
 

 
vii 

 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

VIDEO STORY TELLING – LEGENDA GUNUNG KELUD WAHYU SANDI ARIADI 

 

TUGAS AKHIR 

ABSTRAK 

Pentingnya literasi pada era saat ini menjadi salah satu topik menarik yang perlu di 

perbincangkan, untuk itu banyaknya inovasi guna menarik minat dalam berliterasi dan 

memudahkan untuk memahaminnya. Cara efektif untuk pengembangan literasi yang 

memudah dipahami dan disukai anak yaitu dengan storytelling atau bercerita yang 

berjudul Legenda Gunung Kelud. Storytelling berjudul Legenda Gunung Kelud 

menjadi media yang cukup efektif  karena dapat menambah wawasan tentang cerita 

rakyat dan juga tepatilah sebuah janji yang sudah terucap. Maka dari itu penulis 

menyajikan sebuah produk berupa video yang menarik dengan tokoh pewayangan, 

latar, warna-warna yang menarik perhatian serta dapat juga meningkatkan literasi anak 

yang diberi subtitle pada video. Video yang diberikan subtitle diharapkan agar anak 

dapat mudah dengan memahami dan menambah kosa kata merekan. Nilai moral pada 

cerita tersebuat dapatan membantu anak membentuk karakter dan juga menambah 

wawasan serta menginpirasi mereka untuk mencari tau cerita yang berkembang 

didaerahnya masing-masing. 

Kata Kunci : Story Telling, Legenda Gunung Kelud, Cerita Rakyat 
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TUGAS AKHIR 

ABSTRACT 

The importance of literacy in this age is one of the interesting topics that needs to be 

discussed, so there is a lot of innovation to attract literacy and make it easier to 

understand. An effective way to develop children's easy-to-understand and enjoyable 

literacy is through storytelling or storytelling titled Legenda Gunung Kelud. 

Storytelling titled Legenda Gunung Kelud is a fairly effective medium as it can add 

insight into people's stories and also fulfill a promise. The author therefore presents a 

video product with interesting characters, backgrounds, interesting colors and can also 

enhance the literacy of the children who are subtitled on the video. Thevideo is subtitle 

expected to make it easy for children to understand and add to their vocabulary. The 

moral value of the story as a story helps children to develop character as well as inspire 

them and inspire them to discover their own evolving story. 

Keywords: Story Telling, Legenda Gunung Kelud, People's Stories 
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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 – Malin Kundang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penulis 

menyampaikan terimakasih terustama kepada orang tua, dosen, sahabat, dan teman-

teman yang juga berperan dalam proses penyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

Laporan ini berisi tentang produk story telling Video Story Telling – Malin Kundang 

serta menj 

abarkan setiap proses pada pembuatan produk tersebut. Laporan ini disusun 

sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan masa studi D-III Perpustakaan 

Universitas Airlangga Surabaya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Penulis 

menyadari bahwa penyusunan laporan ini kurang dari sempurna dan  masih banyak 

kekurangannya. Oleh karena itu, penulis bersedia untuk menerima  segala macam 

masukan, kritik dan saran guna menyempurnakan penyusunan laporan ini. Dan semoga 

karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

          

     

 

 


