interaktif ini dibuftrhkan beberapa peralatan yang meliputi perangkat keras

maupun perangkat lunak. Adapun perangkat keras dan perangkat lunak yang

dibutuhkan adalah :

",%,,,a4rVA*a..Maetb.tt9



Perangkat Keras :

. 1 (satu) unit personal computer (pc) dengan spesifikasi sebagai berikut

. CPU PENTIUM ml 666 Mhz dengan savage

o RAM minimal 192 MB SDRAM

o Monitor 17 inch

Hardisk kapasitas min 10 Gb

\rUGO Scaner, Transparancy danReflektif Scaner

Kamera Video SONNY

Removiable DiskMinimal 100 MB

Recordable CD drive

Xerox CopyMachine

Printer lnli Jet 720 dpi

Perangkatlunak :

o Windows ME

Macromedia Director 8.5

MacromediaFlash 5

Swish 2.0

Adobe Photoshop 7

Adobe Image Ready 7

Adobe Premiere 6.0

Corel Draw 9

Quick Time Pro 5

",Fae'v,4alta*-%zaaaia.14



. Xing Mpeg Encoder 2.20

r Software audio editing :

- Player : CD player

Wave player

Midi player

Nullsoft Win Amp 2.76

r Record atau edit : Sound Forge

Q$ase

Cake Walk

Wave Record

r Internet Explorer 5

1.5. Metodologi

Dalam menyelesaikan pembuatan media informasi berbasis multimedia

interaktf (CD interakti| untuk Edutainment "Teater Impian Indonesia" ini

dilakukan berbagai macam metode, antaralain:

1.5.L Studi literatur

Mengumpulkan berbagai macam literatur yang mendukung dan

berhubungan dengan pembuatan media interaktif ini.

(fia&v,6f Au*.6t&ewo."5



1.5.2 Observasi

Melalrukann Browsing atau mengumpulkan datadata yang dilakukan

langsung di berbagai situs-situs yang berkaitan erat akan seni dan teater di

lndonesia. Komplikasi data di usahakan telah dijadikan format digibl sehingga

penyusunan databasenya mudatr,singlat dan jelas.

1.5.3. Merancang dan mendisoin prcgram

Dari datadata yang telah dikumpulkan dari sudi literatur maupun

observasi maka dilakukan peftmcangan, pendisainan dan pembuatan media ini.

1.5.4. Uji Coba

Setelah menyelaesaikan proses pembuatan program tersebut maka

dilalrukan proses uji coba.

1.5.5. Editing

Melakukan pertaikan-pertaikan atau penyempunlaan dari aplikasi

tersebut, lalu dilakukan uji coba lagi sampai didapat hasil yang lebih memu"tOp"

;

1.5.6 Tahap Penyusuttnn Akhir dart Uji Coha

Penyusnan akhir dan penulisan ke media CD-ROM dioptimasikan pada

kemudahan model instalasi pada suatu PC tertentu. Untuk mendapatkan koreksi

dan kritik, maka paket tersebut diujicobakan ke be,berapa responden.

(9ab2.6nft a.*.,fuawia"6



BABII

LAI{I}ASANTEORI



BAB II

LAI{DASAN TEORI

2.1 TDORI PEI{DUKUNG

Sejumlah teori pendukung yang akan digunakan penulis dalam proses

desain interface meliputi Konsep Dasar Desain yang digunakan untuk

mengkonsep suatu desain guna memenuhi teori komposisi.

2.1.1 Teknih Pewarnaan

Teknik Pewarnaan Desain yang baik dapat di awali dengan cara

mengftonsep suatu karya desain s€cara benar, menentukan alur yang akan

digunakan pada desain yang akan dirancang, sehingga nantinya desain tersebut

tidak terlalu sulit bagi orang lain untuk memalrami arti atau maknanya. Oleh

karena itu, desain tersebut juga perlu ditinjau kembali, apabila masih terdapat

kekurangan. Teknik Pewamaan, digunakan untuk mengatur komposisi warna

dalam berbagai macam faktor, bisa disesuaikan dengan faktor desain yang akan

dirancang, pemilihan warna yang sesuai untuk jenis desain dapat dilakukan

dengan mencocokkan dan mengadaptasikan warna pada produk atau jenis

desainnya, media apa yang akan digunakan, dan tentunya sesuai dengan sasaran

pembuatan media ini.

'9a&a4ay'ara..Ma*acip"7



2.1.2 Konsep Dasar Desain

Desain Komunikasi Visual dan lllustrasi, digunakan unhrk merancang dan

mengkonsep interface yang ada dalam media ini. Sedangkan dalam proses

pembuatan CD interaktif ini, penulis menerapkan ilmu yang penulis pelajari pada

mata kuliah multimedi4 tentang cara untuk merubah suatu karya desain menjadi

karya desain yang interaktif, terdapat berbagai macam link-link maupun button-

button di dalamnya, yang digunakan penulis sebagai pengeksekusi perintah yang

hendak dijalankan.

2.1.i Proilalrsi Media Audio dan Wdeo

Kemudian proses editing audio penulis menggunakan teori pada Produksi

Media Audio, yang digunakan penulis untuk mengubah-ubah letak tempo pada

suatu file audio, memperjelas kejernihan suara yang ditampilkan, meminimalkan

suara atau bunyi yang tidak dikehendaki dan memperkecil ukuran dari file audio

tersebut. Kemudian pada proses editing video penulis menggunakan teori pada

teknik video dan produksi media video, yang digunakan penulis untuk mengedit

beberapa file video menjadi satu file video yang alur atau jalan ceritanya dapat

ditentukan sendiri yang kemudian ukuran file tersebut dapat dikecilkan.

2.2 SOFTWARE PENDUKUNG

2.2.1 Adobe Photoshop 7

Adobe Photoshop adalah sebuah aplikasi pengolahan citra berbasis raster

image, disini semua interface desain di kerjakan oleh penulis dengan software ini,

Dari mulai desain Interface yang pertama sampai yang terakhir. Software ini

",4*ert,&VAa*.Hantah-tt9



memiliki kemampuan memanipulasi image yang sangat baik dan juga aplikasi ini

memiliki kompatibilitas yangbagus denganberbagai macam platform dan support

yang baik dari para vendor, terdapatjuga layer yang dapat berfungsi sebagai porsi

atau tempat sendiri bagi suatu obyek atau image sehingga proses pengeditannya

tidak mempengaruhi atau mengganggu image yang lainnya, didukung juga dengan

adanya banyak filter-filter atauplugin-pluginyangdapat digunakan penulis untuk

lebih memaksimalkan karya desainnya. Karena itulah para penulis merasa bahwa

aplikasi ini adalah standard dari aplikasi pengolahan citra atau image.

2.2.2 Maeromedia Director 8.5

Macromedia Diector sebenarnya adalah Aplication Compiler. Macromedia

Director digunakan untuk pembuatan aplikasi borbasis multimedia? meng-

interaktifkan karya desain yang dirancang oleh penulis, memiliki kompabilitas

tinggr terhadap software-software pendukung lainnya, aplikasi ini juga memiliki

integasi yang cukup bagus dengan aplikasi-aplikasi lain seperti Adobe

Photoshop, Adobe Premiere dan Macromedia Flash yang dalam hal ini digunakan

penulis sebagai aplikasi sumber, namun demikian tidak semua proses multimedia

dapat ditangam oleh Macromedia Director.

2.2.3 Ailobe Premiere 60

Adobe premiere adalah sebuah aplikasi video editing, dimana didalam

perangkat lunak tunal, ini terdapat berbagai fasilitas untuk editing video.Dari

mulai sistem export import file-file video maupun audio, transisi untuk

menambah kesan yang menarik, sampai filter-filter untuk menambah efek khusus

"&alet,4nl.2d,,fuaae<>ttg



pada video maupun pada audio. Video yang ada dalam tugas akhir ini di edit oleh

penulis melalui aplikasi ini, tapi sayangnya penulis menemukan beberapa

kelemahan pada Adobe Premiere yang cukup mengganggu dalam proses

pembuatan tugas akhir ini, antara lain adalah konversi dari MPG ke AVI

menyebabkan video tampil terputus-putus, demikian juga yang terjadi bila frame

ratedikonversi dad25 FpSke 10FpS.

2.2.4 Maeromedia Flash 5,0

Macromedia Flash adalah aplikasi animasi 2D berbasis vehor yang lagt

"ino' saat ini, dimana hampir semua website terkenal menggunakannya,

Macromedia Flash juga dapat berintegrasi dengan Macromedia Director melalui

file fomatnya, yaitu SWF (shockwave). Pada perangkat lunak ini kita bisa

membuat berbagai macam animasi, dari hanya sekedar animasi text, image,

sampai untuk pembuatan button alctif.

2.2,5 Swish 2

'ii

$i

Y:

Swish 2 adalah sebuah aplikasi animasi untuk teks maupun image yang

bisa dikatakan sangat mudah dan sederhana dalam pengoperasiannya, karena

dalam aplikasi ini sudah tersedia bertagai maoam efek animasi khusus untuk teks

dan image, misalnya efek typewriter yang berfungsi membuat animasi text seperti

gerakan teks yang sedang diketilq dan berbagai macam animasi lainnya yang

cukup menarik. Aplikasi Swish 2 ini dapatberintegrasi denganMacromediaFlash

melalui proses export ke file berformat SWF (shockwave).

"%e*hfrbn.fu*tb."r'o



2.2.6 Apple Quick Time 5

Apple Quick Time adalah Software

mengkonversikan berbagai macam tile video

kompresi tertaik yang ada pada Apple Quick

Sorenson video, di samping itu juga terdapat

mudah dengan cara drag & drop.

video editing yang mampu

ke format lain, namun sistem

time idalah sistem kompresi

fasilitas capture bitmap secara

2.2.7 XW MPEG Ettcoder 2.20

Xing Mpeg Encoder, sesuai ftrmanya adalah sebuah aplikasi untuk

mernbuat fileMpegbaik dari sumber AW (Windows) maupun dari sumberMOV

(MacOS), XingMpegEncoder mampu membuat frle Mpeghingga seukuranVCD

(352x288), kelebihan lainnya adalah mampu membuat file Mpg dengan sumber

audio dan video yang terpisah.

2.2.8 Sonic Foundry Sound Forge 4.5

Sonic Foundry Sound Forge dikenal luas oleh para editor audio sebagai

standar dalam audio editing, kelebihan yang dimiliki Sonic Foundry Sound Forge

adalah efek audio yang dimiliki di support oleh banyak vendor pihak ketiga. Efek

audio dari Sound Forge ini mempunyai banyak kelebihan yang antara lain dapat

mengubah atau mengurangi bahkan menambah kualitas kejernihan suara yang

digunakan penulis dalam CD interaktif ini, tempo beatnya juga dapat di buat

cepat atau lambat.

t{%ez,fulara-.Masar."ll



2.2.9 Nullsoft lfinAmp 2.78

Nullsoft WinAmp dikenal luas sebagai standar dalam hal memutar file

MP3, selain itu skin yang dimiliki dapat juga di ubah-ubalr, namun sebenarnya

ada fasilitas lain dari Nullsoft WinAmp, yaitu untuk mengembalikan file MP3

menjadi WAVE melalui output pl rgn setting melalui Nullsoft Disk Writer.

Setelah kita tekan tombol play dan kita menghentikannya, maka kita sudah

mendapatkanfile audio yang sudah terkonfersi dalam format WAVE.

2.3 HARDWARE, PENDUKIING

2.3.1WGO Snap ScanTouchby Acer

Acer telah telah diakui dunia yang memiliki teknologi untuk scaner,

banyak teknologi dari ACER yang digunakan untuk scarter-scaner lain yang ada

dipasaran sekarang ini. VUGO snap scan toueh scaner telah menggunakan USB

port, dan dapat digunakan untuk Windows dan Macintosh.

2.3.2 YAMAHA CD RW 16X

Sebagai hardware yang berfungsi untuk menuliskan data dari CD interaktif

ini ke CD (Compact Disc). Agar CD interahif ini dapat lebih mudah diakses oleh

siapa saja.

(Tab*.6fau*-,fu*-sz



2.3.3 SO|{Y HANDYCAM TRV 24 18OX ZOOM

Sebagai hardware yang digunakan untuk merekam gambar secara manual

yang nantinya dapat di captured dan di edit menggunakan bertagai macam filter

dan transisi agar lebih menarik dan kemudian di eksport menjadi file video.

"fue*,Gnlbn.h/awia-"48
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BAB III

PEMECAHAN MASALAH

3.l PERANCANGAN

3. 1.1 Konsep Aplile.osi

Konsep dari aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang memiliki fungsi

sebagai media informasi yang lebih pralctis dan efisien, tetapi mampu memuat

semua informasi yang hendak disampaikan, dengan mengadapasi dan

menggabungkan beberapa media yang sudah pernah mempublikasikan eksistensi

Teater di Indonesia. Yang paling utama adalah penonjolan karakter bahwa ini

adalah sebuah aplikasi multimedia, hal ini dapat dilakukan dengan mernberikan

beberapa animasi, sound ataupun video.

3.1.2 Diagram alur

Alur dari aplikasi yang akan di sajikan dengan selengkaplengkapnya

tanpa mengurangi bagian-bagian yang ada dalam aplikasi tersebut. Alur dari

aplikasi tersebut akan di implementasikan sebagai berikut;

1%e-,&tf az-..Manab."'/.4



3. 1.3.4 Teater Activity

Di dalam stage ini berisi informasi tentang aktivitas yang bila diklik akan

menuju ke stage sesuai nama stage pada button yang mewaliili segala apa saia

aktifitas-aktifitas keteateran sebagai pendukung kesuksesan pendidikan dan

pelatihan individuaV kelompok teater berupa informasi teks yang biasa di scroll

up / down. Sebagai tambahan setelah masuk ke salah satu dari 3 button stage

terdapat button untuk menampilkan aktivitas berupa foto-foto pelatihan d.gn

latihan dasar dan alam keteateran yang bisa discroll up / down

3.1.3.5 Teater Craac,

Didalam stage ini berisi tentang Kronologi berlatarbelakang implementasi

dan informasi. yang didalamnya berisi button untuk menuju ke stage berikutnya

yang berisikan pembedahan keteateran yang bereferensi dari berbagai sumber

misalnya tokoh-tokoh meuprm buku panduan. Sedikit menyinggung tentang

elemen penting sebagai pendukung keteateran, drama maupun perfilman secara

teoritis berupa teks yang bisa di scroll keatas atau kebawah. Pada stage Teater

News berisi button berita dan laporan informasi seputar ke eksistensian teater di

lndonesia berupa teks scrolling dan videography dari fiIm Harihara produksi D2

Mm 2000-2A02.

3.1.i.6 About

Pada stage ini berisi tenkng informasi pribadi dari sang penulis.

Kemudian terdapat button exit, pada stage ini diasumsikan sebagai stage penutup

atau sebagai jembatan untuk mengakhiri aplikasi ini. Berisi tentang animasi teks

:

d
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ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu kelancaran

pembuatan CD interactive Edutainment tentang Teater Impian Indonesia.

3.2 II}TPLEMENTASI

3. 2.1 Pengumpulan bahan

Pengumpulan bahan dilak-ukan dengan cara meminta data secara

langsung pada Komunitas Teater yang hanya dalam lingfuup pulau jawa contohnya

:

o Jawa bagran timur : Komunitas Teater SUA (IAIN Sby), Komunitas

Teater Cristal {tlPN Sby) dan Komunitas Teater DKS (Dewan

Kesenian Surabaya).

Jawa bagian tengah : Komunitas Teater Jejak (STSI Solo) dan

Komunitas Teater Ruang (TamanBudaya Solo)

Jawa bagian barat : Komunitas Teater Koma (Taman Budaya Jakarla).

Dari bahan-batran yang terkumpul tersebut penulis mengolalrnya menjadi suatu

media yang lebih praktis dan lebih efisien.

3.2.2 Desain Intetface

Desain interface yang akan dipakai pada Macromedia Director

keseluruhannya dirancang pada software Adobe Photoshop. Pada Photoshop

ukuran image size yang digunakan oleh penulis adalah 650 x 400 pixel yang

diasumsikan pada ratio perbandingan 13 : 8 dan movie properties yang digunakan

pada Macromedia Director disamakan ukuran stagenya dengan ukuran yang

'"&a/er..rytbn.Mmtb."l8



digunakan di Photoshop jika di Photoshop menggunakan ukuran 650 x 400 pixel,

maka pada Macromedia Director harus juga menggunakan ukuran 550 x 400 pixel

hal ini di gunakan sebenarnya hanya sebagai trik saja, karena jika selesai

mendisain di Adobe Photoshop dan setelah itu masuk ke dalam Macromedia

Director dengan ukuran yang sama, maka kita tidak mengalami kesulitan lagi

untuk melay-out image tersebut, karena jika file yang sudah di import yang

terletak pada cast member langsung di drag ke score maka image yang masuk

akan sama peletakannya seperti pada Photoshop (file di cast member bukan di

drag langsung ke stage akan tetapi ke score). Mendesain di Photoshop dilakukan

dengan membuka file yang yang telah di scan, setelah membuka beberapa image

yang diperlukan, image tersebut diambil dengan cara menseleksi image lalu

menghapus bagran image yang tidak digunakan, memberi filter hingga jadi sebuah

desain interface. Pada saat penyimpanan file simpan file dalam bentuk PSD dan

image yang ingin dibuat berdiri sendiri disimpan sendiri dalam bentuk PSD juga,

yaitu dengan cara membuang image-image yang tidak diperlukan, hal ini

dilalrukan dalam satu file yang sama" agar desain yang di letakkan pada

Macromedia Director serupa dengan yang sudah di buat di Photoshop.

3. 2. 3 Pembuatan Animosi

Untuk membuat animasi 2D penulis menggunakan software Macromedia

Flash dan Swiss 2 Misalnya untuk membuat animasi yang berupa image maupun

text, yang berintegrasi dengan software-software multimedia lainnya. Pada

software Macromedia Flash, penulis menggunakan beberapa animasi 2D
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3.2.3.1 Animasi imnge dan tektfade in danfade out pada Flash 5 dan.Sric.r 2

Untuk animasi fade in dan fade out pada Flash 5, penulis menggunahan

create motion tween dan perubahan warna dari alpha : 0 menuju ke warna

normaUalpha : 100, dimana pada frame 1 image/teks alpha: 0 kemudian pada

frame 15 image/teks alpha lebih besar dari 0 atau alpha : 100 (fade in),

Kemudian untuk fade out, pada frame 15 image/teks alpa:100 dan pada frame 30

alpha lebih kecil dari 100. Sedangkan Untuk animasi fade in dan fade out pada

Swiss 2, hanya menggunaka efek fade ln / out serta tambahan dari berbagai

macam alternatif efek lainnva

3.2.3.2 Animasi teks daryanMask ( nosh 5 )

Dalam interface penulis juga menggunakan animasi maslq yaitu berupa

teks yang bergerak sama dengan gerakan teks typewriter yang keluar satu persatu

dari kiri kekanan. Cara pembuatannya pertam4 klik kanan pada layer maka akan

pilihan menu, kemudian kita pilih mask. Sebelumnya kita buat dua layer, layer

pertama berisi animasi obyek, kemudian pada frame terakir posisinya menutupi

seluruh teks pada, layer kedua.

3.2.4 Editittg Video

Untuk penulis mengambil clip movie dengan caramengambiVmengimport

image image dari Adobe premiere Kemudian memberikan animasi pada image-

image tersebut dengan memberi slide transisi dan memberi efek mention pada

masing masing image yang di gabung jadi satu . Kemudian di eksport movie

dengan format Quicktime.
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3. 2. 5 Desain Interaktif

Dalam pengolahan data pada software Macromedia Director, pnulis

menggunakan beberapa macam faktor pendukung, yang antara lain dapat

bertujuan untuk lebih rneminimalkan ukuran data yang nantinya dipakai dalam

suatu CD, sebab kapasitas dari satu buah CD adalah 700 MB, jadi penulis

berusaha agar jumlah data keseluruhan tidak mencapai 700 MB agar nantinya

pengaksesan CD tidak menjadi lambat prosesnya. Selain itu penulis juga ingin

menonjolkan sisi interaktif dari CD tersebut sehingga nantinya akan membuat CD

ini tampil lebih menarik. Faktor-falctor pendukung tersebut antara lain :

3.2.5.1 DireetMedia Xtra plugin

Merupakanh plugrn atau filter yang terdapat pada software Macromedia

Director yang dapat berfimgsi sebagai file. File audio hanya dapat diletakkan pada

FX Channel pada Macromedia Director, akan tetapi dengan menggunakan

DirecMedia Xtra file audio dapat diletakkan pada score window, Untuk file

video yang berekstension Mpeg, penulis harus menggunakan plugrn ini di

karenakan file yang berekstension Mpeg dan DAT tidak dapat berfungsi jika

hanya diletakkan pada Cast Member, akan tetapi file video yang mempunya

ekstension selain Mpeg dan DAT dapat berfungsi dalam Cast Member. Di dalam

CD interalctif ini, plugin tersebut untuk seluruh file MP3, Mpeg dan DAT.

3.2.5.2 *Iarher & Behavior Inspector

Untuk pengaktifan button-button link, baik yang berisi file-file audio,

video atau yang lainnya, penulis menggunakan Behavior Inspector sebagai driver
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untuk merubah cursor mouse pada saat Down (click), Enter (datang) dan Leave

(pergi) button link. Untuk mous€ down, penulis menggunkan marker sebagai

sasaran click dari mouse tersebut. Contoh, Mouse Down (click) "OnMouseDown

actionnya GoTo Which Market'', Mouse Enter (datang) "On Mouse Enter

actionnya Change Cursor to 280 (finger / jari)", Mouse Leave (pergt) "On Mouse

Leave actionnya Restore Cursor ( kembali ke cursor semula )". Jadi pada saat

Mouse Down (click), file yang menjadi sasararmya diletakkan tepat sejajar pada

posisi marker yang nantinya akan dituju oleh mouse tersebut.

3.2.6i Scroll By Line & Scripfs

Pada text penulis menggunakan perintah Scroll By Line yang terdapat

pada Lingo Script. Text terlebih dahulu di ketik kemudian Cast Membemya diberi

nilrna X, kemudian script untuk button Upnya adalah -1 dan button Down-nya

adalah 1.

on MouseDown me

ScrollByline member "X', -l(iika Up), lfiika Down)

Penulis memakai script "Go To The Frame" unfuk paused frame.

i

i:
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4.l KESIMPULAN

Dari semua proses yang dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan

pembuatan media interaktif ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang

paling utama dalam pembuatan media interaktif ini adalah pembuatan suatu

konsep yang benar-benar matang, menyusun alur arah dari media ini,

penyampaian materi yang lebih informatif dan representatatif, dan juga tentang

penguasaan perangkat lunak yang diperltrkan selama proses pembuatan sangatlah

menunjang dalam penyelesaian pembuatan media ini.

Semoga dengan selesainya CD Interaktif ini dapat bermanfaat bagi

masyarakat luas serta sebagai pembendaharaan pada karya ini dapat menambah

wawasan bagi semua pihak terutama para teateris-teateris Nasional di Nusantara

Indonesia.

4.2 SARAN-SARAN

Selaku penyusun yang telah melakukan berAagi macam proses dalam

penyu$man media interaktif, peny$un juga banyak mengalami banyak kendala,

malia dari itu penyusun memberikan saran bagi siapa saja yang bermaksud

menyusun media serupa agar lebih menitik-beratkan pada kematangan konsep

yang akan disusun, penguasaan materi dari perangkat lunak yang menunjang

proses pembuatan aplikasi ini.
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Bagi para praktisi akademisi terutama di lembaga pendidikan tempat

penulis menimba ilmu (STIKOM Swabaya), agar lebih memperhatikan alur

kurikulum yang berlaku, &&r para anak didiknya tidak banyak mendapat

kesulitan.

Akhir kata Penulis merasa bahwa penyusunan atau pembuatan media

interalElif ini banyak sekali kekurangannya dan masih jauh dari s€mpurna, umtuk

itu penulis membuka saran dan kritik yang membangun guna p€nyusunan dan

pernbuatan media interalctif selanjutnya.
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