
ABSTRAKSI 
 

Di jaman modern ini banyak sekali film tentang kisah cinta ataupun 
persahabatan. Jarang sekali film yang bertemakan tentang cerita-cerita rakyat 
Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui 
cerita rakyat Indonesia, bahkan mereka sudah mulai melupakan cerita-cerita 
rakyat tersebut, karena cerita rakyat tersebut dianggap kuno dan tidak menarik. 

Cukup banyak cerita rakyat yang sudah mulai hilang ataupun dilupakan 
oleh masyarakat Indonesia. Banyak sekali buku-buku yang hanya menyajikan 
cerita rakyat yang populer saja, sedangkan cerita rakyat yang lainnya dihilangkan. 
Hal ini menyebabkan cukup banyak cerita rakyat yang hampir hilang 
keberadaannya, salah satunya adalah cerita rakyat legenda Gunung Kelud. 

 Cerita rakyat seperti ini seharusnya dilestarikan, karena cerita rakyat 
merupakan salah satu cerminan budaya dan sejarah yang seharusnya diketahui 
oleh masyarakat Indonesia. Cerita rakyat seharusnya diketahui anak-anak sejak 
mereka kecil, sebab anak-anak mudah sekali mengingat hal yang mereka sukai. 
Jika mereka sudah menyukai cerita rakyat sejak kecil, maka mereka akan 
mengingat cerita tersebut dan akan mereka ceritakan kembali kepada anak-anak 
mereka kelak. Sehingga cerita rakyat dapat terus berkembang di masyarakat 
Indonesia. 

Dari permasalahan yang sudah disebutkan di atas, maka dibutuhkan 
sebuah penyajian cerita rakyat yang lebih menarik. Untuk itu, dibuatlah sebuah 
aplikasi multimedia interaktif yang menceritakan tentang cerita rakyat dengan 
judul Motion Comic tentang Legenda Gunung Kelud di Jawa Timur. Aplikasi ini 
ditujukan untuk anak-anak usia 4-7 tahun. Dalam aplikasi Motion Comic tentang 
Legenda Gunung Kelud di Jawa Timur, cerita rakyat disajikan dengan format 
motion comic yang menggabungkan grafis yang menarik, audio dan sentuhan 
animasi.  

Aplikasi ini sudah melalui proses uji coba dan evaluasi. Hasil uji coba dan 
evaluasi menghasilkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan tujuan yang 
diinginkan. Menurut pengguna, penyajian cerita rakyat melalui aplikasi Motion 
Comic tentang Legenda Gunung Kelud di Jawa Timur tampil lebih menarik, dapat 
membantu pengguna untuk memahami cerita rakyat serta membantu pengguna 
dalam kegiatan belajar membaca. 
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