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ABSTRAK 
 

Berkembangnya teknologi komunikasi saat ini membuat para generasi 

penerus mulai melupakan warisan budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Mereka 

cenderung lebih memilih untuk bermain gadget yang memiliki teknologi lebih 

canggih. Oleh karena itu, dibentuklah produk Video Story Telling Cerita Rakyat – 

Timun Mas yang mengandung banyak pesan moral sehingga dapat dijadikan 

sebagai media pembelajaran orangtua kepada anak – anaknya dan tetap 

mengenalkan  warisan  budaya  kepada  para  generasi  masa  kini.  Produk  ini 

disajikan melalui visualisasi tokoh menggunakan pewayangan tradisional, latar 

yang menarik dan berwarna. Proses pembentukan produk ini dibantu dengan 

aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2017. Produk ini diharapkan dapat  menjadi 

media pembelajaran orang tua kepada anak – anak dengan memanfaatkan 

berkembangnya teknologi tanpa melupakan warisan budaya bangsa. 
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ABSTRACT 
 

The development of communication technology now makes the next generation 

begin to forget the cultural heritage of its people.   They tend to prefer to play 

gadgets that have more sophisticated technology.   For this reason, Video Story 

Telling Folk Story - Timun Mas products were formed which contained many 

moral messages so that they could be used as a medium of parental learning for 

their children and continue to introduce cultural heritage to today's generations. 

This product is presented through visualization of characters using traditional 

puppets, attractive and colorful backgrounds.  The process of forming this product 

is assisted with the application of Adobe Premiere Pro CC 2017. This product is 

expected to be a learning media for parents to children by utilizing the 

development of technology without forgetting the nation's cultural heritage. 
 

 
 
 

Keywords: Story Telling, Timun Mas, Video, Folklore, Children 



 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

ix 

TUGAS AKHIR VIDEO STORY TELLING… INDRI EVITA U. 

 
 

 

KATA PENGANTAR 
 

 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, 

sehingga  penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan baik dengan 

judul Video Story Telling Cerita Rakyat – Timun Mas tepat dan sesuai waktu 

yang telah ditentukan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua 

yang berperan dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini terutama keluarga, ibu 

dosen, dan sahabat. 

Dalam Laporan ini menjabarkan tentang produk yang penulis buat yaitu 

berjudul Video Story Telling Cerita Rakyat – Timun Mas yang menjabarkan 

mengenai setiap  proses  pembentukan  Video Story Telling ini.  Laporan Tugas 

Akhir ini disusun untuk menyelesaikan salah satu syarat dalam menyelesaikan 

masa studi D-III Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya. Penulis menyadari 

bahwa penyusunan laporan ini mungkin jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, 

penulis menerima segala bentuk masukkan serta saran kepada pembaca guna 

menyempurnakan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Laporan ini 

bermanfaat kepada para pembacanya. 


