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Pengertian Corel Video Studio 

    CorelVideo Studio adalah program aplikasi komputer yang digunakan untuk keperluan 
editing video. Program ini dirancang untuk dapat digunakan pada komputer dengan Sistem 
Operasi Windows XP, maupun 7 dan Vista. Seperti hal nya dengan Windows Movie Maker, 
dengan Corel Video Studio Anda juga dapat mengedit video-video yang Anda hasilkan dari 
divicam, kamera digital, handphone, atau perangkat lainnya. Di sini Anda juga dapat 
menggabungkan video dengan gambar, musik, dan suara. 
                Corel Video Studio bisa dibilang memiliki fasilitas pengeditan yang cukup lengkap 
seperti adanya efek transisi, title, memotong video, menggabungkan video dengan gambar dan 
musik, dan sebagainya. Corel Video Studio ini sangat cocok digunakan untuk kalangan pemula 
yang ingin belajar editing video, selain itu program ini memiliki tampilan yang menarik dan 
menu-menu yang mudah dipahami. 
 
Software untuk Video Editor terbaik mungkin bisa dikatakan adalah milik Corel yang dulunya 
bernama Ulead, sebuah software yang mungkin sering terdengar oleh kita.  
 
Video Editing ini selain terkenal juga di lengkapi degan berbagai fitur-fitur yang tidak kalah 
canggih dengan Video Editing lainnya seperti Ulead versi sebelumnya, Pinnacle dan Sony 
Vegas. Salah satu yang menarik dari Corel Video Editor ini adalah dengan adanya Efek yang 
keren, Transisi, Caption dan Masih banyak lagi hal lainnya.  
 
Sampai saat ini corel sudah merilis Software Corel Video Editor Versi Pro X7. Lalu apa saja 
keunggulan dari Corel X7 ini, yaitu. Pengguna lebih mudah dalam mengoperasikan corel x7 ini 
lalu software ini lebih ringan dan lebih cepat. 
 
Corel VideoStudio Pro X7 menawarkan versi 32 dan 64-bit, versi 64 bit ini lebih cepat membuat 
waktu untuk 4K dan proyek multi-track HD, konten kreatif yang segar dan mudah modus 
pembuatan film baru, FastFlick. Benamkan diri Anda dalam kreativitas ruang kerja yang efisien, 
termasuk peningkatan timeline multi-track. Buat sejumlah besar proyek-proyek video, dari 
tindakan-cam dan video pribadi, untuk slideshow, blog video, rekaman layar, berhenti animasi 
gerak dan banyak lagi. Dari itu semua, tentunya VideoStudio Pro X7 membuat kita sesederhana 
mungkin dan menyenangkan untuk digunakan.  Berikut adalah beberapa tampilan dari corel 
Pro X7.  
 

 
Diatas adalah tampilan awal ketika kita membuka corel Pro X7. 
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Gambar diatas adalah gambar dalam corel x7 dimana interfrace yang bisa anda 
gunakan untuk video editor. 

 
 

Sumber Dari @copyright: http://www.albarnation.com/2015/02/software-video-editor-keren-

corel-videostudio.html#ixzz3ZzMSnI8O 

 

Tidak usah berlama-lama mari kita mulai saja belajar editing video menggunakan Corel Video 

Studio  

 

Membuat Video Photo Slideshow  

Video Photo Slideshow adalah sebuah video dari Photo yang gambarnya bisa bergerak sesuai efect 

ataupun transisi yang dipergunakan,yang pasti bila mempergunakan software editing profesional 

seperti Corel Video Studio atau Pinnacle Studio dan sejenisnya,semua koleksi Photo anda akan disulap 

menjadi tayangan yang berkualitas,enak dilihat,indah penuh makna dan tentu hal ini secara tidak 

langsung bisa dijadikan media penyimpanan koleksi Photo. 

 

Untuk anda yang tidak memiliki koleksi Photo Digital ataupun hanya memiliki Photo yang sudah 

jadi,silahkan di Scan saja Photo tersebut dan hal ini berlaku bagi yang hanya memiliki Photo dalam 

bentuk Negative Film (klise),silahkan di scan dan simpan di Flashdisk atau Harddisk untuk dijadikan 

Video Photo. 

 

Inilah caranya : 

 

1. Siapkan semua Photo dan akan lebih bagus bila photo tersebut sudah dikelompokan menurut 

kebutuhan seperti dari kegiatan produksi hingga finishing ataupun produk barang jadi atau 

tentukan urutannya menurut kehendak kita,meskipun nanti pada saat proses editing hal ini bisa 

dilakukan juga. 
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2. Pastikan posisi pada EDIT,klik icon folder IMPORT MEDIA FILES,untuk memasukan Photo yang 

akan kita proses dan klik > OPEN atau bisa juga dengan cara klik kanan pada area edit (timeline) 

> INSERT PHOTO > OPEN 

 
3. .Untuk mengatur durasi tayanga masing-masing Photo, klik Photo tersebut > OPTIONS,atur 

PHOTO DURATION antara 5 sampai dengan 10 detik,jangan terlalu kecil karena nanti terpotong 

Efect Transisi atau sesuaikan menurut selera dan klik PLAY untuk melihat perubahan. 

4. Untuk mengatur animasi gerakan Photo,masih pada menu OPTIONS,contreng PAN & 

ZOOM,silahkan pilih efect photo sesuai selera dan silahkan pergunakan menu CUSTOMIZE 

untuk mengatur gerakan agar lebih pas/akurat dengan cara klik tanda plus dan geser (+) untuk 

menentukan area yang akan ditampilkan dan gunakan Croping Area untuk seleksi gambar,klik 

PLAY untuk melihat perubahan dan klik > OK bila sudah pasti. 

 

***Lakukan semua langkah pada point 4 dan 5 pada semua Photo yang akan di edit. 

5. Tentu akan GARING apabila Video Photo dibuat tanpa menyisipkan Efect atau Animasi 

saat penggantian gambar atau scene Video (Transisi),caranya klik icon > AB,silahkan 

pilih Transisi sesuai selera kita dan kalau sudah ditentukan klik tahan dan gusur Transisi 

tersebut ke akhir Photo yang kita edit 

 
6. Untuk mengatur Durasi Transisi,klik > OPTIONS dan aturlah DURATION sesuai kebutuhan dan 

pergunakan CUSTOMIZE untuk menambah variasi,lakukan langkah ini pada semua Photo bila 

diperlukan. 

 

Nah..pada dasarnya Cara Membuat Photo Video Slideshow sudah selesai namun semua 

langkah di atas hanya menunjukan point-point penting saja,karena saya yakin kreativitas dan 

imajinasi anda bisa melebihi penulis artikel sederhana ini..ayo semangat. 
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Teknik Memotong (Cutting) Klip Video 

Biasanya pemotongan klip ini dilakukan untuk memperpendek durasi sebuah klip atau sebagian 
klip dianggap kurang baik untuk ditampilkan sehingga harus di buang.  
Sebelum proses pemotongan ini dilakukan, sebaiknya kita harus benar-benar teliti melihat 
bagian mana yang akan dipotong. Karena kalau ada bagian yang penting terpotong tentunya 
akan mempengaruhi jalan cerita video tersebut. Silahkan ikuti langkah-langkahnya. 

1. Buka Project Video yang sudah dibuat sebelumnya. 
2. Klik kanan pada klip video yang akan dimasukan ke Time  Line.  
3. Pilih Insert To dan klik Video Track. 

 

 

4. Perhatikan durasi sebelum dipotong. 
5. Tentukan bagian mana video yang akan dipotong.  
6. Klik kiri dulu klip video pada Time line. 
7. Klik kiri gambar gunting untuk memotong klip video.  

 

8. Setelah terpotong kita bisa menghapus bagian klip yang tidak akan digunakan. 
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9. Silahkan play untuk memastikan apakah klip sudah terpotong atau belum. 

 

10. Lihat kembali durasi setelah proses cutting. 
11. Selesai 

Menghapus audio dari video 

1. Video yang dibuat adalah dengan Display Aspect Ratio 3:4 (standard) bukan 16:9 (wide), 
namun bila anda merekam dengan system 16:9 sebaiknya edit pula di system yang 
sama sesuai sumber,untuk merubahnya silahkan buka UVS/CVSV kemudian rubah 
aspect ratio dengan cara : 
 
Buka software editing,Klik Setting > Project properties > Edit > General > Rubah Display 
aspect ratio ke 3:4,untuk Frame size biarkan dalam kondisi default (720 X 576} ,agar kita 
memiliki file video master (bisa di buat DVD,VCD,MP4,atau 3GP),yang lainnya 
abaikan,kemudian klik > Compression dan untuk Media type pilih PAL DVD dan 
tentukan Quality sesuai keinginan anda,abaikan yang lainnya kemudian klik > Ok,bila 
ada peringatan klik > Ok. 
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2. Masukan video dengan cara : 

Klik kanan di area timeline > Insert Video >Pilih video yang akan dihapus atau diganti 

audio-nya kemudian klik > Open. 

 
3. Menghapus Video 

Cara pertama,Klik Sound Mixer > Split Audio,lihat gambar : 

 
 
Cara kedua,Klik kanan video yang sedang kita edit > split Audio 

 
 
Sehingga akan muncul seperti gambar dibawah : 



 
Untuk menghapus audionya,silahkan klik kanan kemudian > Delete. 
 
Sampai disini anda telah berhasil menghapus suara (audio) dari sebuah video dan 
sekarang silahkan ganti audio tersebut dengan suara lain,bisa MP3 lagu,sound effect 
ataupun suara anda sendiri (dubbing),namun alangkah baiknya bila suara pengganti 
tersebut telah di ratakan dahulu keluarannya (balancing) agar semua audio terdengar 
sama kekerasannya (db). 
 

Mengganti suara dari sebuah video dengan audio yang diinginkan 
 
Klik kanan pada timeline audio > Insert audio,anda bisa mengisikan audio di voice track atau di 
music track,dan silahkan masukan file audio/sound effect kemudian klik > Open,lihat gambar : 

 
 
Untuk music track bisa dimasukan sampai dengan empat layer musik dengan merubah setting 
audio seperti berikut,klik di area kosong timeline > Track manager dan contreng kolom layer 
yang dibutuhkan,hal ini pun berlaku untuk video dan titel bisa di masukan beberapa layer 
namun perlu diingat bahwa PERHITUNGKAN KEMAMPUAN SPESIFIKASI KOMPUTER/LAPTOP 
ANDA,karena akan berpengaruh pada kualitas hasil video dan berat ataupun memakan waktu 
lama dalam proses render,bila membutuhkan lagu MP3 keren,romantis dan sering 
dipergunakan backsound audio video Wedding. 
 
Selesai sudah pembahasan Cara Mudah Mengganti Atau Menghapus Suara Dari Video dan hal 
penting lainnya agar audio nyaman didengar : 
- Selalu meratakan keluaran kekerasan (volume audio) pengganti,apalagi kalau video dengan 
durasi panjang dan mempergunakan lebih dari satu audio atau music MP3 pengganti,agar 
semua suara terdengar relative sama.  
 
- Pergunakan Fade in audio (suara awalnya kecil kemudian terdengar standard) dan Fade out 
(suara dari standard kemudian terdengar melemah),dan tempo defaultnya adalah 1 second 
namun bisa diatur dengan merubah setting Default fade in dan Fade out di Preferences. 
 



- Kemungkinan anda masih menginginkan audio asli dari video di durasi tertentu atau 
menyelipkan sound effect pada durasi tertentu,silahkan klik > Sound mixer,sehingga bar audio 
kelihatan,atur volume audio tertentu sampai muncul tanda panah dan telapak tanggan > klik 
pada garis volume bar audio sehingga muncul tanda kotak kecil,tarik kebawah untuk 
menghilangkan (silence) audio,contoh lihat gambar : 

 
 

Proses akhir (rendering) 
 

Pada tahap ini sebenarnya bisa langsung dengan proses burning (untuk pembahasan 
berikutnya,...Insyaallah),namun pada kesempatan ini kita akan menyimpan file hasil editing 
dengan format lain dan disimpan di komputer,jadi untuk burning-nya bisa mempergunakan 
Nero atau sejenisnya. 
Silahkan klik Shared > Created video filed,kemudian silahkan pilih format file yang akan dibuat 
kemudian Save,lihat gambar : 

 
 

 


