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Bab 6. Membuat Presentasi dengan Flash 
Selain untuk membuat animasi, Flash juga dapat dipergunakan untuk menyusun slide show 
presentasi. Presentasi yang dibuat dalam Flash tentu saja memiliki banyak keunggulan 
dibandingkan dengan presentasi yang dibuat dengan Power Point. Untuk membuat 
presentasi dengan Flash, Anda pilih Flash Slide Presentation. 

Area Kerja Flash Slide Presentation 
Jika Anda memilih Flash Slide Presentation, maka akan muncul tampilan layar default yang 
berbeda dengan tampilan layar Flash saat Anda membuat animasi. 

 

Gambar 6.1 Area kerja Flash Slide Presentation 

 Screen Outline Pane, bagian ayar yang berisi kerangka susunan secara hirarki. 
 Presentation, adalah induk atau level paling atas dari semua silde-slide yang Anda 

susun. 
 Slide, adalah merupakan isi dari presentation. 

Struktur Dokumen dan Hirarki 
Tiap-tiap dokumen presentasi memiliki master screen pada level paling atas (Presentation) 
yang selanjutnya Anda istilahkan sebagai slide induk. Slide induk ini berisi rangkuman dari 
materi yang akan dipresentasikan. Karena semua slide di bawahnya merupakan bagian dari 
slide ini, yang Anda istilahkan slide anak, slide cucu, dan seterusnya.  

Dari Gambar 6.3 diatas dapat diuraikan bahwa sel Induk memiliki: 
 3 anak yaitu slide 1, slide 2, slide 3. 
 4 cucu yaitu slide slide 4, slide 5, slide 7, slide 8. 
 1 buyut yaitu slide 6. 

Apabila Anda mengaktifkan suatu slide, maka akan ditunjukkan hirarki slide yang diaktifkan, 
contoh jika Anda aktifkan slide 6. 

 

Gambar 6.2 Hirarki Slide 

Sifat-Sifat Hirarki 
Dalam suatu rangkaian slide presentasi, masing-masing keturunan memiliki sifat-sifat dari 
leluhurnya yaitu slide dari level di atasnya. Slide yang se-level tidak mengikuti sifat/format 
“saudaranya”. 
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             Gambar 6.3 Slide induk                              Gambar 6.4 Slide anak 

 

 

Menambahkan Content 
Seringkali dalam sebuah presentasi, Anda memerlukan tombol navigasi untuk membantu 
Anda memunculkan slide yang Anda kehendaki (tombol ini akan muncul di semua slide). 
Untuk memasukkan tombol navigasi ini, ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Pilih Slide Presentation pada panel Screen Outline. 
2. Dari panel Library > Buttons, drag tombol Next ke dalam Stage. 

 

Gambar 6.5 Pemberian tombol Next 

3. Berikan nama semisal “TblMaju” pada Instance Name. 

 

Gambar 6.7 Pemberian nama TblMaju 

4. Dari panel Library > Buttons, drag tombol Previous ke dalam Stage.  

 

Gambar 6.8 Pemberian tombol Previous 

5. Berikan nama semisal “TblMundur” pada Instance Name. 

 

Gambar 6.9 Pemberian nama TblMundur 
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Behavior untuk Tombol Navigasi 
Untuk mengaktifkan tombol navigasi yang Anda buat yaitu “tblMaju” dan “TblMundur”, 
maka harus Anda tambahkan Behavior dengan cara sebagai berikut: 

1. Aktifkan TblMaju, tambahkan perintah Go to Next Slide 

 

Gambar 6.10 Pemberian Behavior Go to Next Slide 

2. Demikian juga untuk “TblMundur” tambahkan perintah Go to Previous Slide.  

 

Gambar 6.11 Pemberian Behavior Go to Previous Slide 

3. Untuk melihat hasilnya, tekan tombol Ctrl+Enter. 

MENAMBAH SLIDE 
Seringkali saat Anda membuat presentasi, Anda perlu manambah slide baru atau 
menyisipkan slide baru, baik slide se-level ataupun slide yang tidak se-level (dibawahnya). 
Jika Anda ingin menambah slide se-level berikut langkah-langkahnya: 

1. Aktifkan slide yang akan Anda sisipi. 
2. Klik kanan dan pilih Insert Screen 

 

Gambar 6.12 Penambahan Slide se-level 

3. Maka akan ditambahkan slide di bawah slide yang Anda aktifkan. 

Jika Anda ingin menambah slide anak atau cucu: 
1. Aktifkan slide yang akan Anda sisipi. 
2. Klik kanan dan pilih Insert Nested Screen. 
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Gambar 6.13 Penambahan slide cucu 

3. Maka akan ditambahkan slide di bawah slide yang Anda aktifkan. 

Behavior untuk Transisi antar slide 
Anda dapat menambahkan animasi transisi (pergantian) antar slide sehingga presentasi Anda 
semakin menarik. Untuk memberi efek transisi antar slide, ikuti langkah-langkah berikut ini: 

1. Aktifkan salah satu slide. Pada panel Behavior, klik icon  > Screen > Transition. 
2. Pada kotak dialog Transitions yang muncul lakukan pengaturan yang diinginkan. 

 

Gambar 6.14 Kotak dialog Transitions 

 Direction, untuk memilih arah pergerakan transisi. 

 Duration, untuk mengatur lamanya transisi berlangsung. 

 Easing, Untuk mengatur style gerakan animasi. 

 Start Location, untuk memilih arah gerakan awal animasi pergantian antar slide. 

 Dimension, untuk mengatur gerakan dengan pilihan Vertical atau Horizontal.  

 Rotate, untuk memilih arah putaran. 

 Number of Blind, untuk menentukan jumlah pecahnya kepingan pixel. 

 X Section dan Y Section, untuk menentukan arah pecahnya kepingan pixel. 
3. Pada panel Behavior, klik Reveal di kolom Event untuk membuka menu pop-up dan pilih 

revealChild (behavior akan diterapkan slide anak juga). 

 

Gambar 6.15 Penerapan Behavior pada slide anak 
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4. Untuk melihat hasilnya, tekan tombol Ctrl+Enter. 

Rangkuman 
Flash menyediakan cara baru yang lebih mudah untuk menyusun presentasi yang lebih 
interaktif. 

Dengan tersedianya template siap pakai yaitu Flash Slide Presentation, akan terdapat banyak 
kemudahan dan fasilitas yang diberikan dalam penyusunan suatu presentasi. 

Dengan penerapan tombol navigasi yang sangat mudah dibuat, memungkinkan Anda yang 
awam dapat dengan mudah membuat suatu presentasi yang interaktif dan tidak 
membosankan. 

 

 


