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MOTTO 
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ABSTRAK 

  

Animasi Tata Cara Budidaya Ikan Lele Dengan Ikan Lele Dengan 

Macromedia Flash. 

Proses pembuatan animasi tata cara budidaya ikan lele ini memiliki latar 

belakang supaya bermanfaat untuk para pemula dalam mempraktekkan dan 

menerapkan ilmu dari animasi budidaya ikan lele ini mengunakan macromedia 

flash cs3 ini. Serta mengenal aplikasi-aplikasi yang digunakan penulis untuk 

menyelesaikan tahapan tugas akhir ini.  

 

Aplikasi animasi tata cara budidaya ikan lele ini juga bertujuan untuk 

mempermudah para pemula dalam memahami ilmu yang terdapat pada 

animasi ini. Untuk materi dan bahan penulis mendapatkan dengan cara 

bertanya ataupun wawancara langsung kepada pembudidaya ikan lele untuk 

memahami ilmu apa saja yang bisa bermanfaat dalam isi animasi tata cara 

budidaya ikan lele ini. Selain itu penulis juga mendapat informasi tambahan 

melalui internet maupun buku-buku maupun artikel yang berhubungan dengan 

animasi tata cara budidaya ikan lele ini.  

 

Penulis menggunakan adobe flash cs3  untuk menyelesaikan animasi ini, 

bertujuan agar para pemula memiliki cara pandang yang berbeda dan lebih 

menarik dengan adanya animasi yang penulis manfaatkan sebagai media 

interaktif, supaya pemula dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang 

animasi maupun dalam pembudidayaan ikan lele sebagai bekal untuk 

menambah pengetahuan para pemula. Selain itu dengan animasi ikan lele yang 

menarik dan cara budidaya yang berbeda melalui animasi ini penulis berharap 

tugas akhir ini bisa bermanfaat untuk para pemula yang telah membaca 

ataupun melihat animasi yang penulis buat. 

    

   Keyword : Animasi Tata Cara Budidaya Ikan Lele, Macromedia Flash CS3. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada waktu saat ini, telah dicapai banyak sekali kemajuan dalam 

berbagai bidang. Begitu pesatnya perkembangan dunia teknologi informasi saat 

ini, tentunya mempunyai tujuan untuk memberikan yang terbaik kepada 

manusia atau pengguna. Namun disisi lain hal itu juga merupakan tantangan 

untuk selalu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, agar mampu 

menjadi sumber daya yang handal dan memiliki daya saing yang tinggi.  

Diantara teknologi informasi yang hampir disetiap tempat kita temukan 

adalah komputer. Sekarang komputer sangat berkembang pesat hampir setiap 

tahun komputer selalu mengalami perkembangan. Orang bisa menggunakan 

komputer di mana saja. Sedangkan model dan design dari komputer itu sendiri 

juga mengalami perkembangan. 

Permasalahan yang sering dijumpai manusia pada saat ini yaitu kurang 

dan terbatasnya  alat atau media untuk pembelajaran yang menarik, sehingga 

membuat orang susah untuk maju dan berkembang sebagai manusia yang 

modern dizaman sekarang ini. Oleh sebab itu diperlukan suatu media 

komunikasi yang menarik untuk mempermudah manusia mempelajari 

perkembangan teknologi pada saat ini. 
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Dengan adanya teknik komunikasi yang modern ini akan menarik 

perhatian masyarakat atau pemula yang akan belajar tentang animasi tata cara 

budidaya ikan lele menggunakan Adobe Flash CS3, untuk menuju kesuksesan 

dalam budidaya ikan lele. 

Karena dari banyak survai masyarakat pada saat ini kurang tertarik 

dalam hal membaca untuk memperdalam ilmunya. Dengan adanya Adobe 

Flash CS3 saat ini kiranya bisa menjadi media belajar yang berguna untuk 

masyarakat atau pemula yang akan mencoba belajar bagaimana tata cara 

budidaya ikan lele yang baik dan benar melalui animasi yang dibuat penulis. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan penulis memilih judul “Animasi Tata Cara Budidaya Ikan Lele 

Dengan Adobe Flash CS3” yaitu karena tingkat peminat dalam membaca 

sekarang sudah mulai berkurang, dengan adanya animasi ini maka penulis 

membuat animasi budidaya ikan lele ini menjadi semenarik mungkin. Untuk 

menarik perhatian masyarakat atau pemula yang ingin belajar bagaimana tata 

cara budidaya ikan lele yang baik dan benar, supaya dengan animasi yang 

sudah penulis buat ini masyarakat atau pemula budidaya ikan lele tertarik 

untuk mempelajari ilmu yang sudah penulis buat melalui animasi tersebut. 
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C. Penegasan  Judul 

Animasi tata cara budidaya ikan lele merupakan media komunikasi 

yang diharapkan mampu membantu dan mempermudah peternak atau pemula 

dalam usahanya yaitu budidaya ikan lele. Program ini juga memberikan tata 

cara belajar yang mudah dan menarik agar masyarakat atau pemula tidak 

kesulitan ataupun bosan dalam belajar budidaya ikan lele tersebut. Dalam hal 

ini penulis lakukan agar masyarakat sekitar memiliki ilmu untuk bekal usaha 

dari animasi budidaya ikan lele yang penulis buat, khususnya untuk  

masyarakat atau pemula yang ingin belajar usaha budidaya ikan lele tersebut.  

1. Pengertian Animasi 

Adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek 

(gambar) yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang 

telah ditentukan pada setiap pertambahan perhitungan waktu yang 

terjadi. Gambar atau objek yang dimaksud dalam definisi di atas bisa 

berupa gambar manusia, hewan, maupun tulisan. 

2. Pengertian Budidaya 

Budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber 

daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil 

manfaat atau hasil panennya, menurut Sakti Wibowo (2008). 
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3. Pengertian Lele 

Lele adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah 

dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta 

memiliki “kumis” yang panjang, yang mencuat dari sekitar bagian 

mulutnya.  

 

D. Keaslian Penelitian 

Dari penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa masalah 

ini belum pernah dibuat dan diteliti oleh penulis lain di Universitas Widya 

Dharma Klaten, oleh karena itu penulis melakukan penelitian dan mengambil 

judul “Animasi Tata Cara Budidaya Ikan Lele Dengan Adobe Flash CS3”. 

Keaslian pemikiran penulis melalui observasi dan dengan didukung sumber-

sumber data yang penulis dapatkan melalui proses wawancara dengan 

pembudidaya ikan lele di Desa Sengon RT.02, RW.03, Kecamatan 

Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. 

 
E. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu  

bagaimana cara memberikan teknik belajar yang menarik dan berguna, 

dengan animasi yang sudah penulis buat menggunakan Adobe Flash CS3 

tentang tata cara budidaya ikan lele bagi para pembudidaya pemula yang 

ingin mencobanya. Supaya mendapat ilmu sebagai modal usaha dalam 

budidaya ikan lele.  

 



5 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian tata cara budidaya ikan lele dengan Adobe 

Flash CS3 ini, penulis mengharapkan agar dalam penelitian ini dapat 

memberikan manfaat, antara lain : 

1. Manfaat bagi pemula atau peternak adalah : 

a. Sebagai media pembelajaran Adobe Flash CS3, yaitu pembuatan 

animasi khususnya animasi tentang budidaya ikan lele. 

b. Mempermudah para pemula yang akan mempelajari ilmu budidaya ikan 

lele melalui animasi yang sudah dibuat oleh penulis dan menambah 

pengetahuan para pemula dalam budidaya ikan lele melalui animasi 

dengan Adobe Flash CS3. 

c. Menerapkan teori atau ilmu yang benar bagi para pemula dalam tata 

cara budidaya ikan lele melalui animasi yang sudah dibuat penulis. 

2. Manfaat bagi penulis : 

a. Mengembangkan ilmu atau teori yang penulis dapatkan selama proses 

perkuliahan, serta menerapkannya di lingkungan sekitar. 

b. Menumbuhkan rasa kepedulian dalam dunia pendidikan untuk 

meningkatkan mutu belajar yang bagus. 

c. Berbagi ilmu untuk mencerdaskan kehidupan bermasyarakat. 
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G. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai. Adapun 

tujuan dalam penelitian ini di antaranya  : 

1. Sebagai persyaratan kelulusan untuk meraih gelar Diploma3 (D-3) pada 

Program Studi Manajemen Informatika Fakultas Ilmu Komputer di 

Universitas Widya Dharma Klaten. Serta memberikan metode tata cara 

budidaya ikan lele yang menarik dan benar bagi para pemula ataupun 

pembudidaya ikan lele melalui animasi. 
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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

A. Kesimpulan  

Dari laporan yang sudah diselesaikan penulis, berikut adalah kesimpulan 

yang didapat oleh penulis : 

Dibuatnya suatu proses tata cara budidaya ikan lele yang menarik sebagai 

media animasi sangatlah bermanfaat dan menambah ilmu bagi para pemula , 

yang ingin mempelajari suatu ilmu budidaya ikan lele melalui media animasi 

yang sudah penulis selesaikan. Serta menambah pengetahuan dalam proses 

pembuatan animasi tata cara budidaya ikan lele ini menggunakan 

macromedia flash cs3, dan mengetahui fungsi-fungsi aplikasi yang penulis 

gunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

 

B. Saran 

1. Perlu adanya suatu ide atau perancangan pembelajaran dalam animasi yang   

menarik dan bermutu, supaya dapat menjadi media interaktif dan animasi 

yang sempurna sebagai bekal untuk ilmu pembelajaran. 

2. Perlunya media pembelajaran yang berbeda atau suatu inovasi yang baru, 

agar tidak monoton atau membosankan, agar terciptanya semangat belajar 

yang tinggi.  
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3. Dalam membuat suatu animasi diperlukannya sebuah (storyboard), untuk 

mempermudah dan membantu dalam pembuatan suatu alur cerita dalam 

animasi yang akan dibuat.  
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