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Mengedit Film Menggunakan Movie Maker
Oleh Adi Sumaryadi

Digital video editing sering kali hanya digunakan dan dapat dilakukan oleh orang tertentu
saja. Namun dengan perkembangan teknologi saat ini, memungkinkan semua orang dapat
membuat rekaman video pribadinya. Hanya bermodal PC dengan spesifikasi tertentu ditunjang
software video editing maka segalanya akan beres. Saat ini kita akan coba membawa tips
bagaimana mengedit video menggunakan software yang umumnya sudah tersedia buat anda
yang menggunakan system operasi windows XP. Nama software itu adalah Movie maker,
aplikasi ini dapat anda jalankan melalui Menu Program
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Sebelum kita melakukan editing untuk video kita sudah barang tentu kita harus menyediakan1.
video yang akan kita edit terlebih dahulu. Untuk pengguna Handycam anda bisa langsung
transfer menggunakan kabel firewire, USB atau kabel S-Video yang dibawa oleh handycam.
Dan untuk anda yang mengambil video menggunakan handphone atau yang lainnya juga dapat
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melakukan cara yang serupa.
Jalankan Aplikasi Movie maker dikomputer anda, jika anda belum mempunyai video2.
dikomputer anda tetapi masih didalam handycam maka kita akan mengcapture terlebih dahulu
dengan mengklik menu capture video from device. Pastikan kabel handycam sudah terhubung
kedalam PC anda. Jika sudah siap maka anda tinggal memulai capture hingga selesai hingga
akhir video anda.
Jika video yang akan kita edit sudah ada dalam computer kita maka hal yang harus dilakukan3.
yaitu dengan import video, image hasil jepretan kamera kita atau music-music yang sudah kita
siapkan untuk memperindah hasil editan video kita.
Andai semua video dan gambar-gambar yang akan diedit sudah siap maka kita selanjutnya4.
akan melakukan editing dari video tersebut. Movie maker memang didesain untuk editor
movie rumahan sehingga efek dan transisi serta hal lainnya dibuat instant untuk pengguna
rumahan, namun demikian, software ini lebih dari cukup untuk menghasilkan video yang
bagus.
Setelah video  masuk pada daftar COLLECTION. Dan video tersebut akan secara otomatis5.
terpotong potong menjadi beberapa bagian frame.jika anda ingin memotong kembali video
tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih banyak maka pilih bagian video yang akan
dipotong lalu jalankan dengan menekan tombol PLAY lalu tekan tombol SPLIT THE CLIP INTO
TWO CLIPS AT THE CURRENT FRAME yang ada dibawah layar video yang sedang dimainkan
tersebut.
Setelah puas memotong video ke beberapa bagian, letakkan video yang anda inginkan (Drag)6.
ke dalam STORYBOARD yang terletak pada bagian paling bawah dari program ini. Jika ingin
memasukan semua secara langsung pilih tombol CLTR+A lalu drag.
Jika ingin menambahkan efek tertentu pada video anda pilih VIEW VIDEO EFFECTS. Maka7.
akan muncul beberapa efek yang siap dipakai. Pilih salah satu efek tersebut lalu letakkan pada
bagian video yang diinginkan yang ada di Storyboard tadi. Untuk melihat hasilnya pilih video
yang sudah diberi efek lalu mainkan.
Jika ingin menambahkan animasi perpindahan bagian antar video (Transisi) pilih VIEW VIDEO8.
TRANSISIONS. Maka akan muncul beberapa Transisi yang siap dipakai. Pilih salah satu
Transisi tersebut lalu letakkan pada bagian video yang diinginkan yang ada di Storyboard tadi.
Untuk melihat hasilnya pilih video yang sudah diberi Transisi lalu mainkan.
Jika ingin menambahkan Teks atau tulisan pilih MAKES TITLES OR CREDITS. Maka akan9.
muncul beberapa pilihan pilih salah satu dari beberapa pilihan tersebut lalu masukan tulisan
yang anda ingin tambahkan ke dalam video tadi. Jika ingin menambahkan animasi pada tulisan
tadi tinggal klik tombol CHANGE THE TITLE ANIMATION. Lalu pilih animasi yang
diinginkan.Jika ingin mengganti bentuk atau warna huruf tulisan yang anda ketik tinggal klik
tombol CHANGE THE TEXT FONT OR COLOR. Lalu pilih bentuk tulisan yang diinginkan. Jika
sudah puas mengganti tulisan tulisan tersebut pilih DONE, ADD TITLE TO MOVIE.
Video yang telah anda edit tinggal di simpan di dalam komputer dengan menekan SAVE TO10.
MY COMPUTER atau menyimpannya ke dalam CD dengan menekan SAVE TO CD atau
mengirimnya dengan Email dengan menekan SEND IN EMAIL atau mengirimnya ke Web atau
situs anda dengan menekan SEND TO THE WEB atau menyimpannya ke dalam DV Camera
dengan menekan SEND TO DV CAMERA. Untuk mengetahui hasilnya saya sarankan untuk
menyimpan di dalam komputer anda dengan menekan SAVE TO MY COMPUTER.Video yang
sudah di edit siap dimainkan
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