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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penciptaan 

Tujuan yang ingin dicapai di dalam Tugas Akhir ini adalah menghasilkan 

film dokumenter yang mengenalkan kebudayaan Wayang Krucil dari Desa 

Gondowangi Kabupaten Malang yang hampir punah. Produksi film dokumenter 

ini dilatar belakangi untuk upaya pelestarian Wayang Krucil Wiloso karena 

kondisi wayang krucil semakin tergerus zaman dan banyaknya masyarakat Jawa 

Timur yang masih belum mengetahui  tentang Wayang Krucil dari Kabupaten 

Malang ini.   

Dalam tugas ini dikerjakan oleh dua mahasiswa dengan pembagian tugas 

penyutradaraan  beserta D.O.P (Director Of Photography) dan penuyusunan 

skenario beserta editing. penulis berperan sebagai sutradara dan D.O.P (Director 

Of Photography) dalam pembuatan film dokumenter Wayang  Krucil Wiloso di 

Kabupaten Malang karena wayang krucil ini mulai punah karena gerusan zaman. 

Hal ini didukung dalam situs www.suryamalang.com yang menjelaskan 

bahwa usia wayang tersebut sudah  mulai tua dan banyak beberapa karakter yang 

mulai rusak dan sulit diperbaiki yang sampai saat ini belum ada duplikasi dari 

wayang krucil. ditambah dengan pentas  wayang krucil yang jarang di gelar ini 

membuat masyarakat kurang mengetahui keberadaan wayang krucil yang khas ini. 

Seperti yang dijelaskan pada situs  www.mediamalang.com Wayang Krucil, 

dari segi fisik wayang krucil terbuat dari kayu pipih kecuali tangan yang terbuat 

http://www.suryamalang.com/
http://www.mediamalang.com/
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dari kulit. dan wayang krucil jika dilihat dari segi cerita berbeda dengan Wayang 

Kulit. jika 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 

Wayang lain tidak bisa bersinggungan secara langsung. Sementara dalam setiap 

penampilan, menggunakan dua layar di antara 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.  

Penulis menggunakan film dokumenter sebagai salah satu upaya pelestarian 

Wayang Krucil Wiloso tersebut karena film dokumenter merupakan film yang 

menceritakan kejadian nyata dengan kekuatan ide kreatornya dalam merangkai 

gambar menarik menjadi istimewa secara keseluruhan (Andi, 2012: 318). 

Dalam membuat film dokumenter ini, penulis menggunakan basis silhouette 

yang menunjang daya tarik visual yang menampilkan obyek utamanya gelap dan 

latar belakangnya terang. 

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengenalkan Wayang Krucil 

Wiloso di Kabupaten malang ini melalu film dokumenter sebagai salah satu upaya 
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pelestarian, agar keberadaan wayang krucil ini tidak perlahan hilang terkikis oleh 

zaman. 

 

1.2 Fokus Penciptaan 

Berdasarkan dari latar belakang di atas  maka permasalahan di Tugas Akhir 

ini adalah bagaimana menyutradarai  film dokumenter dan menyutradarai 

fotografi/D.O.P 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. Menyutradarai film dokumenter Wayang Krucil Wiloso Khas Kabupaten 

Malang dengan baik. 

2. D.O.P (Director Of Photography) dalam film dokumenter Wayang Krucil 

Wiloso berbasis Silhouette. 

 

1.4 Tujuan Penciptaan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini antara lain: 

1. Menyutradarai film dokumenter tentang Wayang Krucil Wiloso di Kabupaten 

Malang. 
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2. Menghasilkan film dokumenter tentang Wayang Krucil Wiloso Di Kabupaten 

Malang. 

3. Membuat film dokumenter yang dapat menvisualisasikan Wayang Krucil khas 

Kabupaten Malang berbasis Silhouette. 

 

1.5 Manfaat Penciptaan 

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam Tugas Akhir ini antara 

lain: 

1. Manfaat Mahasiswa 

Memahami peran penyutradaraan dan  D.O.P (Director Of Photography) 

dalam pembuatan film dokumenter yang dapat mengedukasi, melalui pesan-

pesan yang disampaikan secara verbal maupun non verbal. 

2. Manfaat Lembaga atau Stikom 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan di 

bidang videografi khususnya mengenai penyutradaraan dalam pembuatan film 

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

Diharapkan menjadi suatu manfaat dan menjadi bahan refrensi mahasiswa lain. 

3. Manfaat Masyarakat 

a.Manfaat Teoritis 

Berbasis Silhouette yang digunakan dalam film dokumenter ini untuk 

memperindah informasi visualisasi yang disuguhkan. 
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b.Manfaat praktis 

Diharapkan hasil dari film dokumenter ini dapat dijadikan sebagai media 

sarana atau informasi yang mampu mengedukasi masyarakat untuk lebih 

mengenal tentang Wayang Krucil Wiloso di Kabupaten Malang. 

 


