
___________________________________________________________

Halaman - 39/47 

www.mediaedukasi.net 
 

Produksi Animasi Interaktif dengan Adobe Flash oleh Toni Setyawan, ST 

Modul 9 
BUTTON 

 
INDIKATOR PENCAPAIAN HASIL BELAJAR 

• Peserta dapat memahami, mengunakan dan membuat button. 

 

URAIAN 
Button adalah komponen yang penting dalam Adobe Flash. Karena dengan button kita 

dapat membuat animasi yang interaktif. Misalnya dengan mengunakan botton user dapat 

memerintah animasi untuk melaompak ke scene atau frame yang lain. Selain itu dapat 

digunakan membuat effek-effek yang lain. Di dalam button ada 2 macam keadaan yaitu Up, 

Over dan Down. Jadi untuk membuat button kita harus membuat tiga gambar. Bila kita mambuat 

button maka nomer frame akan berubah menjadi Up, Over, Down dan Hit. 

Up : bila krusor berada di luar Hit 

Over : bila krusor berada di area Hit 

Down : bila mouse di klik dan krusor berada di area hit 

Hit : area untuk mengaktifkan fungsi button. Bila kosong maka areanya sesuai 

dengan gambar yang ada. 

Dengan tiga keadaan di atas maka button akan menjadikan animasi yang dibuat interaktif. 

Agar button yang kita buat menjadi lebih dinamis kita dapat memasangkan movie clip 

pada salah satu keadaan. Misalkan pada frame down kita pasangkan movie clip dan pada frame 

up gambar statis maka bila button tersebut dijalankan dan mouse berada di posisi hit maka 

gambar button tersebut beergerak dinamis sesuai dengan movie clip yang dipasangkan. Ada 

dua cara untuk mengunakan button yaitu : 

1. Mengunakan Common Libraries yang sudah tersedia. 

Untuk mengaktifkannya kita dapat mengambil Pulldown 

menu Windows > Common Libraries > Buttons. Dengan 

perintah ini akan muncul docker seperti gambat di sebelah 

kiri. Gambar tas emnunjukkan folder yang berisi 

bermacam-macam button dan icon segiepat dengan 

tangan menandakan symbol button yang disa digunakan. 

Sedangkan gambar diatas adalah bentuk button yang 

dipilih. 
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2. Membuat sendiri dari awal, dengan memilih di pulldown menu Insert > New Symbol. Setelah 

itu akan muncul tampilan berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 Nama adalah nama symbol yang akan tampil di library. 

 Jenis symbol yang akan dibuat 

Jika sudah diberi nama dan jenis simbol (Button) yang akan dibuat maka clik OK dan 

tampilan akan menjadi seperti dibawah ini 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Posisi gambar saat ditampilkan 

 Nama button yang sedang di edit 

Setelah tampilan Timeline berubah seperti gambar di atas maka kita bisa memulai 

mengambar pada stage. 

Untuk menjalankan interaktifnya button selalu mengunakan action scrip sebagai program 

bantunya. Dalam pengunaan action script pada button ada dua macam  
on(press) { 
perintah ; 
} 
on (release) { 
perintah ; 
}  

On (press) : Perintah dilakukan saat tombol mouse ditekan. 

On (release) : Perintah dilakukan saat tombol mouse dilepas. 

Perintah : perintah-perintah action sript yang dijalankan. 
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LATIHAN 
Buatlah animasi interakrif seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Berisi tulisan seperti gambar diatas angka sesuai dengan nomer frame. 

2. Animasi tidak bergerak otomatis, tapi menunggu respon tombol dibawahnya. 

3. Tombol paling no 1 untuk melompat ke awal frame (frame 1) 

4. Tombol paling no 2 untuk melompat ke frame sebelumnya (previous frame) 

5. Tombol paling no 3 untuk melompat ke frame selanjutnya (next frame) 

6. Tombol paling no 4 untuk melompat ke akhir frame (frame 15) 

Langkah kerja : 

1. Buatlah tiga layer dan diberi nama seperti gambar diatas. 

2. Buatlah scrip stop(); di semua frame pada layer action. 

3. Buatlah tulisan frame dan angka dibawahnya seperti gambar diatas pada layer teks. 

4. Copikan sampai frame ke 15, kemudian edit angkanya sesuai dengan nomer frame. 
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5. Buatlah tombol mengunakan common libraries dalam map play back. 

6. Jika tombol 1 dan 4 tidak ada, gunakan tombol gel Fast Forward dan gel Rewind kemudian 

diedit dengan mendoble klik tombol tersebut. 

7. Buatkan action script pada masing masing tombol dengan cara mengklik kanan tombol lalu 

pilih action. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tempat untuk listing action script 

 Tanda kalau action scriptnya  untuk button 

8. Untuk tombol no 1 isikan Action Script seperti list dibawah ini : 
on (release) { 
 gotoAndPlay(1); 
} 

9. Untuk tombol no 2 isikan Action Script seperti list dibawah ini : 
on (release) { 
 prevFrame(); 
} 

10. Untuk tombol no 3 isikan Action Script seperti list dibawah ini : 
on (release) { 
 nextFrame(); 
} 

11. Untuk tombol no 4 isikan Action Script seperti list dibawah ini : 
on (release) { 
 gotoAndPlay(15); 
} 

 

 

   




