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TUGAS AKHIR 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era informasi yang saat ini semakin hari semakin pesat perkembangannya, 

dan juga seiring dengan informasi yang menjadi kebutuhan setiap individu 

manusia. Hal ini memicu berkembang segala kemajuan pada bidang informasi dan 

teknologi. Oleh karena itu media seperti youtube, Instagram, Facebook dan lainnya 

menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan informasi. Didalam media 

sosial diperlukan konten yang menarik agar penggua tidak merasa bosan dan juga 

pesan yang disampaikan bias sampai kepengguna. Story telling merupakan salah 

satu cara yang efektif untuk mengembangkan aspek-aspek kognitif (pengetahuan), 

afektif (perasaan), sosial, dan aspek konatif (penghayatan) (Wurdyastuti, 2017).     

Dalam kegiatan story telling, proses bercerita menjadi sangat penting karena 

dari proses inilah nilai atau pesan dari cerita tersebut dapat sampai pada anak. 

Cerita yang sesuai untuk anak-anak tentunya yang sarat dengan hikmah. Story 

telling sama dengan dongeng. Mendongeng adalah memaparkan rekaan tentang 

kejadian atau aktivitas yang berhubungan dengan suatu tokoh dalam konteks 

tertentu (Karyadi, 2018). Dongeng yang dihadirkannya dengan sebuah cerita dan 

karakter unik yang imajinatif dapat membuat anak seusia dini memiliki 
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kertertarikan lebih sehingga dongeng dapat menjadi salah satu media untuk anak 

dalam belajar melalui pesan moral yang terkandung dalam setiap cerita.  

Cerita yang disampaikan penulis yaitu merupakan salah satu cerita rakyat dari 

daerah asalnya Kediri yang sangat kental dengan nuansa kerajaan khas Indonesia 

jaman dulu dan juga terdapat mitos-mitos didalamnya yang membuat orang yang 

melihatnya penasaran. Terdapat juga nilai moran yang datap dipetik dari inti video 

story telling Legenda gunung Kelud dimana sebuah ucapan dan juga janji yang 

usdah terucap namun diingkari karena alasan fisik dan mengakibatkan malapetaka 

untuk semua orang. Bukan hanya itu saja, terdapat juga litersai yang terkandung 

didalam cerita guna perkembangan literasi pada anak yang harus sudah dipupuk 

usia sejak dini. 

Definisi lama literasi adalah kemampuan membaca dan menulis tetapi saat ini 

istilah literasi menjadi semakin berkembang dalam pengertiannya (Basyiroh, 

Oktober 2017). Dengan perkebanganya saat ini yang sudah semakin meluas 

tentunya memudahkan dalam berliterasi untuk meningkatkan literasi anak usia 

dini. Media pembelajaran dan peningkatan literasi pada anak yang terkandung 

dalam story telling berguna untuk anak tersebut karena dapat memperoleh kata 

atau kalimat baru yang berguna bagi proses peningkatan literasi pada mereka. 

Dengan koskata yang baru dan tepat diharapkan anak menjadi lebih cepat dalam 

mengembangkan pola fikir dan juga diharapkan anak dapat bertutur kata dengan 

sopan dan tertata seperti yang terdapan pada tayangan video story telling. Orang 

tua juga daptan mendapingi dan membantu anak dalam mengeja kaliat atau kata 
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apabila anak masih belum paham tentang huruf. Di dalam video terdapat subtitle 

yang memudahakan orang tua untuk mengajarkan anak merka bukan sekedar 

tentang isi video story telling melainkan juga kata/kalimat yang terucap dan 

dijadikan sebuah tulisan. 

1.2 Tujuan Pembuatan Produk Video Story Telling – Legenda Gunung Kelud 

Tujuan dari pembutan produk Video Story Telling – Legenda Gunung Kelud 

yaitu : 

1. Memperkenalkan dan melestarikan cerita rakat yang sudah mulai pudar 

dengan cerita-cerita fiktif. 

2. Meningkatkan literasi melalui Video Story Telling – Legenda Gunung Kelud. 

3. Dapat memberi rangsangan kepada anak-anak dalam pembuatan sebuah karya 

melalui Video Story Telling – Legenda Gunung Kelud. 

4. Anak-anak dapat mengembangkan literasi baca dan menambah kosa kata baru 

sebagai pertumbuhan melalui Video Story Telling – Legenda Gunung Kelud 

1.3 Manfaat Video Story Telling – Legenda Gunung Kelud 

 Manfaat dari Video Storytelling Story Telling – Legenda Gunung Kelud  

yang ditampilkan dengan dongeng yaitu : 

1. Mampu memberkan tontonan edukasi khususnya kepada anak-anak agar tidak 

hanya menonton tayangan fiksi melainkan kisah cerita rakyat yang 

berkambang dimasyarakat. 

2. Menjadikan Video Story Telling – Legenda Gunung Kelud sebagai media 

pembelajaran yang menarik. 
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3. Mengajarkan kepada-anak-anak melalui pesan moral yang terdapat pada 

Video Story Telling – Legenda Gunung Kelud agar anak-anak tetap 

melestarikan cerita rakyat Indonesia 

1.4 Langkah-Langkah Pembuatan Produk Video Story Telling – Legenda 

Gunung Kelud 

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam pembuatan 

produk Video Story Telling – Legenda Gunung Kelud, sebagai berikut : 

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

yang akan digunakan dalam Video Story Telling – Legenda Gunung Kelud. 

2. Langkah ke-dua membuat naskah Video Story Telling – Legenda Gunung 

Kelud. 

3. Langkah ke-tiga menggambar tokoh, mewarna tokoh dan membentuknya 

hingga menjadi sebuah wayang 

4. Langkah ke-empat yaitu mulai membuat latar atau background dalam Video 

Story Telling – Legenda Gunung Kelud. 

5. Langkah ke-lima pengambilan video adegan pertama hingga adegan terakhir 

6. Langkah ke-enam yaitu pengeditan video menggunakan aplikasi KineMaster 

7. Langkah terakhir yaitu finalisasi produk. 

1.5 Jadwal  Pembuatan Produk Video Story Telling – Legenda Gunung Kelud 

 Dalam proses pembuatan produk Video Story Telling – Legenda Gunung 

Kelud, penulis membutuhkan waktu dengan jadwal seperti berikut : 
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Table 1. 1 Jadwal Pembuatan Produk 

Bulan Kegiatan 

Februari 

Pada bulan Februari penulis mulai menentukan jenis produk 

serta tema tugas akhir sesuai dengan ketentuan. Penulis 

mulai mencari data Cerita Rakyat yang akan digunakan 

sebagai produk.   

Maret 

Pada bulan Maret penulis mulai melakukan kegiatan 

pembuatan produk karakter, latar dan mencari backsound 

music.  

April 

Pada bulan April penulis melanjukan pembuatan 

background dan take video 

Mei 

Pada bulan Mei penulis melanjutkan proses take video dan 

proses editing dan penulisan laporan. 

 

 

1.6 Bahan / Alat Yang Digunakan Dalam Pembuatan Produk 

1. Alat : 

a. Gunting 

b. Pensil 

c. Bolpen 

d. Penghapus 

e. Krayon/pensil warna 
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f. Spidol hitam 

g. Jarum 

h. Benang 

2. Bahan : 

a. Kertas karton putih digunakan penulis untuk menggambar latar dalam 

Video Story Telling – Legenda Gunung Kelud. 

b. Kertas buffalo digunakan penulis untuk menggambar karakter dalam Video 

Story Telling – Legenda Gunung Kelud. 

c. Kertas karton coklat digunakan penulis sebagai dasar tokoh untuk 

memperkuat gambar tokoh dalam pewayangan. 

d. Krayon/pensil warna digunakan penulis dalam mewarnai karakter dan latar 

dalam Video Story Telling  – Legenda Gunung Kelud. 

e. Lem digunakan penulis untuk merekatkan kertas karton pada kardus bekas 

untuk memperkuat gambar tokoh. 

f. Tusuk sate digunakan penulis untuk menggerakkan tokoh pada saat setiap 

adegan. 

g. Kamera Handphone digunakan untuk merekam pada setiap video. 

h. Laptop/Handphone digunakan penulis untuk mengedit video dan finalisasi 

video. 

i. Koneksi Internet digunakan penulis untuk proses finalisasi produk untuk 

upload video Story Telling – Legenda Gunung Kelud kedalam account 

youtube penulis. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada BAB 1 Pendahuluan ini penulis menjeskan latar belakang pembuatan 

produk , tujuan pembuatan produk, manfaat pembuatan produk, jadwal 

pembuatan produk, bahan / alat yang digunakan pada proses pembuatan produk 

dan sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir. 

2. BAB 2 DESKRIPSI PRODUK 

Pada BAB 2 Deskripsi Produk  terdapat penjelasan mengenai deskripsi dari 

topik pembuatan Video Story Telling – Legenda Gunung Kelud,  pengertian 

produk video, isi dari produk video. 

3. BAB 3 METODE PEMBUATAN DAN PENYAJIAN 

Pada BAB 3 Metode pembuatan dan penyajian menjelaskan tentang proses 

pembuatan produk Video Story Telling – Legenda Gunung Kelud yaitu 

meliputi tahap persiapan produk, tahap inti produk, dan terakhir adalah tahap 

finalisasi produk. 

4. BAB 4 PENUTUP 

Pada BAB 4 Penutup, berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan produk Video Story Telling – Legenda Gunung Kelud yang dibuat oleh 

penulis. 

 


