Pembuatan Link/Tombol Navigasi di Flash :
Membuat Dokumen inti/Menu utama
1. Buat sebuah dokumen dan simpan sebagai Index.fla (File – Save As)
2. Kemudian dalam dokumen tersebut (index.fla), buat sebuah objek (bisa berupa gambar, objek,
atau teks), kemudian Seleksi dengan Selection Tool, Kemudian Klik Kanan – Convert to Symbol
(F8) – Button – OK (membuat button/tombol)
3. Klik button/tombol tersebut, kemudian buka menu Actions, dan pastikan “Script Assist” terpilih

Dalam action script ini nantinya tombol akan dibuat membuka materi.swf yang akan dibuat
sebagai isi materi.
Membuat File Materi
4. Buat dokumen baru dengan memilih File – New - Flash Document , kemudian simpan sebagai
Materi.fla (File – Save As)
5. Buatlah isi materi dalam dokumen ini (dapat berupa gambar, teks, video, audio atau file lain
untuk materi media pembelajaran anda)
6. Setelah materi selesai dibuat, kemudian simpan (File – Save / Ctrl+S), kemudian pilih menu
Control – test Movie (Ctrl + Enter) untuk membuat materi menjadi bentuk file SWF (materi.swf)
Menggabungkan Materi dalam Dokumen Index
7. Setelah dokumen materi selesai dibuat (materi.swf), kemudian masuklah ke dokumen menu
utama (index.fla)
8. Dalam dokumen Index, pilih button/tombol yang akan dihubungkan (link) ke dokumen
materi.swf, kemudian buka menu Actions
9. Dalam menu Actions, pilih menu Global Functions – Browser/Network – Load Movie, kemudian
masukkan dalam kolom URL nama file movie tujuan dari tombol tersebut (materi.swf)

10. Klik menu Control - Test Movie (Ctrl+Enter) untuk menguji file dokumen tersebut. Jika benar
maka dokumen akan terhubung dengan materi.swf yang telah dibuat sebelumnya.
Membuat Fullscreen
11. Klik (pilih dengan Selection Tool) frame 1 pada dokumen awal, kemudian buka Actions
12. Pilih menu Gobal Functions – Browser/Network – Fscommand
13. Pada pilihan FS command , pada dropdown menu “Variable”, pilih menjadi Fullscreen

Membuat Tombol Keluar/Quit
14. Buat Sebuah tombol untuk dijadikan tombol keluar, kemudian ubah menjadi button dengan
memilih menu Modify – Convert to Symbol (F8) – Button – OK
15. Pilih tombol tersebut dan buka panel Actions
16. Pilih Global Functions – Browser/Network – Fscommand
17. Pada pilihan FS command , pada dropdown menu “Variable”, pilih menjadi Quit

18.

