
LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT MULTIMEDIA INTERAKTIF 

“RAHASIA DI BALIK FUNGSI KOMPOSISI” 

Untuk membuat suatu program multimedia interaktif , diperlukan rancangan 
diagram alur dari program tersebut. Diagram alur dari program multimedia 
interaktif yang saya buat adalah sebagai berikut. 

 

Langkah-langkah membuat multimedia interaktif  yang saya buat adalah sebagai 
berikut. 

· Jalankan program flash 8. 
· Buat file baru. 
· Save file dengan nama “fkomposisi.fla”. 
· Masukkan suara ke library, yaitu suara “laser” dan lagu “Artist”. Untuk 

memasukkan sound ke flash, lakukan langkah berikut File>Import>Import to 
Library>Pilih music>Open. 

· Buat 3  simbol baru  “close”, “home”, dan “back” dengan Insert -> New 
Symbol (Ctrl-F8).  Beri nama simbol “close”, “home”, dan “back” dan pilih  

tipenya sebagai button. Buat button “close” yang berbentuk . Buat 

button “home” yang berbentuk . Buat button “back” yang berbentuk 
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. Kita atur agar saat kursor mouse melayang di atas button 
tersebut, ukurannnya membesar, dan jika di klik muncul suara “laser”. 
Tambahkan keyframe pada “Up”, “Over”, dan “Down”. Pada frame “Over” 
ubah ukurannnya menjadi lebih besar dengan scale. Pada frame “Down” ubah 
suara dengan “laser”. 

 

Kembalikan stage ke scene 1 

 

· Tampilkan window scene dengan Window -> Scene atau Shift – F2 . Ganti 
nama Scene1 dengan “animasi”, dengan men-double klik tulisan scene1. 

 

Lalu tambahkan 4 scene baru satu per satu dengan menekan tombol “+”.  
Catatan: Posisi layer yang aktif tidak berpengaruh sebelum window scene 
dimunculkan. 

 

Ganti nama Scene2 dengan “menu”, dengan men-double klik tulisan scene2. 
Ganti juga Scene3 dengan “output”, Scene4 dengan “materi”, Scene5 dengan 
“jawaban”. 
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Scene “animasi” 

· Pada scene “animasi” akan dibuat animasi “smile bicara”dengan gambar 
bintang dibelakangnya yang kemudian dilanjutkan dengan button “menu”.  

· Tambahkan layer 2x. namai layer 1 dengan “bintang”, layer2 dengan “smile” 
dan layer3 dengan “sound”. 

 
· Pada layer “bintang”, gambar bintang sebagai background. 
· pada layer “smile”, pilih frame 10, 20, 30, 40, buat keyframe.  

Design stage berikut pada frame 1 dan 20 
 

 
Design stage berikut pada frame 10 dan 30 

 
Pada frame 40 design stage 
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Konversi menu yang terletak di tengah menjadi button dengan cara seleksi 
menu tersebut, Klik kanan -> convert to symbol. Pilih button dan beri nama 
“menu”. 
 
Klik 2x pada button menu tersebut, ubah frame Up, Over, Down sesuai 
keinginan. Pada frame Down tambahkan sound. Tekan F9 dan ketikkan script 
berikut. 

 
Kemudian pada frame 40 ketikan script berikut 

 
· Pada layer sound, pilih sound “artist” untuk mengiringi tampilan sampai akhir 

program. 
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Scene “menu” 

· Pada Scene “menu”, design tampilan dengan menggunakan Text Tool dan 
Rectangle  Tool.  

 

· Konversi rectangle yang terletak di tengah menjadi button dengan cara seleksi 
tiap rectangle tersebut, Klik kanan -> convert to symbol. Pilih button dan beri 
nama “program”, “tujuan”, “materi”, “latihan”. 

· Klik 2x pada masing-masing button tersebut, ubah frame Up, Over, Down 
sesuai keinginan. Pada frame Down tambahkan sound. 

· Pada masing-masing button tekan F9 dan ketikkan script berikut. 
Program 

 
Tujuan 

 
Materi 
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Latihan 

 
· Buat layer baru. Kemudian ketikkan script 

 

· Tambahkan symbol button “close” dari library dengan mendrag symbol ke 
stage tersebut. Kemudian ketikkan script 
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Scene “output” 

· Pada Scene “output”, pilih frame 1, 2, 3, dan 4, tambahkan keyframe.  

 
Beri nama frame1 dengan “program”. 

 
Begitu pula dengan frame selanjutnya, frame2 dengan “tujuan”. Frame3 
dengan “materi”, dan frame4 dengan “latihan”. 

· Pada frame “program”, design tampilan dengan menggunakan Text Tool dan 
Rectangle  Tool.  

 
 
Tambahkan symbol button “close” dan “home” dengan mendrag symbol ke 
stage tersebut. Dan ketikan script 
Close 

 
Home 
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Ketikkan script pada frame “program” tersebut 

 
· Pada frame “tujuan”, design tampilan dengan menggunakan Text Tool dan 

Rectangle  Tool.  

 
 
Tambahkan symbol button “close” dan “home” dengan mendrag symbol ke 
stage tersebut. Dan ketikan script 
Close 

 
Home 

 
Ketikkan script pada frame “tujuan” tersebut 
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· Pada frame “materi”, design tampilan dengan menggunakan Text Tool dan 

Rectangle  Tool.  

 

Konversi rectangle yang terletak di tengah menjadi button dengan cara seleksi 
tiap rectangle tersebut, Klik kanan -> convert to symbol. Pilih button dan beri 
nama “definisi”, “sifat”, “syarat”. 
 
Klik 2x pada masing-masing button tersebut, ubah frame Up, Over, Down 
sesuai keinginan. Pada frame Down tambahkan sound. 
 
Pada masing-masing button tekan F9 dan ketikkan script berikut. 
Definisi 

 
Sifat 

 
Syarat 
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Tambahkan symbol button “close” dan “home” dengan mendrag symbol ke 
stage tersebut. Dan ketikan script 
Close 

 
Home 

 
Ketikkan script pada frame “materi” tersebut 

 
 

· Pada frame “latihan”, design tampilan dengan menggunakan Text Tool dan 
Rectangle  Tool.  

 
 
Buat button baru (yang seperti bunga) kemudian ketikkan script 
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Atas 

 
Tengah 

 
Bawah 

 
 
Tambahkan symbol button “close” dan “home” dengan mendrag symbol ke 
stage tersebut. Dan ketikan script 
Close 

 
Home 

 
Ketikkan script pada frame “latihan” tersebut 
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Scene “materi” 

· Pada Scene “materi”, pilih frame 1, 2, dan 3, tambahkan keyframe.  

 
Beri nama frame1 dengan “definisi”, frame2 dengan “sifat”, frame3 dengan 
“syarat”. 

· Pada frame “definisi”, design tampilan dengan menggunakan Text Tool dan 
Rectangle  Tool.  

 
 
Tambahkan symbol button “close”, “home”, dan “back” dengan mendrag 
symbol ke stage tersebut. Dan ketikan script 
Close 

 
Home 
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Back 

 
Ketikkan script pada frame “definisi” tersebut 

 
· Pada frame “sifat”, design tampilan dengan menggunakan Text Tool dan 

Rectangle  Tool.  

 
 
Tambahkan symbol button “close”, “home”, dan “back” dengan mendrag 
symbol ke stage tersebut. Dan ketikan script 
Close 

 
Home 



LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT MULTIMEDIA INTERAKTIF 
RAHASIA DIBALIK FUNSI KOMPOSISI 

Created by: 
TIKA FAJAR MUFLIHAH (060170) 

tikafajar@gmail.com 
estetikatika.wordpress.com 

 
Back 

 
Ketikkan script pada frame “sifat” tersebut 

 
· Pada frame “syarat”, design tampilan dengan menggunakan Text Tool dan 

Rectangle  Tool.  

 
 
Tambahkan symbol button “close”, “home”, dan “back” dengan mendrag 
symbol ke stage tersebut. Dan ketikan script 
Close 

 
Home 
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Back 

 
Ketikkan script pada frame “syarat” tersebut 
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Scene “jawaban” 

· Pada Scene “jawaban”, pilih frame 1 dan 2, tambahkan keyframe.  

 
Beri nama frame1 dengan “benar” dan  frame2 dengan “salah”. 

· Pada frame “benar”, design tampilan dengan menggunakan Text Tool dan 
Rectangle  Tool.  

 
 
Tambahkan symbol button “close”, “home”, dan “back” dengan mendrag 
symbol ke stage tersebut. Dan ketikan script 
Close 

 
Home 
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Back 

 
Ketikkan script pada frame “benar” tersebut 

 
· Pada frame “salah”, design tampilan dengan menggunakan Text Tool dan 

Rectangle  Tool.  

 
 
Tambahkan symbol button “close”, “home”, dan “back” dengan mendrag 
symbol ke stage tersebut. Dan ketikan script 
Close 

 
Home 
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Back 

 
Ketikkan script pada frame “salah” tersebut 

 
 


