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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penciptaan 

Tujuan yang ingin dicapai di dalam Tugas Akhir ini adalah menyusun 

skenario film dokumenter yang mengenalkan kebudayaan Wayang Krucil dari 

Desa Gondowangi Kabupaten Malang. Produksi film dokumenter ini dilatar 

belakangi untuk upaya pelestarian Wayang Krucil Wiloso karena banyaknya 

masyarakat Jawa Timur yang masih belum mengetahui Wayang Krucil dari 

Kabupaten Malang ini.  

 Dalam Tugas Akhir ini dikerjakan oleh dua mahasiswa dengan pembagian 

tugas penyutradaraan dan penuyusunan skenario. Penulis berperan sebagai 

penyusun skenario. Sebagai penyusun skenario akan dilakukan dengan cara voice 

over  dalam film dokumenter ini karena objek yang diangkat yaitu Wayang Krucil 

yang sudah punah dan jarang di gelar karena gerusan zaman. 

Dalam situs www.mediamalang.com Wayang Krucil dengan Wayang Kulit 

mempunyai banyak perbedaan. Wayang Kulit cerita yang diambil dari kisah 

Ramayana dan Mahabarata, untuk Wayang Krucil menceritakan alur sejarah 

bangsa dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, seperti mulai berdirinya 

Kerajaan Majapahit, Demak, Malang, Banyuwangi sampai Malaysia dan 

Myanmar. 

Untuk menampilkan wayang ini pun terbilang sangat unik dan hati-hati. 

Seperti saat menceritakan peperangan atau pertempuran, Wayang satu dengan 

http://www.mediamalang.com/
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Wayang lain tidak bisa bersinggungan secara langsung. Sementara dalam setiap 

penampilan, menggunakan dua layar diantara Dalang dan Wayang, yang diiringi 

tabuhan gending gending Jawa. 

Pementasan Wayang Krucil sendiri dimulai dengan Tari Remong, dimana 

penonton disuguhi tarian khas Jawa Timuran ini dirangkai dengan tembang-

tembang Jawa. Selesai Tari Remong giliran sang dalang untuk menggelar pentas. 

Sebelum memainkan Wayang Krucil, terlebih dahulu sang Dalang memainkan 

dua buah wayang golek yang bertindak sebagai Waranggono dan Sindennya. 

 

1.2 Fokus Penciptaan 

Berdasarkan dari latar belakang di atas dan hasil diskusi dengan Sutradara 

maka permasalahan di Tugas Akhir ini adalah bagaimana menyusun skenario 

dalam film dokumenter berbasis silhouette yang berjudul “Wayang Krucil 

Wiloso” di Kabupaten Malang sebagai media untuk lebih mengenalkan ke 

masyarakat dan sebagai upaya untuk melestarikan kesenian tradisi di Kabupaten 

Malang terkhususkan pada Wayang Krucil dari Desa Gondowangi. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penciptaan 

Dalam Pembuatan Tugas Akhir ini agar tidak terjadi pembahasan yang 

melebar maka perlu dibatasi permasalahannya. Adapun batasan masalah yang 

dibahas di dalam pembuatan film dokumenter ini antara lain: 

1. Penulisan skenario Wayang Krucil Wiloso Khas Kabupaten Malang dari 

format cerita panggung menjadi narasi film dokumenter. 

2. Segmentasi remaja dewasa. 
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1.4 Tujuan Penciptaan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini antara lain: 

1. Membuat skenario film dokumenter tentang Wayang Krucil Wiloso di 

Kabupaten Malang. 

2. Menghasilkan film dokumenter tentang Wayang Krucil Wiloso Di Kabupaten 

Malang. 

3. Membuat film dokumenter yang berbasis silhouette. 

4. Membuat film dokumenter yang dapat menvisualisasikan Wayang Krucil khas 

Kabupaten Malang. 

 

1.5 Manfaat Penciptaan 

Adapun beberapa manfaat dalam Tugas Akhir ini antara lain: 

1. Manfaat Mahasiswa 

Diharapakan mampu  memahami dan menghasilkan skenario film dokumenter 

yang tidak hanya informasi tetapi mengedukasi, melalui pesan-pesan yang 

disampaikan secara verbal maupun non verbal. 

2. Manfaat Lembaga atau Stikom 

Manfaat akademis khususnya bagi Fakultas Ilmu Komunikasi, Penulisan ini 

diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dibidang videografi 

khususnya mengenai penyusunan skenario dalam pembuatan film dokumenter 

yang berjudul”Wayang Krucil Wiloso” di Kabupaten Malang. Diharapkan 

menjadi suatu manfaat dan menjadi bahan refrensi diperpustakaan. 
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3. Manfaat Masyarakat 

Secara praktis, Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran yang berarti bagi pihak-pihak terkait. Khususnya kepada pihak yang 

telah membantu dalam pembuatan film dokumenter “ Wayang Krucil Wiloso” 

yaitu warga Desa Gondowangi Kabupaten Malang agar terus dapat 

membudayakan dan melestarikan Wayang Krucil sebagai salah satu tontonan 

yang kreatif, bermanfaat, mendidik, informatif, dan tentunya dapat menghibur 

segenap warga masyarakat  Malang. Agar menjadi satu bahan evaluasi bagi tim 

produksi, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan skenario. 

 

 


