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Bab 2. Animasi dalam Flash 
Flash adalah sebuah program animasi. Pada sesi ini Anda akan membahas metode dasar serta 
tool-tool yang digunakan dalam membuat animasi di dalam Flash. Lebih jauh dan lebih jelas 
tentang pembahasan dalam sesi ini, Anda dapat memperhatikan sub bab berikut ini. 

Panel Timeline 
Panel ini secara umum berfungsi untuk melakukan pengaturan waktu dan durasi pada 
sebuah animasi. 

 

 

Gambar 2.1 Panel Timeline 

Keterangan: 
 Timeline Header, angka yang terlihat dalam Timeline Header menunjukkan jumlah 

frame. 
 Playhead, untuk menunjukan bahwa frame yang dimainkan sampai posisi ini, dalam 

contoh di atas sampai frame ke-30. 
 Frame, area untuk menentukan durasi atau lamanya sebuah objek tampil. 
 Timeline Status, berisi informasi tentang jumlah frame, kecepatan frame, dan 

lamanya waktu yang telah dilewati oleh playhead. 

Pengenalan Frame 
Seperti halnya sebuah Film, sebuah dokumen animasi flash juga terdiri atas kumpulan frame 
yang menentukan durasi serta tampilan setiap potongan objek. Oleh karena itu Anda perlu 
mengetahui cara mengetur frame agar Anda dapat mengorganisasi dan mengontrol urutan 
dan lamanya tampilan suatru animasi. 

Penambahan Frame 
Penambahan frame perlu dilakukan jika Anda ingin memperpanjang tampilnya sebuah objek. 
Ada 3 cara untuk menambah frame ke dalam Timeline: 

1. Pilih menu Insert > Timeline > Frame. 
2. Tekan Tombol F5. 
3. Klik kanan dan pilih opsi Insert Frame.  

Membuat Keyframe 
Keyframe adalah sebuah frame tempat Anda menetapkan perubahan di dalam animasi. Ada 3 
cara untuk menambah frame ke dalam Timeline: 

1. Pilih menu Insert > Timeline > Keyframe. 
2. Tekan tombol F6. 
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3. Klik kanan dan pilih opsi Insert Keyframe.  

Pengenalan Frame Rate 
Frame Rate adalah kecepatan Flash dalam memainkan suatu animasi dengan nilai default 12 
fps (frame per second). Cara mengubah nilai frame rate sebagai berikut: 

1. Klik ganda pada kotak status frame rate dalam Timeline Status.  
2. Pada kolom isian Frame Rate masukkan nilai yang dikehendaki. 
3. Klik OK. Sebagai catatan, jika frame rate terlalu rendah (>12) maka animasi akan terlihat kasar 

tetapi jika terlalu tinggi maka animasi akan terlihat kabur. 
 

Animasi Frame by Frame 
Animasi Frame by Frame adalah animasi dengan memaksimalkan penggunaan frame. Dalam 
setiap frame terdapat objek-objek yang berbeda dan mempunyai hubungan gerakan animasi 
antara frame awal sampai frame akhir. Sebagai contoh berikut akan diberikan 2 contoh 
pembuatan animisi Frame by Frame. 
 Membuat lalat berjalan. 

1. Siapkan lembar kerja baru dengan tampilan default. 
2. Importlah sebuah gambar lalat ke dalam Stage. 
3. Tekan tombol F8 untuk mengkonversi gambar yang sudah Anda import menjadi 

simbol pada kotak dialog Convert to Symbol. Berikan nama “Lalat” pada kotak 
dialog Name dan pada option Type pilih Graphic. 

4. Aktifkan frame 1 lalu letakkan objek lalat pada posisi awal. 

 

Gambar 2.2 Mengaktifkan objek Frame 1 

5. Tekan tombol F6 untuk menyisipkan frame baru, lalu geserlah objek lalat ke 
tempat yang baru. 

6. Demikian seterusnya sampai pada posisi akhir. 

] 

Gambar 2.3 Geser gambar lalat setelah disisipkan gambar baru 

7. Untuk melihat hasilnya tekan tombol Ctrl+Enter. 
8. Untuk menghentikan tekan Ctrl+W. 

  Membuat animasi ganti warna. 

Perhatikan contoh beserta langkah-langkah berikut untuk membuat animasi ganti 
warna. 
1. Siapkan lembar kerja baru dengan tampilan default. 

2. Klik Text Tool , kemudian ketiikan teks “WARNA”. Pada Properties berikan 
pengaturan, Font : Arial Black, Size : 30 pt, Color : Black. 
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Gambar 2.4 Teks yang sudah diberikan pengaturan 

3. Klik keyframe layer 1, lalu klik menu Modify > Break Apart, untuk memecah 
huruf per huruf. 

4. Klik menu Edit > Copy, kemudian klik menu Modify > Timeline> Distribute to 
Layer, sesuai dengan gambar berikut ini. 

 

Gambar : 2.5 Distribute to Layer 

 5. Pilih layer 1, dan perhatikan keyframe-nya. Sebelum di distibute to layer berisi 
keyframe, namun sekarang menjadi blank keyframe. Itu berarti objek teks di 
dalam layer 1 sudah tidak ada lagi tetapi sudah dipindah ke dalam masing-
masing layer. 

6. Klik Blank keyframe layer 1, lalu klik menu Edit > Paste in Place. Langkah ini 
untuk menampilkan objek teks yang di break apart. 

7. Pilih Layer 1, lalu klik dan drag ke posisi paling bawah urutan layer. 
8. Sebelum memberi warna klik Lock All Layers untuk mengunci semua layer, lalu 

klik Hide All Layer untuk menyembunyikan semua layer. Kemudian pilih layer 1 
kemudian klik icon Lock dan icon Hide Layer untuk membebaskan layer 1. 

9. Pilih objek huruf “W” lalu ganti warnanya dengan warna merah. Hasilnya sebagai 
berikut . 

10. Dengan cara yang sama Anda ganti warna masing-masing objek huruf. 

 

Gambar 2.6 Hasil akhir pemberian warna 

11. Selesai memberi warna masing-masing huruf pada layer 1, sekarang Anda mulai 
pengaturan untuk masing-masing layer. Sebelumnya Anda non aktifkan Lock 
dan Hide. 

12. Pilih layer W, lalu klik kanan frame 8, kemudian pilih Insert Frame.  
13. Pilih layer A, lalu klik kanan frame 10, kemudian pilih Insert Frame. 
14. Pilih layer R, lalu klik kanan frame 12, kemudian pilih Insert Frame. 
15. Pilih layer N, lalu klik kanan frame 14, kemudian pilih Insert Frame. 
16. Pilih layer A, lalu klik kanan frame 16, kemudian pilih Insert Frame. 
17. Untuk melihat hasilnya tekan tombol Ctrl+Enter. 
18. Belum terjadi perubahan warna pada masing-masing hurufnya karena pada 

layer 1 belum dilakukan pengaturan. 
19. Pilih Layer 1, lalu klik kanan frame 20, kemudian pilih Insert Frame. Sekarang 

tekan Ctrl + Enter. 
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Gambar 2.7 Hasil akhir animasi dijalankan 

20. Untuk menghentikan pergerakan animasi tekan Ctrl+W. 

Animasi motion tween 
Prinsip kerja dari Animasi Motion Tween adalah, Anda hanya perlu membuat objek pada 
frame pertama dan terakhir saja, sedangkan frame-frame diantaranya akan dibuat secara 
otomatis. Objek yang dapat diaplikasikan dalam Motion Tween adalah objek instance 
(symbol), grup dan teks. Animasi Motion Tween biasa digunakan untuk membuat animasi 
objek bergerak, berputar, dan mengubah ukuran (skala). Untuk memperjelas, berikut akan 
diberikan contoh beserta langkah-langkah pembuatan animasi Motion Tween: 

1. Siapkan lembar kerja baru dengan tampilan default untuk membuat animasi bergerak dan  
2. Importlah sebuah gambar lalat ke dalam Stage. 
3. Tekan tombol F8 sehingga muncul kotak dialog Convert to Symbol untuk mengkonversi 

gambar menjadi symbol. 
4. Pada kolom Name berikan nama “Lalat” dan pada option Type pilih Graphic. 
5. Klik OK. 
6. Aktifkan frame 1 lalu letakkan objek lalat pada posisi awal.  
7. Klik kanan kemudian pilih Create Motion Tween. 

 

Gambar 2.8 Meletakkan objek lalat pada posisi awal 

8. Langkah selanjutnya Anda akan menggerakkan objek lalat dari frame 1 sampai frame 25. 
9. Klik kanan pada frame 25, pilih Insert Keyframe > Position 
10. Pastikan frame 25 aktif dan geser objek lalat ke kanan. 
11. Selanjutnya tekan Ctrl+Enter untuk menghentikan pergerakan animasi. 

 

Gambar 2.9 Objek lalat berhasil bergerak 

 


