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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. DISKRIPSI JUDUL 

Handout ini berisi tentang pengenalan dasar software untuk pembuatan file multimedia 
khususnya animasi 2D. Dilengkapi dengan materi-materi latihan untuk lebih meningkatkan 
kreasi dan imajinasi siswa dalam pembuatan animasi 2D. 

 
B. PRASYARAT 

Kemampuan awal yang dipersyaratkan untuk mempelajari modul ini adalah: 
1. Siswa menguasai pengetahuan dasar dan komponen-komponen komputer 
2. Siswa menguasai pengetahuan pengoperasian komputer dasar 
 

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 
1. Bacalah dengan teliti lembar informasi dalam handout ini 
2. Pilihlah software yang akan anda gunakan untuk mengerjakan pekerjaan sesuai pesanan.  
3. Gunakan komputer dengan spesifikasi yang tepat dengan pesananan yang akan anda 

kerjakan 
 
D. TUJUAN AKHIR 

1. Siswa bisa memilih software dengan tepat 
2. Siswa bisa memilih komputer dengan spesifikasi yang relevan dengan pekerjaan yang akan 

digarap 
3. Siswa bisa mengoperasikan peralatan multimedia lain yang relevan 

 
E. KOMPETENSI 

Standar Kompetensi : Membuat Animasi Digital 2D 
Kompetensi Dasar : 1.  Mengidentifikasi kebutuhan animasi 

2. Mengidentifikasi lingkup software animasi 2D 
3. Memproduksi gambar animasi untuk animasi 
4. Membuat animasi 2D 
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KEBUTUHAN ANIMASI 2D  

 
 
Sering kita dengar tentang kata “animasi” dalam keseharian kita. Tetapi ketika kita 

bertanya,”Apa yang dimaksud dengan animasi itu?”, kita bingung untuk menjawabnya. Berikut 
merupakan definisi animasi menurut beberapa sumber: 

� Animasi, atau lebih akrab disebut dengan film animasi, adalah film yang merupakan 
hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Pada 
awal penemuannya, film animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang 
kemudian di-"putar" sehingga muncul efek gambar bergerak. Dengan bantuan komputer 
dan grafika komputer, pembuatan film animasi menjadi sangat mudah dan cepat. Bahkan 
akhir-akhir ini lebih banyak bermunculan film animasi 3 dimensi daripada film animasi 2 
dimensi. (wikipedia) 

� Animasi adalah proses penciptaan efek gerak atau efek perubahan bentuk yang terjadi 
selama beberapa waktu. Animasi bisa berupa gerak sebuah objek dari tempat yang satu 
ke tempat yang lain, perubahaan warna, atau perubahan bentuk (yang dinamakan 
“morphing”) (tutorial Flash 4.0, Ilmu Komputer.com) 

� Animasi adalah suatu rangkaian gambar diam secara inbeethwin dengan jumlah yang 
banyak, bila kita proyeksikan akan terlihat seolah - olah hidup ( bergerak ), seperti yang 
pernah kita lihat film - film kartun di tevisi maupun dilayar lebar. Jadi Animasi kita 
simpulkan menghidupkan benda diam diproyeksikan menjadi bergerak     prinsip animasi 
adalah pengertian animasi itu sendiri. Animasi atau animate artinya menjadikan hidup, 
atau menjadikan karakter seolah-oleh hidup. Selain itu, Animasi adalah bagian dari 
perfilman, sehingga seluruh prinsip pembuatannya bisa diterapkan. Layaknya film, 
baginya, animasi yang baik selalu membawa sebuah pelajaran. 
(http://ryanvsp.multiply.com/journal/item/2)  

Untuk membuat berbagai macam bentuk animasi, diperlukan sebuah software yang salah 
satunya adalah Program Macromedia Flash. Program ini adalah sebuah program animasi yang telah 
banyak digunakan oleh Designer untuk menghasilkan design yang profesional. Diantara program-
program  animasi, program Macromedia Flash merupakan program yang paling fleksibel untuk 
membuat animasi sehingga banyak yang menggunakan program ini. 

Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu diketahui sebelumnya bahwa setiap software 
komputer memerlukan spesifikasi komputer untuk dapat digunakan dengan baik. Termasuk juga 
program Macromedia Flash. Berikut merupakan spesifikasi minimal komputer khusus untuk 
software Flash: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fungsi program Macromedia Flash ataupun program lain pembuat animasi 2D adalah untuk 

membuat animasi, baik animasi interaktif maupun animasi non interaktif. Program ini juga biasa 
digunakan untuk membuat animasi web yang akan ditampilkan dalam sebuah situs internet, 
pembuatan animasi-animasi film, animasi iklan, dan lain-lain. Saat membuat sebuah design yang 
akan ditampilkan dalam situs internet, maupun di televisi, Designer sering menggabungkan 
program Macromedia Flash dengan program-program lain seperti: Macromedia Dreamweaver, 
Frontpage, Adobe Photoshop, CorelDraw, dan lain-lain, untuk menghasilkan sebuah desain yang 
menarik. 

Hardware :  
� Intel Pentium 200 MHz.  
� 64 MB RAM (128 MB dianjurkan). 
� 85 MB disk space. 
� CDROM drive. 
� Monitor dengan warna 16-bit dan mampu resolusi sebesar 1024x768. (minimal 

monitor 15” dengan resolusi 800x600). 
 
Software (OS) :  

� Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP.  
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Keunggulan program Macromedia Flash dibanding program lain yang sejenis antara lain: 

• Dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau objek yang lain. 
• Dapat membuat perubahan transparansi warna dalam movie 
• Dapat membuat perubahan animasi dari satu bentuk ke bentuk lain 
• Dapat membuat gerakan animasi dengan dengan mengikuti alur yang telah ditetapkan 
• Dapat dikonversi dan dipublikasikan (publish) ke dalam beberapa tipe diantaranya 
adalah: .swf, .html, .gif, .jpg, .png, .exe, .mov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOAL! 

Carilah informasi dari internet dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Jelaskan pengertian gambar statis, animasi dan video! 

2. Sebutkan macam-macam software untuk membuat animasi 2D! 

3. Jelaskan tujuan pembuatan desain animasi 2D! 

Tulis di buku ANDA masing-masing! 



5 
 

 
 

RUANG LINGKUP FLASH 

 
 
 
 

Terdapat beberapa istilah-istilah umum dalam program flash, yaitu: 
 

Animasi 
Rangkaian gambar yang disusun secara berurutan yang jika 
ditampilkan dengan kecepatan yang memadai, rangkaian gambar 
tersebut akan kelihatan bergerak. 

Actions Script 
suatu perintah yang diletakkan pada suatu frame atau objek sehingga 
frame atau objek tersebut menjadi interaktif. 

Movie Clip 
Suatu animasi yang dapat digabungkan dengan animasi objek yang 
lain. 

Frame Bagian layer yang digunakan untuk mengatur pembuatan animasi 

Scene Layar yang digunakan untuk menyusun objek-objek baik tulisan 
maupun gambar. 

Time Line  Bagian flash yang digunakan untuk menampung layer, 

Masking Perintah yang digunakan untuk menghilangkan sebuah isi dari suatu 
Layer dan isi Layer tersebut akan tampak saat movie dijalankan 

Layer Tempat yang digunakan untuk menampung suatu gerakan obyek.  

Keyframe Tanda titik atau lingkaran yang membatasi suatu gerakan animasi. 
Jika tanda lingkaran itu hitam maka keyframe tersebut berisi objek. 
Sebaliknya apabila keyframe tersebut berbentuk lingkaran kosong atau 
disebut juga Blank Keyframe maka keyframe tersebut tidak berisi 
objek. 

 
Untuk lebih memahami Flash, terlebih dahulu kita harus mengenal lingkungan kerja 

macromedia flash. Gambar di bawah ini menjelaskan tentang lingkungan kerja dari Macromedia 
Flash. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tool Box Panel/Jendela 
properties Stage 

Layer 

Panel/Jendela 
Actions 

Frame 

Panel/Jendela 
Color Mixer 

Time Line Menu 
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Konsep Dasar Animasi 
1. ANIMASI  

Animasi pada dasarnya berupa kumpulan atau potongan gambar yang ditampilkan bergantian 
secara cepat. Karena keterbatasan mata kita, kita tidak bisa membedakan setiap gambar yang 
satu dengan yang yang lainnya dan yang tampak  adalah sebuah gerakan yang disebut 
animasi. 
Animasi frame adalah animasi yang dibuat dengan menggunakan frame. Frame adalah suatu 
bagian dari layer untuk mengatur pembuatan animasi. Dalam film, setiap bagian gambar itu 
disebut frame. Frame-frame tersebut berganti dengan kecepatan tertentu. Kecepatan 
banyaknya frame yang ditampilkan dihitung dalam satuan frame per detik (fps = frame per 
scond). Film yan kita saksikan di bioskop menampilkan 24 frame per detik, Video tape dan 
televisi menampilkan 30 frame per detik. Semakin tinggi kecepatan dari frame maka gambar 
yang dihasilkan akan semakin halus tetapi kerugiannya adalah memerlukan jumlah frame yang 
lebih banyak dengan waktu yang sama. 
Misalnya film kecepatan 50 frame perdetik lebih baik daripada 25 frame perdetik, tetapi dengan 
waktu yang sama misal dua jam, untuk kecepatan 50 frame perdetik membutuhkan lebih 
banyak frame daripada yang kecepatannya 25 frame perdetik dan itu berarti sebuah 
pemborosan. Dengan menggunakan flash kita bias menentukan kecepatan frame dari animasi 
yang kita buat sehigga bisa optimal pada saat dimasukkan dalam web. 
 

2. SYMBOL DAN LIBRARY 
Symbol dan library adalah bagian yang sangat penting dalam membuat animasi. Untuk 
membuat suatu bentuk animasi, kita harus membuat bentuk tersebut menjadi symbol. Dengan 
mengubah suatu obyek menjadi symbol, artinya obyek tersebut  sudah menjadi bentuk yang 
tidak dapat diubah lagi. Jadi sebelum merubah suatu obyek menjadi symbol maka sebaiknya 
obyek tersebut harus benar benar sudah siap untuk digunakan sehingga tidak lagi ingin 
melakukan perubahan terhadap obyek tersebut. 
Tetapi kita bisa melakukan operasi mengubah bentuk di dalam stage seperti memutar, 
memperbesar atau memindahkannya.  
Untuk mengubah sebuah obyek menjadi symbol, blok terlebih dahulu obyek tersebut dengan 
menggunakan Selection tool (V)         dengan cara doble klik obyek tersebut. Jika  
sebuah obyek telah terblok maka obyek tersebut akan muncul titil-titik kecil pada 
permukaannya. Kemudian klik Modify > Confert to symbol sehingga muncul menu sebagai 
berikut : 

 
 
 
 
 
Isikan nama simbol sesuai 
dengan keinginan pada bagian 
Name.  

Pada bagian Type ada tiga pilihan yaitu : 
Movie clip  : obyek digunakan untuk beranimasi 
Button  : obyek dibuat sebagai tombol 
Grafik  : obyek dibuat sebagai gambar yang statis atau tidak beranimasi. 
Sebelum kita mengubah obyek menjadi symbol, kita harus mempunyai tujuan dari pembuatan 
symbol tersebut. Setelah selesai tekan tombol OK. 
Jika suatu obyek sudah berubah menjadi symbol maka obyek tersebut akan dibatasi oleh 
persegi empat berwarna biru dengan tanda + di ujung kiri atas dan bulatan ditengahnya. 
Library di dalam flash fungsinya adalah untuk menyimpan symbol yang pernah kita buat, 
walaupun sudah kita hapus dalam stage, symbol tersebut masih ada yang tersimpan dalam 
library. Untuk menampilkan library, klik menu window > Library. Untuk menampilkan pada 
stage kita tinggal drag dari obyek yang dimaksud. 

SOAL! 

Jelaskan semua keterangan yang terdapat pada gambar tersebut di atas! 
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3. Instances 
Instance adalah duplikat dari symbol yang diletakkan dalam stage. Kita dapat membuat 
duplikat symbol yang ada dalam library berapapun jumlahnya. Drawing tool tidak dapat 
digunakan terhadap instance hal ini disebabkan karena instance merupakan duplikat dari 
symbol. Tetapi kita dapat mengubah instance misalnya memutar, memperbesar, atau 
memperkecil, dimana perubahan tersebut tidak akan mengubah symbol yang masih ada dalam 
stage.  

4. Penggunaan Timeline 
Didalam flash frame-frame dari animasi diletakkan dalam bagian time line. Ditempat tersebut 
kita dapat mengatur frame yang digunakan untuk animasi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didalam time line terdapat timeline header yaitu bagian yang terdapat angka 1, 5, 10, dst itu 
berguna untuk menunjukkan letak frame. Jadi jika kita membuat sebuah animasi maka gerakan 
dari gambar akan dimulai dari frame ke satu, dilanjutkan kedua dan seterusnya hingga animasi 
berakhir. Playhead yang selanjutnya kita sebut sebagai penunjuk frame yaitu garis  vertikal 
berwarna merah berguna untuk menunjukkan posisi dari frame yang ditampilkan pada stage. 
Playhead dapat dipindah ke frame yang kita inginkan cukup dengan mengklik frame tersebut. 
Misalnya terdapat animasi bola yang bergerak dari kiri ke kanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Penggunaan layer control 
Didalam flash juga terdapat layer yang fungsinya sama dengan didalam photoshop yaitu untuk 
memisahkan beberapa gambar atau animasi. 

 
1. New Layer : digunakan untuk menambah layer di dalam timeline 
2. Guide Layer : Ada dua tipe dari layer yaitu mask dan guide. Keduanya digunakan untuk 
animasi yang khusus dan akan dijelaskan pada bab selanjutnya 

Timeline header 

Playback timeline 

 
playhead diletakkan pada frame 1 maka 
stage utama akan menampilkan 
gambar yang ada dalam frame 1 

 
Playhead diletakkan pada frame 10 
maka stage utama menampilkan 
gambar yang ada dalam frame 10 
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3. Hide/ Show Layer : fungsinya sama dengan pada photoshop yaitu untuk menampilkan 
atau menyembunyikan suatu layer 

4. Lock/ Unlock Layer : Kita bisa melindungi layer dengan cara menguncinya sehingga tidak 
bisa kita ubah ketika kita sedang bekerja dengan layer lainnya 

5. Delete Layer : digunakan untuk menghapus layer 
6. Outline Layer : digunakan untuk menyembunyikan obyek dan hanya menampilkan tepinya 
saja 

Seperti yang ada dalam photoshop, layer yang saat itu 
sedang aktif ditunjukkan dengan gambar pensil. Untuk 
memindah letak layer aktif tinggal mengklik layer lain yang 
diinginkan sehingga gambar pensil pindah ke layer baru 
tersebut. Setiap layer mempunyai timeline sendiri yang 
letaknya sejajar dengan masing masing layer dan pada saat 
animasi dijalankan maka timeline dari tiap tiap layer tersebut 
akan berjalan secara bersamaan mulai dari frame pertama 
hingga animasi berakhir. 

 
6. Keyframe 

Pada film animasi, memainkan 24 frame perdetik dengan durasi waktu 90 menit, membutuhkan 
129600 frame yang harus dibuat. Sebelum ada bantuan komputer semua frame tersebut harus 
dibuat secara manual satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama.   Dalam 
flash kita tidak perlu membuat frame satu persatu persatu karena dibantu oleh adanya 
keyframe. Key Frame adalah frame yang berperan sebagai titik referensi, yang biasanya 
menggambarkan momen waktu utama. Sebagai  contoh jika ingin membuat animasi lari jarak 
pendek 100 meter, maka kita bias memiliki key frame berikut 
- Key frame 1 : pelari berdiri   
- Key frame 2 : pelari menempatkan posisi kakinya 
- Key frame 3 : pelari mengambil posisi siap 
- Key frame 4 : pelari melawati garis star 
Jika dari awal adegan sampai akhir dibutuhkan 15 detik (dengan kecapatan 24 fps)  maka kita 
membutuhkan 360 frame. Dari 360 frame tersebut, empat diantaranya kita jadikan keyframe 
yaitu sebagai titik referensi, sedangkan sisanya disebut sebagai in-between frame.   Tanda 
bahwa suatu frame sudah menjadi keyframe adalah adanya bulatan kecil berwarna hitam pada 
frame tersebut, agar suatu frame bisa diedit, misalnya dimasukkan gambar, diberi warna, 
tulisan dll maka frame tersebut harus diberi keyframe. Jadi keyframe merupakan syarat mutlak 
pada suatu frame agar frame tersebut bisa diisi atau diedit. Jika frame tersebut tidak 
mempunyai keyframe maka tidak bisa dilakukan pekerjaan apapun terhadapnya. 
 
 
 
 
 
In-Between Frame 
In-Between Frame berfungsi untuk memainkan film diantara Key Frame. In-Between frame ini 
akan menjembatani keadaan transisi dari satu Key Frame ke Key Frame yang lain. Misal key 
frame yang pertama adalah gambar bola disebelah kiri, dan keyframe yang kedua gambar bola 
disebelah kanan, maka in-betweeen framenya adalah gambar perubahan letak bola secara 
perlahan dari kiri ke kanan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya jika suatu keyframe berada 
dalam keadaan in-between frame maka frame tersebut tidak bisa dimanipulasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk memasukkan keyframe kepada suatu frame pilih 
frame yang diinginkan kemudian klik kanan. Pada menu 
tersebut ada dua pilihan yang bisa  digunakan untuk 

Layer 3 Aktif 

In-between frame 

Keyframe 
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memasukkan keyframe  ke dalam frame yaitu insert 
keyframe dan insert blank keyframe. 
 
insert keyframe 
Jika kita memilih menu insert keyframe itu artinya adalah kita  memasukkan keyframe ke 
dalam frame tersebut sekaligus mengkopi gambar yang ada dalam keyframe sebelumnya.  
 
insert blank keyframe 
Jika kita memilih blank keyframe itu berarti kita mengisikan keyframe pada frame tersebut dan 
isinya masih kosong, belum terdapat gambar apapun. 
 
Animasi diantara dua keyframe 
Untuk membuat sebuah animasi minimal kita harus menggunakan dua  buah keyframe. 
Keyframe yang pertama diberi suatu gambar, dan keframe yang kedua diberikan gambar yang 
berbeda, misalnya berbeda letak atau warna. Kemudian kita gerakkan diantara keduanya 
sehingga terjadi perubahan yang perlahan lahan dari keyframe yang pertama hingga keyframe 
yang kedua, itulah yang disebut sebagai animasi. 
 
Mengatur movie properties 
Sebelum membuat sebuah animasi kita harus melakukan setting dari animasi yang akan kita 
buat. Untuk itu pilih menu modify>movie sehingga muncul kotak dialog movie properties. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Frame rates:   digunakan untuk mengatur kecepatan dari animasi seperti yang telah dijelaskan 
pada bab sebelumnya. Didalam animasi flash kecepatan yang optimal adalah 12 
fps.  kita bisa menambah atau mengurangi kecepatan file tersebut Jika semakin 
kecil  kecepatannya maka ukuran file lebih kecil tetapi gambar akan tampak 
patah patah. Dan  begitu juga sebaliknya. 

Dimension: untuk mengatur ukuran dari stage, dan juga ukuran animasi pada saat 
dimasukkan dalam web. Satuannya bisa diubah pada ruler units. 

Backgroud color: untuk menentukan warna dari background 
Sebaiknya anda harus melakukan penyettingan movie properties ini setiap akan membuat 
sebuah animasi. 
 
Konversi File melalui Flash 
Anda dapat melakukan konversi file melalui flash MX. File yang dikonversi biasanya berbentuk 
file *.swf ke dalam bentuk lainnya, seperti *.html, *.exe, *.avi, dan lain sebagainya. Untuk 
mengkonversi file flash yang telah Anda buat, terlebih dahulu Anda harus mengaktifkan 
konverternya terlebih dahulu. Cara mengaktifkannya yaitu dengan memberi checkmark pada 
type file yang Anda inginkan. Untuk mengaktifkan publish settings Anda dapat memilih menu 
File > Publish Settings… (Ctrl+Shift+F12). 
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Keterangan: 
- Flash (.swf) : Menghasilkan file *.swf (untuk 
menjalankannya dibutuhkan flash player). 

- Html (.html) : Menghasilkan file *.html 
(diperlukan internet explorer untuk 
menjalankannya). Konversi ini biasanya 
digunakan untuk membuat web. 

- Gif, Jpeg, Png : Menghasilkan file gambar. 
- Windows Projector : Menghasilkan file *.exe 
yang dapat langsung dijalankan.  

- Macintosh Projector : Menghasilkan file *.hqx 
untuk macintosh. 

- Quick Time : Menghasilkan file *.mov untuk 
Quick time player. 
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TEKNIK ANIMASI DAN 
MEMPRODUKSI GAMBAR 

UNTUK ANIMASI  
 
 
1. Teknik Pembuatan Animasi 

� Animasi Frame by Frame 
- Dalam animasi frame by frame meletakkan satu key frame pada setiap framenya dan 
tidak menggunakan in-between frame. Kita bisa memasukkan key frame secara 
berurutan dari frame yang pertama, kedua, dan seterusnya. Caranya dengan mengklik 
kanan dan memilih menu insert key frame, atau insert blank key frame sesuai dengan 
dengan keperluan. 

- Frame by frame animation merupakan suatu metode pembuatan animasi dalam flash 
yang menggunakan frame pada timeline. Biasanya animasi yang dibuat dengan metode 
ini prinsipnya sama dengan membuat sebuah film pada windows movie maker, tetapi 
bedanya pada flash Anda harus menyesuaikan kuncinya terlebih dahulu dan meletakkan 
film tersebut pada kunci yang telah dibuat dan disesuaikan. 

- Jika kita bicara tentang dunia nyata, maka setiap gerakan tergantung dengan lingkungan. 
Contohnya pelari tidak akan berlari dengan kecapatan konstan. Untuk membuat animasi 

yang efektif kita harus memperhatikan aspek nyata tersebut. Kita bisa membuat 
animasi yang bergerak secara konstan namun hal itu tidak akan menghasilkan 
gambar yang menunjukkan keadaan sebenarnya. Penggunaan animasi sederhana 
seperti yang telah diajarkan pada bab sebelumnya tidak bisa digunakan untuk 
membuat animasi yang mempunyai gerakan alamiah. Untuk mengatasi hal 
tersebut maka dapat kita gunakan animasi frame by frame karena dengan 
animasi tersebut kita bias membuat gerakan sesuai dengan keinginan kita. 
Kerugian dalam pembuatan animasi frame by frame adalah kita harus mengisikan gambar 
satu persatu pada tiap tiap frame sehingga membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu 
dalam membuat sebuah animasi, tidak perlu menggunakan animasi frame by frame untuk 
keseluruhan animasi tetapi hanya bagian bagian yang diperlukan saja, sedangkan bagian 
yang lainnya dapat kita gunakan tweening motion atau shape. Jadi dalam keseluruhan 
sebuah animasi  merupakan gabungan dari animasi frame by frame, tweening motion, 
dan tweening shape. Tidak seperti animasi tweening, animasi frame demi frame 
meletakkan satu key frame pada setiap framenya dan tidak menggunakan in-between 
frame. Untuk membuatnya kita harus memasukkan satu persatu keyframe pada setiap 
frame. 
Keuntungan dari animasi frame by frame ini dibandingkan dengan tweening adalah kita 
bisa mengedit gambar yang ada dalam tiap tiap frame sesuai dengan keinginan kita 
sehingga kita lebih bebas dalam berkreasi. 
 

� Animasi Tweened 
Tweened animation merupakan suatu animasi yang memanfaatkan fasilitas motion dari 
Flash. Untuk membuat suatu animasi motion sangatlah mudah karena Anda tinggal 
menentukan panjang lama animasi tersebut dijalankan lalu menggerakkan dari satu sisi ke 
sisi lainnya. Biasanya objek yang telah di tween pada timeline akan terlihat tanda panah. 
Teknik Tweened Animation memiliki dua tipe dua tipe animasi, yaitu Motion Tweening dan 
Shape Tweening. 
1. Shape Tweening 

Shape tweening biasa digunakan untuk membuat animasi perubahan bentuk. 
Sebagai contoh di dalam frame awal terdapat obyek bintang, kemudian di dalam frame 
akhir terdapat obyek bulan sabit. Dengan menggunakan shape tweening, program akan 
menganimasi dan menentukan transisi perubahan bentuk dari bintang menjadi bulan 
sabit secara otomatis. 
Yang perlu diperhatikan, shape tweening hanya dapat diterapkan untuk menganimasi 
obyek shape. Untuk hasil yang baik biasanya digunakan satu shape. Jika Anda 
menggunakan banyak shape, semuanya harus dalam layer yang sama. 
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2. Motion Tweening 
Animasi motion tweening biasa digunakan untuk membuat animasi objek bergerak (dari 
satu posisi ke posisi lain), berputar, dan perubahan ukuran (skala). Motion tweening 
tidak dapat diterapkan pada objek shape. Teknik ini hanya dapat diterapkan pada objek 
instance (symbol), group, dan teks. Teknik ini juga dapat men-tween warna dari 
instance dan tulisan, gradasi warna, fade in atau fade out. Tetapi untuk men-tween 
warna dari group tulisan, Anda harus membuat mereka menjadi symbol terlebih dahulu.  
Anda dapat menerapkan animasi tweening dengan melakukan cara di bawah ini : 
a. Tentukan terlebih dahulu isi di dalam frame pertama dan terakhir (keyframe akhir). 
b. Di dalam jendela Timeline,klik salah satu frame di antara frame pertama dan frame 
terakhir 
c. Di dalam jendela Properties kotak Tween pilihlah opsi Shape untuk menerapkan 
shape tweening (jika obyek yang diaminasi adalah obyek shape), atau opsi Motion 
untuk menerapkan motion tweening (jika obyek yang dianimasi bukan obyek shape). 

 
2. Teknik Menggambar dengan Flash 

Proses pembuatan animasi biasanya melibatkan banyak gambar atau urutan (sekuen) gambar. 
Sebagai contoh animasi yang menampilkan satu langkah orang berjalan bisa menggunakan 8-
12 urutan gambar. Kebutuhan animasi terhadap kuantitas dan kualitas gambar tergantung 
dengan kehalusan gerakan dan keindahan tampilan pada saat dimainkan. 
Untuk merancang sebuah animasi dengan menggunakan Flash, hal pertama yang perlu dan 
harus dilakukan adalah merancang atau membuat objek yang akan dimainkan/ dianimasikan. 
Meskipun Flash mendukung berbagai macam tipe file objek gambar serta dukungan import file, 
objek pada Flash juga bisa didapatkan dengan jalan menggambar langsung.  
Proses menggambar langsung dapat dilakukan dengan beberapa teknik, di antaranya: 
� Ilustrator menggambar di kertas, di-scan, diwarnai di computer, kemudian gambar disusun 
menggunakan program aplikasi. 

� Atau bisa juga keseluruhan proses pembuatan animasi dilakukan di computer, mulai dari 
menggambar sampai produksi finalnya. 

Teknik pertama yang proses menggambarnya di kertas, biasanya menghasilkan animasi yang 
lebih baik dibanding teknik kedua yang keseluruhan prosesnya dilakukan di komputer. Gambar 
yang dibuat dari tangan manusia yang langsung menggoreskan tinta di kertas lebih terasa 
berkarakter dibandingkan menggambar langsung di komputer. 
Meskipun demikian, terdapat pertimbangan lain yang membuat teknik kedua, yaitu teknik yang 
keseluruhan proses pembuatan animasi dilakukan di komputer menjadi pilihan. Diantaranya, 
jika tidak terlalu mahir menggambar secara manual, menggambar melalui komputer akan lebih 
mudah dilakukan, dan hasilnya bisa lumayan. Selain itu, proses animasi yang memerlukan 
banyak gambar, tentunya menjadi lebih hemat jika menggambarnya dilakukan di komputer, 
karena tidak menggunakan kertas dan tinta. 
Untuk menggambar objek dengan Flash, dapat dilakukan dengan memanfaatkan tool yang ada 
dalam Flash. Untuk itu perlu dikenal lebih jauh tentang fungsi dan manfaat berbagai macam 
tool tersebut. 
 
LATIHAN 1 
 
Menguasai Teknik Menggambar Dasar 
Kita akan mempelajari teknik menggambar yang dikerjakan langsung di computer 
menggunakan flash. Kita akan mempraktekkan langsung teknik menggambar dasar dengan 
menggunakan bentuk-bentuk benda seperti rumah. 
 
Menggambar Rumah 
Kita menggambar bentuk rumah untuk menguasai teknik   penggabungan objek dasar, seperti 
objek persegiempat, dan perangkaian garis-garis dalam membentuk gambar rumah. 
Setiap menggambar objek sebaiknya terlebih dahulu kita mendesain sketsa kasarnya terlebih 
dahulu. Setelah bentuk objek dalam sketsa kasar terdefinisi, kita tinggal berkreasi untuk 
mengembangkan bentuknya. 
Berikut kita akan mempraktekkan teknik menggambar objek rumah. Proses menggambar 
dibagi menjadi tiga tahap, yaitu sketsa kasar, sentuhan ulang bentuk, dan mewarnai. 
 
1.) Sketsa Kasar Rumah 
Proses menggambar objek rumah tahap pertama adalah membuat sketsa kasar rumah. 
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1. Buatlah dokumen baru. 
2. Aktifkan tool Rectangle, kemudian lakukan pengaturan warna sebagai berikut: 

� Pilihlah warna hitam pada kotak Stroke sehingga 
objek yang kita bentuk nantinya akan mempunyai 
garis batas berwarna hitam 

� Pilihlah opsi None pada kotak Fill sehingga objek yang 
kita bentuk nantinya tidak mempunyai warna pada 
area fill-nya. 

3. Seretlah tool Rectangle di panggung untuk membuat 
objek persegiempat dengan ukuran sembarang. 

4. Selanjutnya kita akan 
melakukan 

menggambar atap rumah. Aktifkan tool Line, kemudian 
gambarlah garis, untuk sisi kiri  atap rumah 

5. Kita akan menggambar atap rumah sisi kanan dengan 
masih menggunakan tool Line. Sebelum menggambar, 
di Toolbox, klik tombol Snap to Objects sehingga 
terlihat menyala atau dalam keadaan aktif. Snap to 
Objects membantu kita dalam mengatur posisi garis 
yang akan kita buat. Snap to Objects akan membuat 
posisi awal garis yang akan kita buat menempel pada 
objek yang sudah ada di panggung (objek 

persegiempat). Klik tool Line tepat di ujung atas garis yang sebelumnya kita buat, kemudia 
seret ke bawah secara diagonal untuk membuat sisi atap kanan. 
6. Kita akan menggandakan garis atap rumah. 

Seleksilah dua garis yang membentuk atap rumah. 
Aktifkan tool Selection, kemudian klik ganda di 
atas garis atap rumah. 

7. Setelah garis atap rumah terseleksi, klik menu 
Edit > Copy, atau tekan tombol Ctrl+C untuk 
menggandakannya. 

8. Klik menu Edit > Paste in Place, atau tekan 
tombol Ctrl+Shift+V untuk meletakkannyya di 
posisi yang sama persis, dan lanjutkan dengan 
menggeser posisi garis hasil penggandaan ke 
bawah dengan menekan tombol panah ke bawah. 

9. Selanjutnya, tutuplah atap rumah dengan 
membuat garis (menggunakan tool Line), menyambung dari garis atap rumah yang atas ke 
garis atap rumah yang bawah. 

10. Kita rapikan bentuk dengan menghapus garis-garis yang tidak digunakan. Aktifkan tool 
Selection. Tekan tombol Shift dan klik tool Selection di garis-garis yang tidak digunakan 
untuk menyeleksinya, kemudian tekan tombol Del untuk menghapusnya. 

 
11. Kita tambahkan rangkaian garis untuk mempercantik tampilan atap rumah seperti gambar 

di atas. Hapus persimpangan garis yang tidak digunakan untuk merapikan bentuk rumah. 
2.) Mengatur Tampilan Rumah 
Setelah sketsa kasar rumah terbentuk, sekarang kita akan mengatur tampilan rumah agar 
terlihat lebih menawan ornament-ornamen, seperti jendela, pintu, lubang udara. 
1. Yang pertama kita tambahkan adalah pintu rumah. Aktifkan tool Line, kemudian gambarlah 

rangkaian garis membentuk pintu. 
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2. Kita akan mempercantik tampilan pintu dengan 
melekukkan garis atas pintu. Pastikan tidaka da 
objek yang terseleksi, tekan tombol Esc untuk 
menghilangkan seleksi. Aktifkan tool Line, dan 
posisikan tool di sekitar garis atau pintu, 
perhatikan! Tidak tepat di atas garis, sehingga 
muncul symbol kurva lekuk di samping pointer, 
kemudian klik dan seret untuk melekukkan garis. 

3. Ulangi langkah nomor 2 untuk membentuk garis 
luar pintu. 

4. Kita tambahkan jendela rumah dengan posisi di 
samping pintu. Aktifkan tool Rectangle, 
kemudian buatlah persegiempat untuk jendela 
rumah. 

5. Percantiklah tampilan jendela dengan merangkai garis-garis menggunakan tool Line. 
6. Selanjutnya tambahkan pula lubang angin rumah menggunakan tool Ellipse, dan cerobong 

menggunakan tool Line. 
7. Terakhir, kita akan membuat pola papan untuk rumah. Aktifkan tool Line, kemudian buatlah 

garis-garis horizontal melintang dari sisi kanan ke sisi kiri. Abaikan saja jika saat menarik 
garis, garisnya menabrak bagian rumah lain, misalnya pintu atau jendela. 

8. Kita rapikan garis pola papan untuk rumah yang menabrak bagian rumah lain, dan tekan 
tombol Del untuk menghapusnya. Lakukan langkah ini berulang-ulang sampai rumah 
terlihat rapi dan menawan. 

 
3.) Mewarnai Rumah 
Tahap selanjutnya dalah mewarnai rumah. Dalam mewarnai , kita akan menggunakan tool 
Paint Bucket, dan mengelola warna, seperti memilih warna menggunakan panel Color 
1. Pertama, kita akan mewarnai papan rumah dengan warna merah tua. Aktifkan tool Paint 

bucket, kemudian di kotak Fill pilihlah warna merah tua. 
2. Klik tool Paint Bucket dalam kotak-kota papan untuk mewarnainya. 
3. Selanjutnya kita akan mewarnai bagian rumah lainya dengan variasi tingkatan warna 

orange. Pemilihan tingkatan warna leibh mudah dilakukan menggunakan panel Color 
(Macromedia Flash: Color Mixer). Klik menu Window > Color (Macromedia Flash :  Window 
> Design Panels > Color Mixer) untuk menampilkan panel tersebut, kemudian pilihlah warna 
orange. 

4. Klik tool Pain Bucket di bagian jendela rumah untuk mewarnainya dengan warna orange. 
5. Selanjutnya kita akan mewarnai lubang angin dengan warna orange yang lebih tua. 

Pemilihan warna yang lebih tua dapat dilakukan menggunakan panel Color (Macromedia 
Flash: Color Mixer), dengan menyeret slider tingkatan warna ke bawah untuk memilih warna 
orange yang lebih tua. 

6. Klik tool Pain Bucket di bagian lubang angin rumah untuk mewarnainya dengan warna 
orange lebih tua. 

7. Ulangilah langkah nomor 5-6 untuk mewarnai pintu 
rumah dengan warna yang lebih gelap. 

8. Terakhir kita warnai atap rumah menggunakan teknik 
yang sama seperti mewarnai jendela, lubang angin, 
dan pintu. Kita warnai atap rumah menggunakan 
tingkatan warna biru. 

9. Kita juga dapat melanjutkan proses mewarnai rumah 
dengan menambahkan bayangan. Penambahan 
bayangan dilakukan dengan membuat garis bantuan 
untuk membatasi area bayangan, kemudian 
mewarnainya dengan warna lebih tua. Setelah itu garis 
bantuan dihapus. 

4.) Pengembangan 
Objek rumah di atas masih sangat minimal dalam hal kreasi. Oleh karena itu Anda bisa 
mengembangkan sesuai dengan kreasi Anda masing-masing.  
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Catatan: 

Setiap jenis objek yang berbeda letakkan dalam layer yang berbeda. Misalnya 

seperti gambar di atas objek rumah, pagar, pohon, rumput, awan, matahari dan 

seterusnya terletak pada layer yang berbeda.  

Hal ini penting dilakukan terkait dengan pengeditan setiap objek nantinya akan 

lebih mudah. 
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