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Pokok Bahasan 

1. Mengubah urutan scene dalam movie windows  

2. Latihan meng-copy scene dalam movie windows  

3. Latihan menghapus scene dalam movie windows  

4. Latihan memotong scene dalam movie windows  

5.Memotong scene dengan bantuan clip properties tool 

 

BAB III EDITING SCENE 

 

MEMINDAH SCENE 

1. Jalankan Pinnacle Studio 9. 

2. Klik file > New Project pada menu bar untuk membuat project baru.   

   Jika muncul jendela konfirmasi klik tombol “Yes”. 

3. Klik tab edit. 

4. Klik tombol show video yang ada di bagian Album (lihat gambar 2.2) 

5. Klik tombol Folder yang ada di bagian Album , ketika muncul 

jendela Open, pilih file clown.mpg dalam folder “Pinnacel_Lat”. 

6. Setelah file clown.mpg terbuka, maka semua scene yang ada dalam 

file clown.mpg akan terlihat pada bagian Album. 
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Gambar 3.1 scene-scene yang ada dibagian Album 

 

7. Klik Storyboard view yang berada pada movie windows. (lihat 

gambar 2.3) 

8. Drag scene 1,2,3,4,5 dari bagian album ke bagian movie windows 

sehingga movie windows 

tampak seperti berikut : 

 
Gambar 3.2 scene-scene dalam movie window 

9. Sekarang kita mencoba memindahkan posisi scane 5, Klik scene 5 

lalu drag keposisi scene 2. 

Ketika proses drag di lakuakan, sebuah garis tegak lurus berwarna hijau 

akan muncul, garis 

ini di sebut Placement Indicator. Draglah scene 5 tersebut sehingga 

posisi Pacement Indicator 

berada diantara scene 1 dan scene 2, kemudian lepaskan tombol mouse. 

10. Sekarang posisi scene 5 menjadi berada di antara scene 1 dan  

scene2. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar3.3 posisi scene 5 berubah menjadi scene 2 
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11. Klik tombo File > Save Project As. Pada menu bar, lalu simpan 

project tersebut dengan nama 

“Pindahscane.stu”. 

LATIHAN MENGCOPY SCENE DALAM MOVIE WINDOW 

1. Jalankan Pinnacle Studio 9. 

2. Klik file > New Project pada menu bar untuk membuat project baru. 

Jika muncul jendela 

konfirmasi klik tombol “Yes”. 

3. Klik tab edit. 

4. Klik tombol show video yang ada di bagian Album (lihat gambar 2.2) 

5. Klik tombol Folderyang ada di bagian Album , ket ika muncul 

jendela Open, pilih file clown.mpg dalam folder “Pinnacel_Lat”. 

6. Setelah file clown.mpg terbuka, maka semua scene yang ada dalam 

file clown.mpg akan terlihat pada bagian Album. 

7. Drag scene 1.2.3.4.5 dari bagian album ke bagian movie windows 

sehingga movie windows tampak seperti gambar 3.2. 

8. Klik scene yang berada pada urutan yang terakhir pada movie   

window(scene 5). 

9. Klik menu edit > copy pada menu bar. 

10. klik pada scene yang berada pada urutan yang ke-4. 

11. Klik edit > paste pada menu bar. 

12. Sekarang scene 5 berhasil ter-copy, hailnya berada pada urutan 

keempat dalam movie 

windows, Tampilan movie windows akan menjadi seperti Gambar 3.4. 

13. Klik tombo File > Save Project As. Pada menu bar, lalu simpan 

project tersebut dengan nama “copyscene.stu”. 

 
Gambar 3.4 setelah scene 5 berhasil di-copy. 

LATIHAN MENGHAPUS SCENE 
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1. Jalankan Pinnacle Studio 9. 

2. Klik file > New Project pada menu bar untuk membuat project baru. 

Jika muncul jendela konfirmasi klik tombol “Yes”. 

3. Klik tab edit. 

4. Klik tombol show video yang ada di bagian Album (lihat gambar 2.2) 

5. Klik tombol Folder yang ada di bagian Album , ket ika muncul 

jendela Open, pilih file clown.mpg dalam folder “Pinnacel_Lat”. 

6. Setelah file clown.mpg terbuka, maka semua scene yang ada dalam 

file clown.mpg akan terlihat pada bagian Album. 

7. Drag scene 1.2.3.4.5 dari bagian album ke bagian movie windows 

sehingga movie windows tampak seperti gambar 3.2. 

8. Klik scene 4 dalam movie windows 

9. Klik menu edit > Delet pada menu bar. 

10. Sekarang scene 4 telah berhasil dihapus, dan tampilan window akan 

seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 setelah scene 4 di hapus 

14. Klik tombo File > Save Project As. Pada menu bar, lalu simpan 

project tersebut dengan 

nama “hapusscene.stu”. 

LATIHAN MEMOTONG SCENE DALAM MOVIE WINDOWS 

1. Jalankan Pinnacle Studio 9. 

2. Klik menu file > open project pada menu bar untuk membuka 

project. Ketika jendela open terbuka, pilih file pindahscene.stu yang 

pernah anda simpan sebelumnya. 

3. Klik scene 1 lalu klik tombol play lihat pada gambar 2.3. 

4. Klik tombol timeline view sehingga tampilan bagian movie 

window berubah menjadi berbentuk time line. 
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Gambar 3.6 movie window yang berbentuk time line 

5. Klik scene yang berada pada posisi ke dua dari kiri (scene 2) 

6. Letakkan pointer mouse anda tepat dibagian pembatas antara scene 2 

dengan scene 3.lihat gambar yang di lingkari pada gambar 3.7. Bentuk 

pointer akan berubah menjadi panah berwarna biru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 sorot bagian yanf dilingkari 

7. Setelah bentuk pointer mouse berubah menjadi bentuk panah biru, 

kliklah pada bagian 

tersebut, lalu drak ke kiri. Secara otomatis scene 2 akan terpotong dan 

ukurannya akan 

menjadi mengecil. 

8. Klik kembalin scene 1, lalu klik tombol Play yang ada di bagian 

player. Amati apakan isi 

dari scene 2 menjadi lebih pendek daripada yang sudah Anda lihat pada 

langkah 3. 

9. Klik tombo File > Save Project As. Pada menu bar, lalu simpan 

project tersebut dengan 
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nama “potongscene.stu”. 

LATIHAN MEMOTONG SCENE DENGAN BANTUAN CLIP 

PROPERTIES TOOL 

1. Jalankan Pinnacle Studio 9. 

2. Klik menu file > open project pada menu bar untuk membuka 

project. Ketika jendela open 

terbuka, pilih file pindahscene.stu yang pernah anda simpan 

sebelumnya. 

3. Klik scene 1 lalu klik tombol play lihat pada gambar 2.3. 

4. Klik scene yang berada di posisi ke dua dari kiri )scene 2) 

5. Klik tombol Open/close video toolbox yang berada di pojok kiri atas 

bagian movie 

window. Atau klik menu toolbox > Modify Clip Properties pada menu 

bar sehingga akan 

muncul fasilitas Video toolbox seperti berikut. 

 
Gambar 3.8 Clip Properties Tool 

6. Geser-geserlah pemotong kiri dan pemotong kanan untuk menentukan 

awalan dan akhiran 

dari scene tersebut. Misalnya menjadi seperti berikut. 
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Gambar 3.9 scene dengan Clip Properties Tool 

7. Klik tombol yang berada di pojok kanan atas clipt Properties Tool 

untuk menutup Clipt 

Properties Tool. 

8. Klik kembali scene 1, lalu klik tombol Play yang berada pada bagian 

player. Amati 

apakah sekarang isi scene 2 menjadi lebih pendek dari pada yang sudah 

anda lihat pada 

langkah 3. 

9. Klik tombo File > Save Project As. Pada menu bar, lalu simpan 

project tersebut dengan 

nama “memotongscene.stu”. 


