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Pokok Bahasan 
1. Memberi transisi  

2. 
Memberi transisi yang sama untuk seluruh 

perpindahan scene 
 

3. Menghapus transisi  

 
BAB IV 

MENGATUR TRANSISI 
 
LATIHAN MENGATUR TRANSISI 
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 Timeline view  sehingga tampilan bagian Movie Windows berubah bentuk 

time line. 

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

tampak seperti berikut : 

 
Gambar 4.1 Posisi masing scene pada movie windows 

7. Gambar  Tampilan bagian Album untuk transisi masing-masing scene dalam Movie 
Windows 

8. Klik tombol show transision  yang ada di bagian Album sehingga tampilan bagian 
Album berubah menjadi seperti berikut: 

 
Gambar 4.2 Tampilan Transis pada Album 
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9. Pilih jenis transisi yang anda inginkan  dengan meng klik pilihan seperti berikut : 

 
Gambar 4.3 Pilihan jenis scene 

10. Klik tombol next page atau Previus page untuk melihat halaman album yang lain. 
11. Klik salah satu bentuk transisi yang anda inginkan pada bagian Album (lihat bagian yang 

dilingkari pada gambar di bawah ini). 
 

 
Gambar 4.4 memilih transisi 

 
12. Drag bentuk transisi yang subah anda pilih tersebut ke bagian antara 4 dan scene 5  
13. (lihat gambar di bawah) 

 
Gambar 4.5 meletakkan transisi 

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

tampak seperti pada gambar 4.1. 

15. Lepaskan tombol mouse. Klik Scene 1, kemudian tekan tombol play  yang ada pada bagian 

Player. Kemudian amati tampilan pada video tersebut sampai selesai. Antara scene 4 dan 

scene 5 setelah diberikan transisi. 

16. Dalam perpindahan antar scene dapat kita beri transisi yang berbeda-beda sesuai dengan 
keinginan anda. Cobalah untuk memberikan transisi antara scene 1dan 2, antara scene 2 
dan3, serta antara scene3 dan 4denganberbagai transisi yang berbeda-beda. 

17. Kemudian save project dengan nama “ transisi_1.stu”. 
 
 
LATIHAN MEMBERI TRANSISI YANG SAMA UNTUK SELURUH SCENE. 

Sekarang kita mulai membuat perpindahan antar scene dengan transisi yang sama. Cara 
ini akan lebih menghemat waktu dan tenaga. 
 
1. Jalankan Pinnacle Studio 9. 

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

konfirmasi klik tombol “Yes”. 
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3. Klik tab edit. 

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

5. Klik tombol  yang ada di bagian Album , ketika muncul jendela Open, pilih file 

clown.mpg dalam folder “Pinnacel_Lat”. 

6. Klik tombol Timeline view  sehingga tampilan bagian Movie Windows berubah bentuk 

time line. 

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

tampak seperti pada gambar 4.1. 

8. Kemudian klik tombol show transition  yang ada di bagian album. 

9. pilih salah satu bentuk transisi. 

10. Drag bentuk transisi yang telah anda pilih tersebutke secene antara 1 dan 2. 

11. Klik scene 2. Lalu sambil menekan shift, klik scene 3,4, dan 5. 

12. Klik-kanan pada scene 5. lalu ketika muncul pilihan menu, klik Ripple Transition seperti 

gambar di bawah ini. 

 
Gambar 4.6 Menggunakan Ripple Transition 

13. Dengan Cara tersebut seluruh perpindahan scene diberi transisi yang sama dengan yang anda 

pilih pada langkah 9. 

14. Klik pada scene 1, lalu tekan tombol Play yang ada di bagian Player. Amati tampilan video, 

perhatikan bahwa bertuk transisi selalu sama. 

15. Simpan Project dengan nama “transisi_2.stu”. 

 

LATIHAN MENGHAPUS TRANSISI 

1. Jalankan Pinnacle Studio 9. 

2. Open project transisi_1.stu yang anda buat tadi. 

3. Klik tarnsisi pad scene 4 dan 5. 

4. Klik Edit> Delet. Perhatikan transisi tersebut akan terhapus. 

5. Simpan Project dengan nama”hapustransisi.stu”. 

 


