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PRAKTIKUM 01: DASAR-DASAR PEMBUATAN OBJEK FLASH 

 

A. Mengenal Area Kerja Flash 

Menu   Timeline     Panel 

 

Tool Box Properties Stage   

  

Keterangan: 

• Menu, berisi kumpulan instruksi atau perintah yang digunakan dalam Flash 

• Stage, adalah layar kerja atau tempat pembuatan objek-objek dalam Flash 

• Timeline, tempat pengaturan frame-frame yang berfungsi untuk mengontrol objek yang 

akan dianimasikan 

• Toolbox, berisi tools untuk membuat objek, memilih, dan memanipulasi objek atau isi 

dalam stage dan timeline 

• Panels, berisi control fungsi yang dipakai dalam Flash untuk memodifikasi atribut objek 

• Properties, memiliki fungsi yang sama dengan panel, merupakan penggabungan atau 

penyederhanaan dari panel. 
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Keterangan Tools 

 

 

 

Arrow 

Free Transform 

Sub Selection 

Gradient Transform  

Line Lasso 

Pen 

Oval 

Text 

Rectangle 

Pencil 

Ink Bottle 

Eye Dropper 

Brush 

Paint Bucket 

Eraser 

Hand Zoom 

  

Stroke Color 

 Fill Color 

Swap Color 

 Snap to Object 

  

  

  

  

• Arrow, tool untuk memilih dan memindah objek 

• Subselect, tool untuk memilih titik pada suatu objek 

• Line, tool untuk membuat garis 

• Lasso, tool untuk memilih sebagian dari objek 

• Pen, tool untuk menggambar garis atu kurva 

• Oval, tool untuk membuat objek ellips/lingkaran 

• Rectangle, tool untuk membuat objek persegi 

• Pencil, tool untuk menggambar garis dan bentuk bebas 

• Brush, tool yang berfungsi seperti kuas untuk memberi warna objek 

• Free Transform, tool untuk memodifikasi bentuk atau arah objek 

• Fill Transform, tool untuk mengatur ukuran, tengah, dan warna gradasi suatu bidang 
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• Ink Bottle, tool untuk menambah, memberi, dan mengubah warna pada garis pinggir 

objek (stroke)  

• Eyedropper, tool untuk mengidentifikai warna atau garis dalam sebuah objek 

• Eraser, tool untuk menghapuas area yang tidak diinginkan 

• Swap Color, tool untuk menukar warna stroke dan warna isian 

 

B. Objek Flash 

1. Unsur Objek Flash 

Gambar objek Flash terdiri atas dua unsur yaitu Fill (bidang) dan stroke (bingkai) 

 

Stroke (pinggir) 

 

 

Isian (bidang) 

 

2. Warna solid, warna gradasi, dan isian bitmap 

 

 

3. Efek 3D 

Untuk membuat kesan 3D dapat dilakukan dengn pengaturan warna isian suatu objek. 

Sebagai contoh, lakukan langkah berikut: 

� Buatlah 3 buah objek berupa lingkaran dengan ukuran berbeda 

� Beri isian dengan Fill Style Radial 

� Klik Paint Bucket Tool 

� Klik masing-masing objek pada arah berbeda, sehingga ada kesan arah 

pencahayaan objek berbeda 

� Tumpuklah objek yang satu dengan yang lain seperti contoh berikut 

 

Solid 

 

Linear 

 
Radial  

Bitmap 
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4. Teks 

Untuk membuat objek berupa teks, lakukan dengan langkah berikut 

� Klik Text Tool 

� Klik daerah stage, kemudian ketik teks yang dikehendaki 

� Pilih isian warna untuk teks 

� Untuk membuat kesan ada bayangan, pilih teks yang bersangkutan 

� Klik Edit > Copy 

� Klik Edit > Paste in Place 

� Beri warna berbeda untuk hasil copian tersebut 

� Geser sedikit posisi teks aslinya 

� Hasil seperti contoh berikut 

 
 

  

  

Objek 1 Objek 2 Objek 3 Objek 1 & 2 Objek 1, 2 & 3  
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PRAKTIKUM 02: DASAR ANIMASI FLASH 

A. Animasi Cepat 

� Buatlah gambar objek (bola) di bagian kiri stage 

� Klik kanan frame 1 pada Timeline, pilih Create Motion Tween 

  
� Klik kanan frame 20, pilih Insert Keyframe 

� Geser gambar objek (bola) ke bagian kanan stage 

� Jika langkah yang anda lakukan benar, maka antara frame 1 sampai frame 20 pada 

Timeline dihubungkan oleh anda abak panah 

 

� Untuk melihat hasilnya, klik Control > Test Movie atau tekan tombol <Ctrl> <Enter> 

 

B. Animasi Jalur 

Untuk membuat animasi objek mengikuti jalur tertentu, kita dapat menggunakan contoh 

animasi cepat atau membuat animasi baru. Misalkan kita buat objek bola sebagai Planet 

dan lintasannya berupa ellips. 

� Buatlah objek bola sebagai planet  

� Pada frame 20, pilih Insert Keyframe 

� Pilih Insert > Timeline > Motion Guide 

 

 
 



Suharyanto, Seri Media Pembelajaran: Pembentukan Objek dan Animasi Menggunakan Flash  6 

 

 

 

 

 

� Pada Guide Layer 1, klik Frame 1 

� Gambarlah Ellips sebagai lintasan planet, hapus sedikit bagian dari ellips sehingga 

membentuk celah (awal dan akhir lintasan) 

 

 

 

 

 

 

 

� Pada frame 1 posisikan objek pada awal lintasan 

� Klik frame 20, geser objek planet mengelilingi lintasan (dari awal sampai akhir lintasan) 

� Untuk melihat hasilnya, klik Control > Test Movie 

 

C. Animasi Fade 

Animasi fade dapat berupa animasi pembesaran atau pengecilan tergantung nilai 

persentase yang diisikan.  

� Ketik teks yang diinginkan 

� Pada frame 20 pilih Insert Keyframe 

� Pada Timeline, klik kanan frame 1 dan pilih Create Motion Tween 

� Pilih teks, klik Modify > Transform > Scale and Rotate, pilih scale 250 

� Untuk melihat hasilnya, klik Control > Test Movie 

 

D. Animasi Rotasi 

Untuk membuat animasi rotasi bisa dibuat pada objek dengan posisi yeyap maupun posisi 

berubah (bergerak) dengan langkah berikut. 

� Buatlah gambar batang (segiempat) pada sebelah kiri layar 

� Pada frame 20 sisipkan Keyframe 

� Pada frame 1, klik kanan dan pilih Create Motion Tween 

� Klik frame 20, pindahkan gambar ke bagian kanan layar 

� Klik frame 1, atur Properties Rotate: CW, dengan nilai 2 

 

� Untuk melihat hasilnya, klik Control > Test Movie 

Awal lintasan 

Akhir lintasan 
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E. Animasi Shape 

Animasi Shape atau perubahan bentuk, misalnya gambar objek bola berubah menjadi 

tulisan “Bola” yang dapat dibuat dengan langkah berikut. 

� Buatlah objek bola 

� Pada frame 20 sisipkan Blank Keyframe 

� Pada frame 20, pilih Text Tool dan ketiklah “Bola” 

� Pilih teks “Bola”, klik Modify > Break Apart dua kali 

� Klik frame 1, atur Properties Tween: Shape 

 

� Untuk melihat hasilnya, klik Control > Test Movie 

 

F. Animasi Blur 

Animasi blur merupakan animasi perubahan kontras warna objek, yang dapat dibuat 

dengan langkah berikut. 

� Buatlah teks yang dikehendaki, misalnya “BLUR” 

� Pilih teks kemudian klik Modify > Convert to Symbol > Graphic 

� Klik frame 30, Insert Keyframe 

� Kembali ke frame 1, pilih teks kemudian Edit > Copy 

� Buat layer baru, pada layer 2 ini klik menu Edit > Paste in Place 

� Buat layer baru, pada layer 3 ini klik menu Edit > Paste in Place 

� Sisipkan Keyframe pada pada frame 30 layer 2 dan layer 3 

� Pada layer 3, klik frame 30 lalu klik Free Transform Tool, kemudian perbesar kea rah 

vertical 

� Pada properties pilih Color: Alpha dengan nilai 0%. Pada frame 1 pilih Tween: Motion 

� Pada layer 2, klik frame 30 lalu klik Free Transform Tool, kemudian perbesar kearah 

horisontal 

� Pada properties pilih Color: Alpha dengan nilai 0%. Pada frame 1 pilih Tween: Motion 

� Untuk melihat hasilnya, klik Control > Test Movie 
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Catatan: 

Frame, seperti film, merupakan kumpulan gambar yang dimainkan secara berurutan dengan 

kecepatan tertentu sehingga gambar terkesan bergerak  

 

Keyframe, artinya frame tersebut berisi objek. Jika frame 1 ada gambar objek, insert keyframe 

akan memasukkan gambar tersebut pada frame yang dipilih. 

 

Blank Keyframe, adalah frame kosong yang dapat diisi objek baru. 


