TUTORIAL FLASH
Membuat Animasi Autotyping Text

Oleh: Heri Istiyanto
http://istiyanto.com

Pada tutorial ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan animasi autotyping text
menggunakan Flash 8 dan sedikit menggunakan action script. Jika Anda menggunakan versi
sebelumnya (5, MX) atau sesudahnya (CS 3), silahkan disesuaikan dengan toolsnya.
Anda dapat menggunakan jenis animasi ini untuk presentasi, membuat banner atau untuk
keperluan yang lain. Mari kita mula !
Langkah 1
Buat dokumen flash baru. Tekan Ctrl+J di keyboard Anda untuk mengatur Document
Properties dan aturlah dimensi dari dokumen sesuai keinginan Anda. Pilihlah putih sebagai
backgroundnya. Aturlah Flash movie’s dengan frame rate 34 setelah itu klik OK.

Langkah 2
Select the Text Tool (A) and go the Properties Panel (Ctrl+F3) below the stage. Then, choose
Pilihlah Text Tool (A) dan tekan Ctrl+F3 (Properties Panel) yang terletak di bawah stage,
kemudian aturlah seperti berikut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pilih Dynamic Text.
Pilih font: Lucida Sans.
Pilih 12 sebagai ukuran fontnya dan buatlah menjadi Bold (B).
Pilih #000000 sebagai warna
Pada bagian rendering option pilih Use Anti-alias for readability.
Untuk instance name, pilihlah My Text
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Setelah itu, klik dan dragout dan buatlah field text dengan ukuran besar. Buatlah sedemikian
rupa ukurannya lebih kecil daripada stage.

Langkah 3
Pada layer yang aktif, gantilah namanya menjadi autotypingtext dengan cara klik dua kali.

Langkah 4
Buatlah layer baru di atas layer autotyping dan berilah nama actionscript. Setelah itu, klik
kanan pada layer autotyping frame 1 dan pilihlah Actions (F9)

Tambahkah script berikut pada panel Action Script:
var i:Number = 0;
var myMessage:String = "ISTIYANTO COM MEDIA ONLINE BELAJAR MATEMATIKA
DAN TIK.\n\nIstiyanto.Com merupakan blog dengan konten Matematika dan TI.\n\nSaat ini
Istiyanto.Com memiliki ribuan member yang tersebar di seluruh \n\npelosok tanah air.
Daftarkan email Anda sekarang juga untuk menjadi \n\nmember Istiyanto.Com.";
function autoWrite():Void {
if (i<=myMessage.length) {
My_text.text = myMessage.substr(0, i)+"█";
i = i+1;
} else {
clearInterval(writingInterval);
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}
}
var writingInterval:Number = setInterval(autoWrite, 16);
tombol.onRelease = function():Void {
i = 0;
writingInterval = setInterval(autoWrite, 16);
}

Langkah 5
Tambahkan layer baru di atas layer actionscript, kemudian gantilah nama layernya menjadi
tombol. Layer Anda seharusnya seperti berikut.

Layer 6
Buatlah tombol dengan posisi pada stage sebagai berikut. Setelah itu beri nama instance name
tombol di panel sebelah kiri bawah.

Layer 7
Tekan Ctrl+Enter untuk Test Movie. Untuk melihat isi file secara detail, silahkan download
file fla-nya.

Salam
Istiyanto
http://istiyanto.com
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