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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 

 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini banyak anak 

bangsa yang bahkan sudah dipengaruhi teknologi yang serba canggih.Yang 

mana teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat mudah untuk 

dijangkau bahkan oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Teknologi 

informasi dan komunikasi juga memiliki banyak ragam nya, dan yang sering 

diketahui atau digunakan adalah gadget. 

Menurut  (Chusna,  2017)  Gadget  adalah  sebuah  istilah  dalam  bahasa 

Inggris yang mengartikan sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam 

fungsi khusus.Bahkan gadget juga dapat melakukan aktifitas-aktifitas yang 

tentunya mempunyai dampak positive dan negative. Tetapi untuk situs-situs 

yang disajikan oleh gadget ini memiliki banyak dampak negative. Didalam 

gadget banyak dijumpai berbagai macam aktifitas-aktifitas seperti dapat 

menonton video-video anak, mengakses permainan online atau offline, dan 

bahkan didalam gadget anak-anak dapat menonton televisi dan melihat video 

yang tidak ada di televisi. Mengingat pengaruh dalam gadget ini banyak 

mengandung negative maka dari itu para orang tua perlu melakukan 

pengawasan khusus terhadap buah hatinya masing-masing. Apabila para orang 

tua tidak membatasi penggunaan gadget pada anak atau membiarkan para 

buah hatinya kecanduan dengan gadget maka anak tersebut akan melupakan 

tugas-tugas nya disekolah. 

Salah satu pengaruh negative dari gadget adalah banyak anak-anak yang 

mulai melupakan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa ini. Bahkan ada 

beberapa anak-anak yang tidak mengetahui cerita rakyat yang dimiliki oleh 

bangsa ini dan lebih membanggakan budaya-budaya masa kini. Hal ini tentu 

sangat memprihatinkan karena para pewaris bangsa atau para generasi penerus 

bangsa ini tidak mengenal budaya-budaya bangsa. 
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Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengajak anak-anak bangsa Indonesia 

mau mewarisi budaya bangsa adalah dengan mengenalkan warisan budaya itu 

sendiri. Salah satu hal yang disukai oleh anak-anak adalah kegiatan bercerita 

atau story telling. Bercerita disini yang dimaksud adalah dongeng-dongeng 

terdahulu yang ditulis guna mengenalkan budaya bangsa kepada para generasi 

penerus. Seperti yang dapat kita lihat, dongeng atau cerita yang ditulis jaman 

dahulu memiliki arti bagi setiap daerah. Sehingga dinamakan cerita rakyat 

yang  menciri-khaskan  suatu  daerah  dengan  cerita rakyat  yang dimilikinya 

tersebut. 

Cerita rakyat  tentunya  memiliki  manfaat  bagi  anak-anak  atau  generasi 

penerus. Anak-anak akan lebih memiliki keterampilan dalam berbahasa dalam 

menceritakan kembali isi dari cerita yang diketahuinya, salah satu manfaat 

terbesarnya adalah meningkatkan minat baca pada ana-anak. Minat baca tentu 

sangat penting bagi kemajuan literasi di negara kita ini. Jika literasi penduduk 

tinggi maka negara akan dikategorikan menjadi negara yang maju. Seperti 

yang kita tau anak – anak cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar, 

sehingga minat baca ini perlu diterapkan kepada anak-anak sejak usia dini. 

Menurut (Salirawati, 2012) keingintahuan juga merupakan karakter yang 

penting untuk ditanamkan kepada anak-anak atau kata lain untuk para generasi 

masa kini sebagai seseorang yang sedang atau akan menuntut  ilmu. Keingin- 

tahuan yang besar dengan cerita yang akan disajikan dapat membuat anak- 

anak semakin   ingin tahu mengenai cerita atau dongeng baru yang belum 

pernah didengar. Cerita atau dongeng yang disajikan untuk anak maka anak- 

anak   akan   semakin   tertarik   untuk   menambah   cerita   dan   menambah 

pengetahuan nya.  Bahkan,  dari  sebuah  cerita  atau dongeng dapat  menjadi 

media untuk belajar anak melalui pesan moral yang terkandung dalam cerita 

tersebut. 

Dalam cerita rakyat yang berjudul Timun Mas ini membuat penulis ingin 

menunjukkan salah satu warisan budaya bangsa yang kita miliki yakni cerita 

rakyat.Dalam penyusunan produk Video Story Telling Cerita Rakyat – Timu 

Mas  ini  penulis  ingin  memperkenalkan  salah  satu  contoh  warisan  budaya 
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bangsa yang dimiliki oleh bangsa kita.Penulis juga ingin memberikan ilmu 

baru kepada penggunanya dari pesan moral yang ada dalam cerita rakyat yang 

digunakan ini. 

Dengan adanya Video Story Telling Cerita Rakyat – Timun Mas ini dapat 

menjadi salah satu pilihan orang tua dalam memberikan edukasi kepada para 

buah  hatinya  terutama  produk  ini  difokuskan  kepada  anak-anak  yang  3 

sampai 8 tahun. Video Story Telling Cerita Rakyat – Timun Mas yang 

merupakan cerita dari Jawa Tengah ini akan dimodifikasi seperti cerita 

pewayangan sehingga tidak meninggalkan unsur budaya yang ada pada cerita 

ini, dan diharapkan   menambah wawasan kebudayaan kepada anak – anak 

atau generasi penerus masa milenial ini. 

 

 
 
 

1.2. Tujuan Pembuatan Produk Video Story Telling Cerita Rakyat – Timun 
 

Mas 
 

Tujuan dari pembuatan Cerita Rakyat – Timun mas adalam bentuk Video 
 

Story telling adalah: 
 

1. Sebagai  Tugas  Akhir  dan  syarat  kelulusan  dari  program  studi  D3 
 

Perpustakaan Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga 
 

2. Memperkenalkan salah satu warisan budaya bangsa kepada para generasi 

penerus bangsa berupa cerita rakyat Jawa Tengah 

3. Menumbuhkan  serta  meningkatkan  literasi   kepada   generasi   penerus 

bangsa terutama anak – anak  melalui Video Story Telling ini 

4. meningkatkan kreativitas anak – anak melalui karya Video Story Telling – 
 

Timun Mas 
 

 
 

1.3. Manfaat Pembuatan Produk Video Story TellingCerita Rakyat – Timun 
 

Mas 
 

Manfaatdari pembuatan Cerita Rakyat – Timun mas adalam bentuk Video 
 

Story telling adalah : 
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1. Sebagai  media  pembelajaran  anak  –  anak  melalui  pesan  moral  yang 

disampaikan dalam Video Storytelling berjudul Timun Mas ini 

2. Sebagai media untuk memperkenalkan salah satu warisan budaya bangsa 

yang berupa cerita rakyat kepada anak – anak agar tetap lestari 

3. Dapat menjadi bahan referensi para orang tua untuk memberikan bahan 

ajar kepada anak – anaknya 

4. Meningkatkan kreativitas anak – anak dalam membuat suatu karya 
 

 
 

1.4. Langkah – langkah pembuatan Video Story Telling Cerita Rakyat – 
 

Timun Mas 
 

Adapun  langkah  –  langkah  dalam  pembuatan  Video  Story  telling  Cerita 
 

Rakyat – Timun Mas adalah, sebagai berikut : 
 

1. Langkah pertama yaitu menentukan tokoh, set panggung, backsound music 

yang akan digunakan dalam pembuatan Video Story telling Cerita Rakyat 

– Timun Mas 
 

2. Langkah kedua yaitu membuat skrip dari cerita Timun Mas 
 

3. Langkah ketiga yaitu menggambar dan mewarnai tokoh – tokoh yang ada 

dalam cerita Timun Mas dan menjadikan nya seperti wayang 

4. Langkah keempat yaitu membuat latar – latar yang ada dalam cerita Timun 
 

Mas dan mewarnainya 
 

5. Langkah  kelima  yaitu  mengambil  video  dari  agedan  pertama  sampai 

adegan terakhir cerita 

6. Langkah  keenam  yaitu  pengeditan  video  yang  telah  diambil  dengan 

menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro CC 

7. Langkah ketujuh atau langkah terakhir adalah finalisasi produk dengan 

cara publikasi Video Story telling Cerita Rakyat – Timun Mas 



 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

5 

TUGAS AKHIR VIDEO STORY TELLING… INDRI EVITA U. 

 
 

 

1.5. Jadwal pembuatan Video Story Telling Cerita Rakyat – Timun Mas 
 

Tabel 1.1 Jadwal Pembuatan Produk 

 
 

Bulan 
 

Kegiatan 

 

Februari 
 

Bulan februari ini, penulis menentukan judul cerita rakyat 

yang akan digunakan untuk penyelesaian tugas akhir. Setelah 

menentukan judul cerita, penulis mengumpulkan data – data 

dari cerita yang akan diolah menjadi Video Story Telling 

 

Maret 
 

Pada bulan Maret, penulis mulai membuat tokoh – tokoh 

yang ada dalam cerita yang akan digunakan. Serta membuat 

setpanggung atau latar dan mementukan backsound music 

yang akan digunakan dalam cerita 

 

April 
 

Penulis mulai memproduksi video story telling atau 

melakukan rekaman terhadap video cerita rakyat Timun Mas 

dan sedikit memulai editing video 

 

Mei 
 

Proses editing video yang telah ditake dan penulisan laporan 

 

 
1.6. Bahan / Alat yang digunakan dalam pembuatan Video Story telling 

 

Cerita Rakyat – Timun Mas 
 

Alat : 
 

1. Laptop, yang digunakan untuk mengedit video yang telah diambil 
 

2. Kamera HP yang digunakan untuk mengambil video 
 

3. Krayon, digunakan untuk mewarnai tokoh dan latar 
 

4. Gunting, untuk merakit tokoh 
 

5. Koneksi internet, yang digunakan untuk mempublikasi video storytelling 
 

keakun youtube penulis 
 

6. Cutter, untuk mengcutter bagian-bagian tertentu 
 

7. Lem kertas 
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Bahan : 

 

1. Pensil, untuk menggambar tokoh serta latar yang ada pada cerita 

 

2. Penghapus, untuk menghilangkan bagian-bagian yang salah 

3. Karton putih, digunakan untuk menggambar dan mewanai tokoh – tokoh 

dalam cerita 

4. Karton duplex, digunakan untuk menggambar dan mewarnai latar yang akan 

diunakan dalam cerita 

5. Kardus bekas, digunakan untuk membuat gambar tokoh yang telah dibuat 

agar menjadi lebih kokoh dan kuat 

6. Tusuk sate atau sumpit, yang digunakan untuk menggerakkan wayang 

7. Benang wol, untuk menggabungkan tokoh sehingga dapat disatukan 

 

1.7. Sistematika Penulisan 
 

1. Bab PENDAHULUAN 

 

Pada BAB 1 ini penulis menjelaskan serta menjelaskanlatar belakang 

pembuatanproduk video story telling, tujuan dan manfaat pembuatan produk 

video story telling, jadwal – jadwal penulis dalam pembuatan produk video 

story telling, bahan / alat yang digunakan penulis dalam pembuatan produk 

video story telling dan sistematika penulisan laporan Tugas Akhir 

 

2. Bab DESKRIPSI PRODUK 

 

Pada BAB 2 terdapat penjelasan mengenai deskripsi dari topik 

pembuatan Video Story Telling Cerita Rakyat – Timun Mas, pengertian produk 

video, isi dari produk video 

 

3. Bab METODE PEMBUATAN DAN PENYAJIAN 

 

Pada BAB 3 yaitu metode pembuatan dan penyajian menjelaskan tentang 

proses pembuatan video produk Video Story Telling Cerita Rakyat – Timun 

Mas yang meliputi tahap persiapan produk, tahan inti produk, dan tahap 

finalisasi produk Video Story Telling Cerita Rakyat – Timun Mas 
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4. Bab PENUTUP 

 

Pada BAB 4 yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan produk yang dibuat penulis yaitu Video Story Telling Cerita 

Rakyat – Timun Mas


