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Pokok Bahasan 
1. Mengenal interface pinnacle studio 9  
2. Latihan meng-capture  
3. Mengenal Smart Movie  
4. Membuat  Smart Movie dari file yang ada  

 

BAB II 
MENGENAL INTERFACE PINNACEL STUDIO 9 

Pinnacel studio 9 adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat movie (film) 

dalam berbagai format file. Kita dapat memanipulasi filem sesuka kita. Pinnacel Studio 9 

memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya untuk menembah berbagai efek menerik 

pada filem, menambah teks, mengatur efek suara dan berbagai kegiatan menarik 

lainnya.Pembuatan sebuah proyek film akandi simpan dalam ekstensi .stx  

Dalam pinnacle terdapat 3 proses utama yang perlu dilakukan untuk membuat sebuah 

film, yaitu Capture, Edit, Make Movie. 

CAPTURE adalah kegiatan mengimpor video ke computer kita, Sumber file video yang 

kita impor tersebut biasa berasal dari video digital atau analog. Video digital ex : DV Camcorder, 

Digital8,Camcoder, HDV Camcorder, dan lain-lain. Video analog ex : VCRatau kamera yang 

menggunakan media penyimpanan VHS. 

EDIT adalah kegiatan memanipulasi materi video yang ada untuk di jadikan sebuah film. 

Sebagai contoh yaitu : mengatur trasisi antar scane, memberi teks, menambah gambar, 

menambah sound maupun menambahkan sebuah musik latar belakang. 

MAKE MOVIE adalah proses paling akhir dalam pembuatan film. Proses ini intinya 

mewujudkan sebuah materi-materi video yang telah anda edit. Film tersebuat dapat dibuat dalam 

berbagai macam format file, yaitu : VCD, S-VCD, DVD, AVI, MPEG, Real Video, dan 

Windows Media. 

 

ANTAR MUKA PINNACEL STUDIO 9 

Pada tiap-tiap  kegiatan Capture, Edit, Make Movie memiliki antar muka sendiri-sendiri. 

Kliklah salah satu satu tab capture, edit, atau make movie yang berada pada bagian atas jendela 

pinnacle Studio 9 untuk pindah antar muka. 

 
Gambar 2.1 Tab Capture, Edit, Make Movie. 
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                           Album           Player 

 
    Camcorder Controler           DiskoMeter 

Gambar 2.2 Interface untuk proses capture  
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Gambar 2.3 interface  proses edit 

 

Antar muka tab Make Movie, maka akan muncul bagian Output Broweser untuk mengatur 

format file film yang ingin anda hasilkan. 
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Gambar 2.4 antar muka make movie 

 

LATIHAN MENGCAPTURE 

1. Jalankan Pinnacel Studio 9 

2. Smbungkan DV Camcorder anda menggunakan kabek Fire Wire ke konektor Fire Wire 

yang ada pada computer anda. 

3. Klik Tab Capture (Gambar 2.1) yang ada pada bagian atas jendela Pinnacel 9. 

4. Ketika muncul interface seperti gambar 2.2 pada bagian Diskometer klik tombol Start 

Capture. 

5. Ketika muncul jendela Capture Video, isikan nama hasil capture pada kotak isis Enter 

nama this capture dan tentukan dimana letak file hasil capture akan di simpan. 

6. Tentukan berapa lama proses capture ingin dilakukan pada kotak isian Stop capturing 

after.  

7. Klik tombol Start Capture yang ada dalam jendela Capture Video. 

8. Ketika proses capture berjalan, pinnacle secara otomstis akan mendeteksi awal dan akhir 

masing-masing scane dari video yang sedang di capture. Pinnacel akan meletakkan 

sebuah ikon pada bagian album untuk masing-masing scane yang dideteksi. 

9. Tunggu beberapa saat hingga proses capture selesai, atau klik tombol Stop Capture untuk 

menghentiksn proses capture yang sedang berjalan. 

10. Setelah proses capture selesai, maka seluruh scane dari video yang di capture akan 

terlihat pad bagian album. 

11. Hasil capture tersebut selanjutnya akan tersimpan dalam komputer anda dan kemudian 

dapat di edit.  

 

 

 

 



   Orangetop.wordpress.com 
 

Modul Video Editing dg PINNACEL STUDIO 9 10    Di susun  oleh : Arif Ranu Wicaksono, A.Md  [@2009] 
 

MENGENAL SMART MOVIE 

Fitur smartmovie digunkan untuk mengatur komposisi tayang video dan musik secara 

otomatis seperti preset yang anda gunakan.Fitur ini akan mengkombinasikan clip dan file-file 

musik yang anda miliki untuk menciptakan rangkaian tayangan video yang menarik. 

LATIHAN MEMBUAT SMARTMOVIE 

Pada bab ini lebih memfokuskan pada pembuatan smartmovie dari file video yang sudah ada. 

1. Buatlah sebuah folder dengan nama “Pinnacel_lat” kemudian copy semua isi CD 

pendamping. 

2. Jalankan Pinnacel Studio 9. 

3. Klik File > new New Project pada menubar untuk membuat project yang baru. Jika 

muncul pesan yang untuk menyimpan project klik “Yes” untuk menyimpan dan “No” 

jika anda tidak ingin menyimpannya. 

4. Klik tab edit. 

5. Klik tombol Show video  yang ada pad bagian album (gambar 2.3) 

6. Klik tombol  yang ada di bagian album, ketika muncul jendela Open, pilih file 

untitled.mpg dalam folder Pinnacel_lat (Pinnacel_Lat\Bab2\untitled). 

7. Setelah file untitled  terbuka, maka scane yang ada dalam file untitled akan terlihat pada 

bagian Album. 

 
Gambar 2.5 Scene-scene yang ada di bagian Album 

 

8. Klik tombol Storyboard view  yang ada di bagian Movie Window (lihat Gambar 

2.3) 

9. Drag masing-masing scane dari bagian Album ke Movie Window secara berurutan. 

10. Klik Show audio files  yang ada di bagian album 

11. Klik tombol  yang ada di bagian album, ketika muncul jendela Open, pilih file musik 

yang anda inginkan. 
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12. Kemudin drag file musik yang anda pilih ke scane pertama yang ada pada movie 

window, pada langkah ini , berarti anda telah menmbah suara musik pad film yang akan 

anda buat. 

13. Klik tombol Open/close video  toolbox yang ada pada bagian movie window. 

14. Ketika muncul bagian seperti di bawah ini, klik tombol create a music video 

automatically . 

15. Ketika muncul bagian seperti di bawah ini, pilihlah style yang anda inginkan pada bagian 

yang anda lingkari. 

 
Gambar 2.6 pilihstyle yang di inginkan. 

16. Clik tombol Create SmartMovie. dan tunggulah beberapa saat. 

17. Klik tombol play yang ada pad bagian player untuk memutar SmartMovie yang telah 

dibua,kemudian amati hasilnya. 

18. Klik tombol File > Save Project As. Kemudian simpan project tersebut dengan nama 

contoh: (my_smart_movie_1.stx) 

 


