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MODUL - 4 

SYMBOL DAN LIBRARY 

 

 

Langkah Kerja  : 

� Symbol Movie Clip  

Langkah-langkah untuk membuat movie clip : 

1. Pada jendela utama program Macromedia Flash, klik Insert > New Symbol, maka akan muncul kotak 

dialog sebagai berikut : 

 

2. Pada kotak dialog “Create New Symbol”: 

a. Isi Name dengan suatu nama pengenal untuk 

movie clip 

b. Pada bagian Behavior pilih Movie Clip 

3.  Selanjutnya tekan tombol OK 

4. Maka Scene 1 akan berubah menjadi jendela untuk 

simbol movie clip, ini diketahui dengan melihat tanda 

cross hair (+) pada bagian tengah stage. 

5. Buat text yang akan di animasi sebagai berikut : 

a. Klik text Tool (A) yang ada di bagian Tools 

b. Klik di dekat Cross Hair, dan ketikkan angka 1 

dengan font ukuran 24 

c. Klik kanan mouse di Frame 2 dan pilih Insert 

key frame 

d. Ganti angka 1 menjadi 2 

e. Klik kanan mouse di frame 3 dan pilih insert key frame 

f. Ganti huruf  2 menjadi  3 

6. Pada tampilan time line akan tampak sebagai berikut : 

 

 
 

7. Klik Control > Play untuk melihat animasi 

8. Selanjutnya aktifkan Library dengan cara mengklik Windows > Library, maka pada bagian panel akan 

ada bagian Library yang berisis movie clip symbol 1 sebagai berikut : 
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9. Klik Scene 1 dan seret Symbol 1 yang ada di library dan diletakkan di stage seperti terlihat pada 

gambar di atas. 

10. Untuk melihat animasi dalam bentuk penuh klik Control > Test Movie. 

 

� Symbol Button 

Langkah-langkah untuk membuat button : 

1. Pada jendela utama program Macromedia Flash, klik Insert > New Symbol, maka akan muncul kotak 

dialog sebagai berikut : 

 

 

2. Pada kotak dialog “Create New Symbol”: 

a. Isi Name dengan suatu nama pengenal seperti 

Tombol 

b. Pada bagian Behavior pilih Button 

3. Selanjutnya tekan tombol OK 

4. Maka Scene 1 akan berubah menjadi jendela untuk 

simbol movie clip, ini diketahui dengan melihat tanda 

cross hair (+) pada bagian tengah stage dan timeline 

berubah menjadi sebagai berikut : 
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5. Buat simbol untuk button seperti gambar oval sebagai berikut : 

a. Klik gambar oval/lingkaran yang terdapat di bagian Tools 

b. Letakkan di dekat cross hair 

c. Klik kanan mouse pada frame over dan pilih insert key frame 

d. Klik tombol Paint Backet Tool pada bagian Tools, dan ubah color dengan menekan tombol 

fill color pada bagian bawah dan ganti dengan warna lain sbb: 

 

 
 

e. Lakukan langkah yang sama dengan mengubah setiap warna untuk frame down dan hit 

6. Setelah selesai klik windows > Library untuk membuka panel library 

7. Klik Scene 1 untuk mengaktifkan stage utama dan seret simbol Tombol yang ada di library ke tengah 

stage 

8. Untuk melihat reaksi tombol yang terjadi klik Control > Enable Simple Button 

9. Lalu gerakkan mouse pada tombol dengan cara menekan (down), lewat diatas tombol (rool over) dll, 

anda akan melihat efek warna yang berbeda. 

 

� Symbol Graphic 

Langkah-langkah untuk membuat Graphic  dapat dilakukan sesuai prosedur berikut : 

1. Pada jendela utama program Macromedia Flash, klik Insert > New Symbol, maka akan muncul kotak 

dialog sebagai berikut : 

 

 

 

2. Pada kotak dialog “Create New Symbol”: 

a. Isi Name dengan suatu nama pengenal seperti 

Grafik 

b. Pada bagian Behavior pilih Graphic 

3. Selanjutnya tekan tombol OK 

4. Maka Scene 1 akan berubah menjadi jendela untuk 

simbol Grafik, ini diketahui dengan melihat tanda cross 

hair (+) pada bagian tengah stage. 

5. Buat gambar sembarang dengan menggunakan Pencil 

Tool (Y) yang ada pada bagian tools sebagai berikut :  
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6. Aktifkan kembali scene 1 dengan cara mengklik scene 1, dan seret simbol Grafik yang ada di library 

ke tengah stage seperti pada gambar diatas. 

 

 

 
 

� Tugas : 

 

• Sempurnakan animasi obyek yang telah anda lakukan pada praktikum sebelumnya dengan 

meletakkan obyek pada library sebagai symbol. 

 

 

 

Selamat bekerja...! 


