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Produksi Animasi Interaktif dengan Adobe Flash oleh Toni Setyawan, ST 

Modul 1 
PENGENALAN ADOBE FLASH 

 
INDIKATOR PENCAPAIAN HASIL BELAJAR 

• Peserta dapat memahami fungsi bagian-bagian dalam tampilan Adobe Flash. 

• Peserta dapat membuat bentuk dasar (shape) mengunakan Adobe Flash. 

 

URAIAN 
Pada saat kita menjalankan Adobe Flash atau Macromedia Flash akan muncul tampilan 

seperti gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tampilan diatas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu menu pulldown, 

command bar, tool bar, time line, state, properties dan docker. Dari kelompok kelompok tersebut 

ada perintah perintah yang pokok dan paling sering digunakan. Selain itu ada juga kelompok 

yang sama artinya dengan program lainnya. : 
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Produksi Animasi Interaktif dengan Adobe Flash oleh Toni Setyawan, ST 

Pull down Menu 
 

 

 

Menu Pull down adalah kumpulan perintah-perintah yang terdapat pada Adobe Flash. Kelompok 

File terdapat perintah : 

Publish Seting : mengatur bentuk publish yang diinginkan 

Publish : mempubilsh animasi ke bentuk akhir 

Export Movie : mengubah file animasi menjadi file video 

Kelompok Edit terdapat untuk mengedit mis copy, paste  

Copy Frame : Copy seluruh object yang ada dalam frame 

Paste Frame  : pengeluarkan hasil copy frame 

Kelompok Insert terdapat perintah : 

Convert to symbol : mengkonversi object menjadi symbol. 

New symbol : membuat object baru. 

Kelompok Modify terdapat perintah group yang berfungsi mengelompokkan object. 

Kelompok Windows terdapat perintah untuk mengeluarkan macam-macam docker. 

Command Bar 

Command Bar adalah icon perintah yang umum. 

 

 

 

 

Merataka object : Align 

Redo : mengulang perintah yg di undo 

Undo : membatalkan perintah 

Paste : mengeluarkan memory clipboard 

Copy : mengisi memory clipboard 

Cut : menghapus objek tepilih 

Preview  : melihat hasil yang akan dicetak 

Print  : mencetak tampilan 

Save : menyimpan data fla 

Open : membuka data fla 

New : membuat data baru 
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Produksi Animasi Interaktif dengan Adobe Flash oleh Toni Setyawan, ST 

Tools Bar 

Tools Bar adalah icon perintah untuk mengambar 

 

  Selection tool Subselection tool  
 memilih object mengedit line object 
 Line tool Lasso tool 
 membuat garis memblock sebuah area 
  Pen tool Teks tool 
 membuat garis secara vector membuat tulisan 
 Oval tool Rectangle tool 
 membuat lingkaran atau elips membuat segi empat  
 Pencil tool  Brush tool 
 membuat garis bebas membuat sebuah area bebas 
 Free Transform Gradient Transform tool 
 merubah ukuran secara bebas mengubah property gradien 
 Ink bottle tool Paint bucket tool  
 memberi garis tepi pada object memberi warna pada area 
 Eye dropper tool Eraser tool 
 mengambil sample warna menghapus 
 Hand tool Zoom tool 
 mengubah posisi stage membesarkan posisi stage 
 Stroke color 
 warna garis tepi (stroke) 
 Fill color 
 warna object 
 
Time Line 

Time line adalah tempat frame yang akan bergantian tampil berdasarkan time rate yang telah 

kita atur. 

Layer Frame 
Show/hide layer Keyframe 

Lock layer 
 

 

 

 

 

 

 
Delete layer 

Tambah layer folder  
Add motion guide 

Tambah layer 
 



___________________________________________________________

Halaman - 6/46 

www.mediaedukasi.net 
 

Produksi Animasi Interaktif dengan Adobe Flash oleh Toni Setyawan, ST 

Stage 

Stage adalah layer tempat kita untuk mengambar dan membuat animasi. 

Nama scene yang ditampilkan 

Posisi Zoom View 

Mengubah scene yang ditampilkan 

Mengubah symbol yang tampilkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Properties 

Properties akan selalu berubah tergantung object yang dipilih, karena yang ditampilkan adalah 

properties dari object yang dipilih. 

Pada tampilan berikut ini adalah properties movie yang terdiri dari 

Size (ukuran) 
Publish (type publish yang dipilih) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Background (warna latar belakang) 
Frame rate (tampilan frame per detik) 
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Pada tampilan berikut ini adalah properties text yang terdiri dari 

 mode teks jenis huruf warna huruf bold Justify 

 ukuran huruf italic 

 
 
 
 
 

Lebar koordinat x 

Tinggi koordiant y 

Pada tampilan berikut ini adalah properties shape yang terdiri dari 

Warna garis tepi ukuran garis tepi motif garis tepi 

Warna shape 

 
 
 
 
 

Lebar koordinat x 

Tinggi koordiant y 

Docker 

Docker adalah kumpulan icon tool sebagai perintah untuk melakukan sesuatu. Docker yang 

ditampilkan bisa di atur sesuai perintah yang sering kita lakukan. Docker bisa ditampilkan pada 

layer lebih dari satu, hal ini akan memudahkan kita untuk mengunakan Adobe Flash, karena 

tinggal menklik icon untuk memerintah. 

 

 

 

 

 

 

Sebagai contoh tampilan di atas adalah docker Align dan transform yang sering digunakan. 

Docker align berisi perintah yang terdapat pada kelompok Align seperti rata kiri, rata kanan, 

center dan lain-lainnya. Sedangkan Docker Transform berisi ukuran objek dalam persen, rotate 
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Produksi Animasi Interaktif dengan Adobe Flash oleh Toni Setyawan, ST 

untuk memutar objeck dalam satuan derajat dan skew untuk memiringkan objeck dalam satuan 

derajat. 

 
LATIHAN 
Buatlah gambar seperti gambar dibawah ini mengunakan perintah-perintah yang telah diuraikan 

diatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Buatlah data baru dengan mengklik new pada command bar. 

2. Atur properties animasi tersebut dengan mengubah parameter menekan tombol Size pada 

Properties. Setelah itu akan muncul tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubah dimensi menjadi ukuran yang anda inginkan misalkan 400 x 300 dimana 400 adalah 

lebar dan 300 adalah tinggi. Kemudian ubah background dengan warna putih dengan cara 

mengklik segitiga kecil kemudian pilih warnanya. Ubah pula Frame Rate menjadi 15 fps. 
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Produksi Animasi Interaktif dengan Adobe Flash oleh Toni Setyawan, ST 

3. Dengan Rectangle Tool pada toolbar buatlah segiempat bertumpukan seperti gambar di 

bawah ini. Clik and drag mouse dari titik kiri atas ke titik kiri bawah Kemudian lakukan hal 

yang sama untuk segi empat di bawahnya 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tip : sebelum mengambar dan setelah memilih Rectangle 

Tool pada toolbar, lihat dulu warnanya, apakah 
sudah sesuai dengan keinginan anda? 
Warna putih dengan garis merah diagonal berarti 
tidak memakai warna atau tidak memakai bagian itu. 
Dalam contoh disamping object yang dibuat tidak 
memakai garis tepi (stroke). 
 
 
 

4. Editlah sudut sudutnya dengan mengunakan subselection tool pada toolbar. Kemudian klik 

object yang akan diedit sudutnya dengan mengklik bagian tepi object tersebut. 

Bila berhasil akan muncul garis hijau di bagian tepi dan segi empat 

di tiap sudutnya. Untuk merubah posisi sudutnya, clik and drag segi 

empat tersebut ke tempat yang anda inginkan. Setelah sesuai 

dengan bentuk yang diinginkan click ke tempat kosong, maka garis 

hijau akan hilang. 

5. Buatlah tempat roda dengan menghapus gambar mengunakan erase pada tool bar. Hingga 

menjadi seperti gambar dibawah ini 
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6. Dengan elips Tool pada toolbar buatlah dua buah lingkaran yang dipasang sebagai roda 

seperti gambar dibawah ini. 

 
Tip : Agar tidak mengganggu object yang sudah ada 

buatlah object baru di tempat kosong, kemudian 
baru dipindahkan ke tempat yang sesuai. 
Untuk roda ke dua gunakan fasilitas copy dan 
paste. Kemudian pindahkan ke tempat yang 
sesuai 
 
 

7. Untuk merubah warna atau gradasinya, klik oject lalu ubah warnanya denganj 

menggunakan docker color mixer seperti dibawah ini. 

Model gradasi 

Solid 
Linier 
Radial 

 

Warna yang dipilih Transparansi 

Warna awal gradasi Warna akhir gradasi 

 

 

 

 

Untuk mengetahui perubahannya kita bisa mencobanya satu-persatu. 

8. Dengan Texs Tool pada toolbar buatlah dua buah tulisan dengan mengklik posisi yang 

diinginkan. Untuk merubah ukuran, font dan warnanya gunkan texs properties seperti 

gambar dibawah ini. 

Jenis Font Ukuran Warna Bold Italic Align 

 

 

 

 

 

9. Setelah selesai simpan pekerjaan anda dan publishlah dengan perintah shift - F12. Lihatlah 

pada direktori tempat menyimpan file, akan muncul dua file baru, 1 file fla (file data asli 

flash) dan file swf (file hasil publish yang siap digunakan. 

-0-




