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Modul 10 
SCENE 

 
INDIKATOR PENCAPAIAN HASIL BELAJAR 

• Peserta dapat memahami, mengunakan dan membuat scene. 

 

URAIAN 
Scene adalah satu macam animasi yang berisi berbagai layer dan frame. Pada animasi 

yang telah kita bahas sebelumnya hanya memiliki 1 scene. Bila kita akan membuat satu file 

animasi dengan dua macam animasi yang berbeda dan kita akan memisahkannya kita bisa 

membuatnya dengan 2 scene. Dengan mengunakan 2 scene kita dengan mudah melakuka 

editing karena meskipun terdapat dalam satu file tetapi masing-masing animasi terpisah. Untuk 

mengatur scene kita dapat mengaturnya dalam docker seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 
 Hapus scene 
 Tambah scene 
 Dupilkat scene 
 Nama scene 

Dengan mengunakan dua scene kita lebih leluasa melakukan lompatan dari satu frame ke satu 

frame dalam scene yang lain. 

Dalam pengunaannya untuk elearning kita dapat memanfaatkan scene untuk memisahkan 

menu materinya. Jadi dalam pengeditannya kita lebih mudah. 

 

LATIHAN 
Buatlah animasi seperti modul 8 tetapi memilik dua scene. 

Keterangan 

1. Scene pertama seperti modul 8 

2. Scene kedua berisi seperti modul 8 tetapi tidak berisi angka melainkan huruf. 

3. Tambahkan tombol huruf untuk scene angka dan tombol angka untuk scene huruf. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tampilan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langka Kerja 

1. Buka file modul 8 lalu save as dengan nama modul 9 

2. Pada layer tombol buat tulisan huruf dengan segi empat seperi gambar diatas 

3. Ubah tulisan huruf dan kotak menjadi tombol dengan mengklik kanan dan pilih confert to 

symbol, lalu pilih button dan diberinama. 

4. Tambahkan action script pada tombol huruf dengan list script dibawah ini 
on (release) { 
 gotoAndPlay("Huruf", 1); 
} 

5. Duplikat scene dengan cara mengklik tombol duplikat pada docker scene 

6. Ubah nama scene ke dua menjadi huruf ( ada dua scene yang satu bernama angka dan yang 

satu huruf) 

7. Edit layer teks dari angka ke huruf berurutan dalam setiam frame 

8. Buat tombol angka dan sciptnya seperti langkah 2, 3 dan 4. Tetapi mengunakan list script 

sebagai berikut : 
on (release) { 
 gotoAndPlay("Angka", 1); 
} 

9. Coba animasi dengan menekan tombol Ctrl – F12. 

 

 

 




