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1. Pencarian animasi pembelajaran 

Mencari animasi atau media pembelajaran berbasis flash sepertinya tidak sulit. Hanya diperlukan sedikit 
cara sebagaimana lazimnya teknik pencarian yang selama ini sudah dikenal, yaitu dengan menggunakan 
sintaks tertentu.  Berikut ini pengalaman yang boleh dicoba. 

  

File animasi untuk media pembelajaran kebanyakan berkenstensi swf. Oleh karena itu dapat digunakan 
sintaks pencarian kata kunci dan *.swf atau yang lebih akurat dengan menggunakan sitaks kata kunci dan 
filetype:swf. 

Meskipun banyak sintaks dalam pencarian yang ditawarkan google, tapi dua cara tadi adalah yang paling 
penting. 

Jika sudah mendapatkan animasi yang dicari dan tentu sesuai selera dalam situs tertentu biasanya dalam 
situs tersebut juga tersedia animasi lain yang mungkin akan diperlukan kemudian maka berikutnya dapat 
dilakukan “eksplorasi” lebih luas-dalam pada situs itu. Caranya adalah masih menggunakan Google sebagai 
gerbang dan detektifnya.  

Pada kotak pencarian ketikkan site:alamat_situs  filetype:swf. Jika ingin silakan tambahkan kata kuncinya 
sesuai dengan apa yang hendak dicari. 

Cara berikut ini adalah iseng-iseng berhadiah  

Bagaimana mengeksplorasi suatu situs? Tentu dengan mengunjungi situs tersebut sesuai alamat yang 
diberikan. Ada kecenderungan suatu situs kalau pernah didapati satu file animasi  biasa juga tersedia file 
animasi yang lain. Kadang kala file tersebut terpampang dengan jelas kadang “agak tersembunyi”. Jika 
“agak tersebunyi” maka dapat dilakukan dengan beberapa trik sebagaimana akan dipaparkan.  Secara 
perlahan dan spekulatif dapat disusuri berdasar hierarki alamat situs. 

Misalnya akan dicari animasi berupa file swf tentang ikatan kimia yaitu ikatan sigma (sigma bond). Jika 
secara umum orang melakukan pencarian melalui Google dengan mengetikkan sigma bond animation pada 
kotak pencarian. Hasilnya tentu akan menjadi kurang spesifik dan kurang akurat, kecuali sedang beruntung. 
Meskipun begitu jika didapati satu saja file animasi yang dimaksud sering pula tak sengaja bisa dapati file 
animasi lainnya yang mungkin diperlukan nanti. Ups… jangan terlalu terlena dalam pencarian yang 
membuat diri kurang fokus kecuali tersedia waktu yang luang.  
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Okelah anggap tersedia waktu luang, sehingga bisa sedikit iseng dengan berharap hadiah  Nah terkait 
pencarian tentang ikatan kimia itu misalnya didapatkan tautan seperti ini – 
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/animations/chang_7e_esp/bom5s2_6.swf maka yang akan 
didapat hanya itu saja. 

Coba disalin tautan tersebut dengan menghapus tulisan yang ada di bagian akhir itu, sehingga menjadi 
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/animations/chang_7e_esp/ ….dan triiiinng… Saya mendapatkan 
hal lain yang wouuuu. Tentu saja kalau beruntung  

  

Jadi selain yang dicari tadi dengan teknik “potong ekor” bisa didapatkan file animasi lain seperti tautan itu. 

Letak file-file yang ada di website itu juga mirip dengan letak file di hardisk komputer, diletakkan dalam 
direktori-direktori, yang jika oleh sang empunya memberikanijin siapapun bisa melihat dan mengunduh isi 
situs itu. Sekali lagi ini mengandalkan peruntungan, iseng-iseng berhadiah  

Adapun ciri jika direktori yang ada tidak boleh untuk dijelajah maka akan muncul pesan begini: 

Directory Listing Denied 
This Virtual Directory does not allow contents to be listed. 

atau dijumpai tulisan 

 

Misalnya saya dapat tautan: 
http://www.kentchemistry.com/links/bonding/bondingflashes/bond_types.swf 
 
Jika dicoba menghapus bagian akhir sehingga menjadi: 
http://www.kentchemistry.com/links/bonding/bondingflashes/  
Maka akan muncul pesan seperti di atas tadi. 

http://www.kentchemistry.com/links/bonding/bondingflashes/bond_types.swf
http://www.kentchemistry.com/links/bonding/bondingflashes/bond_types.swf
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Nah kalau muncul pesan penolakan Directory Listing Denied atau Forbidden… demikian jangan putus asa. 
Hapus lagi bagian akhir tanda garis miring itu. Jika masih muncul pesan penolakan lagi coba hapus lagi satu 
bagian akhir, demikian sampai kita mendapatkan halaman yang boleh diakses. Jika sudah dapat halaman 
yang bisa diakses itu coba jelajah tautan yang ada di halaman tersebut (sambil memainkan feeling anda) 
yang kira-kira mengarah ke direktori yang lebih dalam terkait dengan apa yang kita cari. 

Andai dengan cara “memotong ekor” alamat situs tetap saja muncul pesan bahwa kita tidak punya hak 
akses, jangan khawatir kita bisa memanfaatkan kombinasi penggunaan sintaks  untuk mendapatkan 
“sesuatu yang berharga” sebagai contoh berikut ini. 
 
Contoh solusi terhadap masalah di atas adalah sebagai berikut. 

Menjelajah Animasi Pembelajaran pada Web Highered.Mcgraw-hill.com 

Diposting tanggal 31 Oktober 2012 di blog http://urip.wordpress.com 

http://highered.mcgraw-hill.com ini adalah situs penerbit buku. Kalau klik secara 
langsung situs ini tidak akan terbuka, oleh karena itu diperlukan cara khusus. Seperti 
yang kita ketahui bahwa buku-buku yang diterbitkan oleh McGraw-Hill biasanya diberi 
pelengkap media interaktif yang dari situs tersebut bisa diunduh secara gratis. Namun 
untuk bisa mengaksesnya tentu diperlukan sedikit trik   

Ok saya ceritakan dari awal. Semula saya mencari file flash/animasi (swf) untuk pokok bahasan kimia 
radioaktif. Masuk ke google seperti screenshoot berikut: 

 

Kemudian klik saja (pada link warna ungu dengan tanda panah itu). 

 

http://urip.wordpress.com/2012/10/31/tips-mencari-dan-menjelajah-animasi-pembelajaran-pada-web-highered-mcgraw-hill-com/
http://urip.wordpress.com/
http://highered.mcgraw-hill.com/
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Perhatikan alamat pada address bar browser. Hapus “bagian ekor”, kemudian salin (kopi) ke kotak pecarian 
google kemudian tambahkan sintaks “site:http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0073048763 
filetype:swf“seperti gambar berikut: 

 

Selanjutnya akan terpampang semua file yang dicari pada web highered.mcgraw-hill.com. Silahkan buka 
file-file yang dimaksud dan simpan atau unduh.  Inilah trik jika kita tidak dapat mengakses situs pada level 
tertentu. 

Untuk mencari agar lebih spesifik lagi sesuai bidang (minat), silahkan modifikasi sedikit dengan memotong 
lagi bagian hierarki link tersebut misalnya kita akan mencari tentang animasi fisika, maka ketikkan di kotak 
search google (kalau makai google) sintaks filetype:swf site:http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/ 
physics”. Silahkan ganti kata physics itu dengan apa saja seuai dengan apa yang hendak kita cari, tapi 

gunakan Bahasa Inggris yah!  Kalau menghendaki tipe file yang lain silahkan tulis extension filenya, misal 
mau cari file presentasi gantikan swf dengan ppt, begitu dan seterusnya, itu pun kalau situs tersebut 

menyediakan  

Intinya adalah mencari situs yang menyediakan apa yang kita cari, kalau sudah dapat dan ingin 
mendapatkan yang lain dari situs tesebut, potong ekor setahap demi setahap (memotongnya setahap 
berarti sampai satu batas tanda “/” itu) kemudaian salin dan tambahkan kata “site:” dibagian awalnya 
seperti contoh yang saya warnai biru itu. 

2. Men-download File Animasi 

Nah kalau sudah biasa memburu file-file animasi yang kebanyakan berbahasa Inggris adalah berikut adalah 
cara mengunduhnya. 

Animasi interaktif atau flash media pembelajaran banyak bertebaran di jagad maya. Meskipun banyak 
tersedia mengunduhnya tidak dapat dilakukan begitu saja kecuali kita sudah terbiasa dan memang 
disediakan link atau pranala oleh si pemilik website atau blog. Untuk itulah diperlukan teknik atau cara 
tertentu sebagaimana akan dibahas pada tulisan ini. Ada beberapa cara untuk mengunduh atau men-
download file-file animasi interaktif atau flash dengan extensi swf, terutama jika kita menggunakan alat 
jelajah Mozilla Firefox. Mulai dengan tangan kosong hanya dengan Firefox murni sampai dengan 
menggunakan add-ons yang tersedia untuk firefox. 

Teknik Tangan Kosong  

Buka website atau blog yang terdapat animasi atau flash media pembelajaran interaktif → Klik Menu Tools 
→ Page Info → Pindahkan dari Tab General ke Tab Media → Pada kotak address cari link yang tulisan 
akhirnya swf (ini ekstensi untuk flash atau animasi) → Klik Save As… 

Ok file animasi atau flashnya siap untuk disimpan di komputer kita untuk digunakan secara offline. Untuk 
membukanya dapat menggunakan swf player yang stand alone atau dapat juga dibuka dengan 
menggunakan Firefox. 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0073048763
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/
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Menggunakan Add-ons DownthemAll 

Jika belum terpasang (terinstall) DownThemAll add-ons silakan baca manualnya di sini. 
Jika sudah, buka website atau blog yang terdapat animasi atau flash media pembelajaran interaktif → Klik 
Menu Tools → DownThemAll! Tools → DownThemAll… 

http://urip.wordpress.com/2013/10/25/cara-praktis-dan-cepat-download-semua-file-di-blog-ini-dan-website-lainnya/
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Pindah dari tab Links ke tab Pictures and Media → Klik Filter dan hilangkan tanda centang dengan nge-klik 
kotak putih segiempat → Klik Fast Filter dan ketik swf (ekstensi animasi atau flash interaktif itu) → Klik 
Start, maka pengunduhan di mulai. 
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Perhatikan tempat penyimpanan file sehingga kita tidak kesulitan mencari file flash yang baru saja 
terdownload. Untuk membukanya dapat menggunakan swf player yang stand alone atau dapat juga dibuka 
dengan menggunakan Firefox. 

Menggunakan Add-ons Firefox SWF Catcher 

Add-ons ini sangat simpel, begitu terinstall kita restart firefox yang sedang terbuka dan tinggal tekan Alt+O 
maka file flash atau swf siap diunduh. Jika belum terpasang di firefox silakan unduh dan install dari 
http://www.sothink.com/product/swfcatcher/firefox/. Jika sudah terinstall dan sudah restart firefox-nya 
ikuti langkah berikut: 

Buka website atau blog yang terdapat animasi atau flash media pembelajaran interaktif → Klik Menu Tools 
→ Klik Sothink Flash Downloade for Firefox. Bisa langsung saja begitu website atau blog yang mengandung 
animasi kita bisa tekan tombol Alt+O pada keyboard. 

 

Berikut tampilan setelah langkah di atas ini. Perhatikan jendela layar di bagian kiri, itu adalah file flash 
(animasi) yang ada di website atau blog yang sedang kita buka. Klik kanan link file yang berakhiran swf itu 
→ Pilih Save… dan simpan di folder yang dikehendaki kemudian Klik tombol Save. 
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Menurut saya cara terakhir ini adalah cara paling mudah. Selamat mengunduh file-file animasi atau flash 
untuk media pembelajaran.  
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3. Menerjemahkan Teks pada Animasi 

Banyak materi pelajaran dibuat animasinya dengan harapan siapapun yang mempelajarinya akan 
memahami konsep dengan baik. Sayangnya tidak semua guru punya kemampuan membuat media 
pembelajaran berbasis animasi ini. Namun di internet animasi pembelajaran sangat banyak, kita tinggal 
mencari dan menggunakannya guna mendukung penjelasan dalam memahami materi yang bersifat 
abstrak. 

Karena kebanyakan siswa kemampuan Bahasa Inggrisnya kurang untuk itulah kita berupaya 
menerjemahkan teks-teks pada animasi pembelajaran tersebut. Mengubah teks berbahasa asing pada 
animasi ke Bahasa Indonesia sebenarnya tidak terlalu sulit namun tetap butuh ketelatenan. Caranya adalah 
dengan menggunakan aplikasi mengedit (decompile) file animasi yang berformat swf itu. Beberapa 
perangkat lunak (software) ada yang dapat memfasilitasi untuk tujuan itu, yang sering disebut swf-flash 
decompiler. Software yang saya maksud di sini adalah mampu mengubah teks secara langsung. 

Banyak alternatif untuk software swf decompiler dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di 
antaranya Sothink SWF Decompiler, Flash Decompiler Trillix dan JPEXS FFDec.  Berikut ini tampilan awal 
aplikasi JPEXS Free Flash Decompiler yang merupakan salah satu software alternatif dari Sothink SWF 
Decompiler maupun Flash Decompiler Trillix yang berbayar itu. Aplikasi ini menurut informasi pada situs 
resminya dapat berjalan di berbagai OS seperti Windows, Linux dan Mac OS. 

 

Beda JPEXS Free Flash Decompiler ini dengan Sothink SWF Decompiler adalah ia dapat langsung melakukan 
editing actionscripts. Ini penting karena bagi orang awam dalam pembuatan animasi, karena aplikasi ini 
memudahkan bagi kita yang hanya ingin mengubah teks yang berbahasa asing ke Bahasa Indonesia. Untuk 
edit lainnya tentu perlu penguasaan mendetail dalam pembuatan sebuah animasi dengan cara 
membongkar file swf menjadi file fla terlebih dahulu. 

Jika animasi yang berbahasa asing itu dapat kita terjemahkan dan kita gunakan di kelas sebagai sarana 
belajar tentu akan sangat membantu siswa. 

Bagaimana cara menggunakan JPEXS Free Flash Decompiler? Download Freeware tersebut dari 
http://www.free-decompiler.com/flash/download/ffdec_1.7.4_setup.exe, kemudian menginstall 

Sedikit cara menggunakannya: 

http://www.free-decompiler.com/flash/download/ffdec_1.7.4_setup.exe
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Setelah berhasil diinstall, kita dapat mengaksesnya melalui Search Start Menu Windows dengan 
mengetikkan JPEXS seperti gambar berikut: 

 

Atau dapat juga diakses melalui Start Menu konvensional seperti berikut: 

 

Jika sudah terbuka kita dapat langsung membuka file animasi dengan ekstensi *.swf pada folder di 
komputer kita. 
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Jika folder texts atau scripts sudah diklik kita akan dapat menjumpai tampilan seperti berikut. 

 

Yang perlu diperhatikan adalah kita tahu letak teks yang hendak kita terjemahkan itu. Biasanya ada dalam 
folder texts atau scripts. Untuk mengedit teks tersebut Klik Tombol Edit dan jika selesai Klik Tombol Save. 
Setelah semua beres (selesai) Klik tombol Save yang ada tepat di bawah menu File itu. 
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Untuk mengetahui fitur-fitur dalam aplikasi JPEXS FFDec ini http://www.free-
decompiler.com/flash/features.html. 

Untuk software serupa dengan JPEXS FFDec yang tentu saja Gratis dapat di baca lebih lanjut di blog Bruce-
lab.blogspot.com. 

Prinsip kerja untuk Sothink SWF Decompiler dan Flash Decompiler Trillix hampir sama dengan JPEXS FFDec 
tadi. 

Catatan dari saya: beberapa bagian static texts tidak dapat diedit secara benar, sepertinya ini suatu bug 
yang harus kembali dibenahi pada JPEXS FFDec. Jika mendapati hal ini kita bisa kombinasikan aplikasi lain. 
Misalnya dengan Trillix Decompiler Portable (pasti joss nih) ;-) , sedangkan yang versi demo di mana kita 
diijinkan untuk mengedit static texts meskipun tidak dapat mengedit actions scripts. Untuk actionscripts 
dengan JPEXS FFDec ini bisa berfungsi dengan baik. 

Demikian, semoga kita bisa memanfaatkan yang ada dan memacu diri - bisa menciptakan sendiri. 

 

http://bruce-lab.blogspot.com/2010/08/freeswfdecompilers.html
http://bruce-lab.blogspot.com/2010/08/freeswfdecompilers.html
http://urip.files.wordpress.com/2013/11/jpexs-3.png

