Bahan Ajar

Proposal Penelitian
Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan dapat:
1. Membuat animasi dengan Adobe Flash
2. Merancang struktur navigasi pembelajar
3. Membuat presantasi berbasis multimedia berdasarkan frame
43. Membuat beberapa scene (tampilan halaman)
5. Menggunakan button untuk berpindah ke scene lain
8. Publish movie
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A. Presentasi Berdasarkan Frame
Presentasi dapat dibuat berdasarkan frame. Perrancangan presentasi dibuat
sedemikian rupa sehingga menjadi pedoman yang jelas pada implementasi.

1. Merancang presentasi
Untuk merancang presentasi dapat dibuat struktur navigasi seperti
Gambar 1 berikut.
Intro
Judul

Scene 1
Daftar Isi

Scene 3.1
Latar
Belakang

Scene 2
Pendahuluan

Scene 3.2
Identifikasi
Masalah

Scene 3.3
Rumusan
Masalah

Scene 3
Kajian Teoretik

Scene 3.4
Tujuan
Penelitian

Scene 3
Metodologi
Penelitian

Scene 3.5
Kegunaan
Penelitian

Gambar 1 Struktur navigasi

Gambar 3 Membuat dokumen baru pada Adobe Flash
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2. Memulai menggunakan Adobe Flash
Untuk membat presentasi dengan Adobe Flash dapat dilakukan sebagai
berikut:
1. Buka Adobe Flash CS3. kemudian pilih New. Pada kotak dialog pilih
Flash File (ActionScript 2.0) seperti Gambar 2, kemudian klik OK.
2. Selanjutnya ditentukan spesifikasi dokumen dengan memilih Modify
> Document, kemudian muncul kotak dialog Docoment Properties.
pada Dimension tersebut, tentukan width 800 dan height 600, kemudian
klik OK.

Gambar 3 Membuat spesifikasi dokumen

3. Intro
Pada Intro (tampilan awal) terdapat 4 elemen multimedia, yaitu animasi
judul, animasi teks, background, dan button.

Animasi judul
Untuk membuat animasi judul dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Buat simbol graphic “judul” dengan cara memilih Insert > New Symbol,
kemudian pada kotak dialog yang muncul pilih grahic, dan ketik judul
pada field Name. Setelah itu muncul editing symbol “judul”, buatlah
teks “Pengembangan Model Pembelajaran Pembuatan Puzzle Game”.
Jenis, ukuran, dan warna font dapat dipilih pada Properties.
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Gambar 4 (atas) Membuat simbol graphic, Gambar 5(tengah) editing simbol graphic.
dan Gambar 6 (bawah) Editing simbol movie clip.

2.. Buat simbol movie clip “judulMc” dengan cara cara memilih Insert >
New Symbol, kemudian pada kotak dialog yang muncul pilih Movie
Clip, dan ketik judulMc pada field Name.
3. Pastikan editing simbil movie clip judulMc aktif. Drag simbol graphic
“judul” dari Library kemudian buat animasi. Untuk membuat animasi
dilakukan dengan cara mengklik bulatan hitam pada frame kemudian
pilih Insert > Create Motion Tween. Klik pada frame 20, kemudian
Insert > Keyframe untuk membuat keyframe pada frame 20. Demikian
juga buat keyframe pada frame 45.
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4. Klik pada frame 20, untuk memperkecil teks. Kemudian pilih Modify >
Transform > Scale. Pada teks muncul kotak dengan enam buah kotak
kecil berwarna hitam, seperti pada gambar. Sambil menekan Shint klik
pada kotak di bagian sudut kemudian digeser sehingga teks menjadi
kecil.
5. Klik pada frame 1, untuk memindahkan, memperkecil dan memutar
teks. Kemudian pilih Modify > Transform > Free Transform. Pindahkan
ke sebelah kiri, perkecil dan putar teks sebesar 90 derajat.
6. Klik pada frame 1, kemudian klik pada teks. Dalam window Properties,
pada Color pilih Tint. Klik kotak sebelah kanan Tint, maka muncul
kotak pilihan warna. Pilih warna pink.
7. Buat layer baru untuk menempatkan action dengan cara memilih Insert
> Layer. Klik pada frame 45 layer baru dan buat keyframe dengan cara
Insert > Keyframe.
8. Klik pada frame 45 dan buat action pada Editor Script dengan
menuliskan script sebagai berikut:
			gotoAndPlay(20);

Gambar 7 Editor script

8. Buat simbol graphic “teksIntro”. Buat teks dan tentukan jenis font, size,
dan style dan warna hitam pada editing simbol sebagai berikut
Agar mahasiswa dapat membuat aplikasi multimedia
khususnya puzzle game dengan baik,
perlu dilengkapi dengan pembahasan topik tersebut
dalam model pembelajaran pembuatan game puzzle.
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10. Buat simbol movie clip “teksIntroMc”. Drag simbol graphic “teksIntro”
dari Library, kemudian buat animasi tweening. Pada frame akhir
(frame 30) buat efek warna pada teks menjadi warna pink. Buat layer
“Action” dan supaya animasi berhenti pada frame akhir dibuat action
stop() seperti Gambar 9.
11. Kembali ke Scene 1. Import file untuk background dengan memilih File
> Import, pada kotak dialog pilih backGroundMain.jpg. Buat panjang
frame menjadi 10 frame dengan cara menekan Alt dan menggeser
bulatan hitam pada frame 1 ke frame 20. Cara lain dapat dilakukan
yaitu klik pada frame 20, kemudian pilih File > Import. Ganti nama
layer dengan “Background”.
12. Buat layer “Judul” , kemudian drag simbol movie clip “judulMc” dari
Library, dan buat buat hanya dua frame ( frame 1 dan 2). Jika panjang
frame lebih dari 1, aktifkan frame selebihnya kemudian klik kanan
mouse dan pilih Remove Frames.
14. Buat layer “TeksIntro” , kemudian drag simbol movie clip “teksIntroMc”
dari Library, dan buat hanya dua frame ( frame 1 dan 2). Jika panjang
frame lebih dari 1, aktifkan frame selebihnya kemudian klik kanan
mouse dan pilih Remove Frames.
14. Simpan file dengan nama proposalPenelitian.fla.
15. Pilih Control > Test Movie untuk melihat hasilnya.
16. Buat layer “Button” , kemudian buat button play pada layer tersebut
dengan mengambil button yang telah ada di Common Libraries buat
hanya dua frame ( frame 1 dan 2). Klik pada button dan buat script
sebagai berikut:
		on(release) {
			gotoAndPlay(5);
		}

Button tersebut akan digunakan untuk berpindah dari tampilan frame
5 ke frame 5.
17. Buat layer “Action” , kemudian buat action stop() pada frame 2.
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4. Membuat Scene
Untuk membuat tampilan Scene 1 dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Buat layer baru dengan nama “Daftar isi”, kemudian klik pada frame
5. Buat keyframe pada frame dengan cara klik pada frame tersebut,
Insert > Keyframe.
2. Buat daftar isi sebagai berikut:
Pedahuluan
Latar Belakang
Identifikasi Masalah
Rumusan Masalah
Tujuan Penelitian
Kegunaan Penelitian
Kajian Teoretik
Metodologi Penelitian

Di depan setiap topik dibuat button seperti pada Gambar 8.

Gambar 8 Tampilan daftar isi pada frame 5
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2. Buat layer baru dengan nama “Latar belakang”, kemudian buat
keyframe pada 10. Keyframe buat judul “PENDAHULUAN - LATAR
BELAKANG”
3. Buat teks berisi latar belakang tersebut.
4. Buat layer baru “Buttonback”. Pada frame 10 buat keyframe. Kemudini
buat button untuk kembali ke frame 5, seperti Gambar 9. Buat script
pada button sebagai berikut:
on(release){
gotoAndPlay(5);
}

Gambar 9 Button untuk kembali ke
Daftar Isi

5. Dengan cara seperti nomor 3 dan 4, buat judul dengan isi teks semua
topik yang terdapat dalam daftar isi. Setiap topik menggunakan layer
dan frame tersendiri. Buat layer Action dan buat svript stop() pada
frame di mana tiap topik berada.,seperti pada gambar 10.

Gambar 10 Judul untuk tiap topik pada layer dan frame berbeda-beda
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Gambar 11 Tampilan layout “Latar Blakang”

6. Pada layer “Buttonback”, karena aplikasi akan dibuat sampai frame
40, maka objek button pada frame 10 di perpanjang sampai frame
40, dengan cara klik pada frame 40, klik Insert > Frame, seperti pada
Gambar 12.
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Gambar 11 Button untuk kembali ke Daftar Isi
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