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ABSTRAK 

 

Tari Beskalan Putri Malang merupakan salah satu aset kebudayaan seni tari dari Kota 

Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Tari Beskalan Putri mulai 

berkembang pada tahun 1940 dan merupakan tarian di Kota Kepanjen Kabupaten 

Malang. Tari Beskalan Putri ini merupakan aset kebudayaan bangsa, namun sayangnya 

seiring dengan perkembangan jaman era saat ini, tarian ini semakin punah dengan 

kurangnya melestarikan tarian Beskalan Putri oleh kalangan masyarakat Kabupaten 

Malang. Untuk itu, buku panduan ini dibuat untuk memperkenalkan, memberi nilai 

edukasi, dan sebagai acuan untuk mempelajari Tari Beskalan Putri Malang. 

Diharapkan video ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat 

Kabupaten Malang.  

Kata kunci: Tari Beskalan Putri, Kebudayaan Kota Kepanjen Kabupaten Malang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini mengambil objek tari Beskalan yang berasal dari Kota Kepanjen 

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dimana warga kota Malang dikenal sebagai 

kota pariwisata yang kaya akan kebudayaan dan keseniannya, salah satu budaya yang 

ada disana yaitu Tari Beskalan Putri. 

Tari Beskalan Putri merupakan salah satu bentuk tarian putri yang berkembang 

dari bentuk tari ritual, khususnya sebagai medium upacara yang erat kaitannya dengan 

eksistensi bumi atau tanah, yang kemudian sekitar tahun 1940-an berkembang menjadi 

bentuk tari yang berkaitan erat dengan pertunjukan “Andhong”, sejenis tayub yang 

pertunjukannya secara berkeliling “mbarang” atau “ngamen”. Dan tarian beskalan 

putri ini juga memiliki arti sendiri yaitu kata “Beskalan” berasal dari kata “bit dan kal”. 

Bit berawal dari kata bibit atau bakal dan kal berasal dari kata cikal atau awal atau 

kawitan. Kata kawitan merupakan perjalanan spiritual yang secara continue dicari 

berdasarkan penghayatan spiritual, sedangkan kata “cikal” yaitu dari kata cikalan (buah 

kelapa yang akan parut untuk diambil santannya) yang artinya awal atau permulaan 

(Hidajat Robby, 2017: 11). 
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Pada era saat ini tidak dipungkiri bahwa budaya lokal yang sudah seharusnya 

dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat, karena bukan hal yang tidak 

mungkin nanti dapat terjadinya kepunahan atau bahkan di akuisisi oleh negara lain. 

Begitu juga dengan Tarian Beskalan Putri Kabupaten Malang ini. Merujuk pada 

pernyataan dari Ratna Chandra J. selaku seksi budaya Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang, bahwa untuk saat ini masyarakat yang hanya sekedar 

mengetahui Tarian Beskalan Putri adalah masyarakat lingkup Kota Kepanjen 

Kabupaten Malang dan sekitarnya saja, dan untuk masyarakat yang memahami secara 

mendalam dari tarian tersebut, adalah masyarakat yang antusias terhadap tarian 

tersebut dengan mempelajari dan mengikuti pelatihan tarian Beskalan. Lalu untuk 

diluar dari semua itu, masyarakat tidak mengetahui tarian Beskalan. 

Statistik Kebudayaan 2015-2018 yang dirilis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang mencatat total kesenian yang diperkirakan akan punah, berikut data 

yang terlampir : 
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Tabel 1.1 data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

No Jenis Kesenian  
Tahun 

2015 2016 2017 2018 

1 TARI 56 201 159 96 

2 MUSIK 49 193 154 114 

3 TEATER 2 2 3 8 

4 RUPA 0 2 2 4 

5 LUDRUK 3 9 24 45 

6 DALANG 1 12 23 48 

7 SINDEN 2 24 46 40 

 

(Sumber Dokumentasi Peneliti, 2019) 

Melihat data tersebut bahwa budaya tradisional, khususnya dalam seni tari, 

akan sedikit demi sedikit mengalami pengikisan, mengingat teknologi yang semakin 

maju, dan kebiasaan yang dilakukan pun jauh dari melestarikan budaya lokal, sehingga 

pada masa yang akan datang, budaya lokal akan susah dikenali bahkan akan punah dari 

masyarakat sekitar, khususnya untuk tarian Beskalan (menurut Ratna Chandra J.) 

Fungsi dari tari Beskalan ini dibedakan dalam 6 (enam) kategori yaitu ada tari 

sebagai refleksi dan validitas organisasi sosial, sebagai wahana ekspresi ritual sekuler 

dan religi, sebagai hiburan sosial atau aktivitas seni, sebagai saluran psikologis, sebagai 

refleksi nilai-nilai estetik atau aktivitas estetik itu sendiri dan tari sebagai refeleksi 

pola-pola substansi ekonomi atau sebagai aktivitas ekonomi (Hidajat Robby, 2017: 35). 
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Menurut Ratna Chandra J. video ini menjadikan sebuah media edukasi kepada 

masyarakat. Agar budaya ini akan tetap terjaga dari kepunahan, dan akan selalu 

dilestarikan. Untuk kawasan luar Kota Kepanjen Kabupaten Malang juga perlu 

memahami tarian Beskalan, karena perilaku tersebut juga dapat membantu 

melestarikan tarian tradisional asal Indonesia, Jawa Timur, sehingga tarian tradisional 

tersebut tidak mengalami kepunahan dan terlebih tidak akan dengan mudah di akuisisi 

oleh negara lain, video mengenai tarian Beskalan ini menjadi sekian dari salah satu 

jawaban terhadap kelangkaan bahkan kepunahan tarian Beskalan yang diapresiasikan 

seninya melalui Video, sehingga masyarakat mengetahui, memahami dan melestarikan 

dari tarian Beskalan. 

Perancangan ini di fokuskan membuat video, karena melalui teknik 

cinematography dapat menceritakan kembali tradisi Tari Beskalan Putri Malang agar 

dapat memperkenalkan kepada masyarakat yang belum memahami dan melestarikan 

Tari Beskalan Putri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan pada penelitian ini adalah : 

Bagaimana merancang Video Tarian Beskalan Putri sebagai upaya memperkenalkan 

seni tradisi Kabupaten Malang. 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang nantinya akan digunakan pada penulisan 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

a) Pada perancangan video ini membahas tentang tarian beskalan putri yang belum 

banyak diketahui oleh masyarakat. 

b) Pada video ini menyajikan tentang rangkaian atraksi tarian beskalan putri 

c) Media pendukung seperti foto deskripsi X-banner, poster, flyer dan gantungan 

kunci 

d) Bahasa yang digunakan di media pendukung adalah Bahasa Indonesia 

e) Lokasi : Kota Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah Merancangan Video Tari Beskalan Putri 

Sebagai Upaya Memperkenalkan Seni Tradisi Kabupaten Malang. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

1.5.1 Manfaat praktis 

Manfaat praktis dalam perancangan ini adalah sebagai bentuk edukasi dan juga 

sebagai bentuk pelestarian budaya tradisional masyarakat sehingga tradisi tersebut 

tetap terjaga. 
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1.5.2 Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah sebagai media edukasi yang baru 

dalam bentuk video yang mengenalkan tarian Beskalan untuk masyarakat dan juga 

guna sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang memiliki ketertarikan 

mengangkat permasalahan yang sama, khususnya dalam pengenalan tarian Beskalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh salah satu mahasiswa Desain 

Komunikasi Visual di Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya yang 

bernama Candra Dwi Wicaksono yang berjudul Perancangan Video Online Desa 

Pengrajin Patung Batu Di Watesumpak Trowulan Sebagai Upaya Mengenalkan 

Kepada Masyarakat. Dengan tujuan peneliti ingin mengenalkan icon desa pengrajin 

patung batu dengan kekuatan budaya fisik seperti adat istiadat, arsitektur desa, dan 

kebudayaannya, dengan menggunakan media online berupa website, youtube, dll 

sebagai media utama untuk mengenalkan Pengrajin Patung Batu di watesumpak 

trowulan. 

 Perancangan ini menggunakan media visual video dengan menitik fokuskan 

pada icon desa pengrajin patung batu, kemudian dikemas dalam bentuk video agar 

lebih menarik dan dapat diterima oleh masyarakat. Berikut adalah gambar dari hasil 

penelitian terdahulu oleh Candra Dwi Wicaksono, berupa Perancangan Video Online 

Desa Pengrajin Patung Batu Di Watesumpak Trowulan Sebagai Upaya Mengenalkan 

Kepada Masyarakat (lihat gambar 2.1). 
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Gambar 2.1 Video Desa Pengrajin Patung Batu Di Watesumpak Trowulan 

Sumber : Dokumentasi Candra Dwi Wicaksono 

 

 Dari penjelasan tersebut, bahwa pembeda dari peneliti terdahulu adalah dari 

segi topik yang diangkat, dimana terdahulu mengangkat Desa Pengrajin Patung Batu 

di Watesumpak Trowulan, sedangkan yang akan penulis rancang adalah membuat 

video Tarian Beskalan Putri dengan Kota asal Kepanjen Kabupaten Malang. 

2.2 Tarian Beskalan Putri 

Tarian Beskalan Putri ini merupakan kesenian tarian yang berasal dari Kota 

Kepanjen Kabupaten Malang – Jawa Timur. Dan tarian Beskalan ini adalah salah satu 

bentuk tari putri yang berkembang dari bentuk tari ritual, khususnya sebagai medium 
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upacara yang erat kaitannya dengan eksistensi bumi atau tanah, yang kemudian sekitar 

tahun 1940-an berkembang menjadi bentuk tari yang berkaitan erat dengan pertunjukan 

“Andhong”, sejenis tayub yang pertunjukannya secara berkeliling “mbarang” atau 

“ngamen”. Dan tarian beskalan putri ini juga memiliki arti sendiri yaitu kata 

“Beskalan” berasal dari kata “bit dan kal”. Bit berawal dari kata bibit atau bakal dan 

kal berasal dari kata cikal atau awal atau kawitan. Kata kawitan merupakan perjalanan 

spiritual yang secara continue dicari berdasarkan penghayatan spiritual, sedangkan kata 

“cikal” yaitu dari kata cikalan (buah kelapa yang akan parut untuk diambil santannya) 

yang artinya awal atau permulaan (Hidajat Robby, 2017: 11). 

2.2.1 Tata Busana Tari Beskalan Putri 

 Dalam tata busana penari Beskalan yang sedang berkembang di Kota Kepanjen 

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur (Hidajat Robby, 2017: 80), sebagai berikut : 

1. Sanggul Jawa (Gelung Jawa) 

Sanggul Jawa yang digunakan adalah gelung tekuk yang diberikan hiasan bunga 

melati yang disebut suren. Melati yang dirajut ini memberikan kesan anggun dan 

juga diharapkan menyebarkan bau harum. 

2. Giwang (Suweng) 

Giwang adalah acsesoris yang dipasang ditelinga. Bentuknya bulat, tekniknya 

dijepitkan. Bentuk giwang seperti ini membuat pemakaiannya tampak anggun. 
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3. Kalung Sungsun 

Kalung sungsun adalah bentuk kalung yang diadaptasi dari acsesoris tari yang 

berkembang di istana. Termasuk juga Tari Gambyong, tujuannya untuk mengisi 

bagian leher agar tampak lebih anggun. Setidaknya bagian leher tidak kosong. 

Namun untuk bentuk penampilan yang sederhana kadang tidak menggunakan. 

4. Mekak (Kemben Bordil) 

Bagian kostum untuk menutup bagian torso penari menggunakan kain bersulam 

bordil manik-manik. Kostum ini disebut mekak atau kemben. Bentuk kostum ini 

juga diadaptasi dari kostum Wayang Orang untuk penari wanita. Karena bentuknya 

sederhana untuk menutupi bagian dada kebawah. 

5. Stagen 

Stagen adalah jenis kain yang selebar jengkal tangan dan panjang kurang lebih 

sekitar 2 hingga 3 meter terbuat dari benang yang ditenun. Umumnya bentuk stagen 

ini lebih tebal disbanding dengan kain pada umumnya. Fungsi stagen adalah untuk 

mengikat kostum utama yang menggabungkan antara kostum bagian dalam dari 

torso dan celana yang menutup bagian pinggul. 

6. Sabuk Timang 

Sabuk timang termasuk acsesoris untuk memberikan aksentuasi pada bagian 

pinggang, setelah mekak dipasang dan ditutup kain segi empat disebut “ilat-ilatan”. 

Kain dipasang di depan untuk menutup sambungan pertemuan antar kain dari 

mekak. Bagian pinggang diikat dengan sabuk bertimbang. 
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7. Celana Panji 

Kostum Tari Beskalan tidak seperti tari putri yang lain, yaitu memakai celana 

sebatas lutut, disebut “celana panji”. Pola celana ini merupakan adaptasi dari 

bentuk gambaran pada tokoh-tokoh satria pada Wayang Gedog. Karena penari 

mengenakan celana, pada waktu yang lampau orang menyebut Tari Beskalan 

dengan nama pakaian lanang (busana pria). 

8. Semyok 

Semyok, istilah sederhana disebut sembong, yaitu berasal dari tradisi masyarakat 

melayu (laki-laki) yang mengenakan kain sarung hanya setengah bagian. Semyok 

berbentuk persegi panjang dengan bagian bawah dikerungkan setengah lingkaran. 

Bagian permukaannya disulam dengan bordil manik-manik berhias binatang 

burung atau bunga-bungaan. Lengkung semyok bagian depan dapat dipasang 

bersusun dua, dan seluruh lingkarnya diberikan hiasan untaian manik-manik. 

9. Pedangan Kanan-Kiri 

Pedangan adalah paduan dari rapek, dipasang di bagian kiri dan kanan. Bentuknya 

seperti pedang, kemudian dikenal dengan sebutan pedangan. Hal ini dapat 

dipahami sebagai tradisi memberikan identitas dari pemakaiannya, yaitu bentuk 

pakaian perang zaman dahulu yang terbuat dari kulit dan diberikan pelindung dari 

lempengan baja. 
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10. Kaus Kaki Panjang (Kaus Kaki Bola) 

Kaus kaki bola, pada umumnya untuk menampakan kesan tradisional. Penari 

diberikan kostum pelengkap yaitu kaus kaki bola. Hal ini memiliki motivasi yang 

bervariasi, setidaknya kaki penari yang pada umumnya penari adalah orang-orang 

desa, tidak bersih kulitnya menjadi tertutupi. Sehingga kesannya menjadi agak 

anggun. 

11. Gongseng (Genta-Genta Kecil) 

Fungsi gongseng itu musik internal adalah untuk membuat irama, bunyinya 

mengikuti kendang yang diberikan tekanan pada gerak. Bahkan diasumsikan, genta 

kecil yang dipasang pada kaki ini merupakan tradisi kuno, yaitu untuk menolak 

balak (menyingkirkan kekuatan roh-roh jahat). 

12. Keris 

Keris ini digunakan untuk kelengkapan Tari Beskalan hanya untuk beberapa daerah 

tertentu. Penari Beskalan yang menggunakan perlengkapan keris ada di daerah 

Malang bagian Timur. Khususnya untuk Tari Beskalan yang dikembangkan oleh 

Rasimun. 

13. Sampur 

Penari Beskalan menggunakan property yang digolongkan dalam aksesoris. 

Namun sampur memiliki fungsi, yaitu untuk alat menari. Karena sampur ini 

memberikan sentuhan estetika tersendiri, karena permainan sampur itu yang 

membuat penampilan Tari Beskalan Putri menjadi menarik. 
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2.2.2 Unsur-Unsur Gerakan Tari Beskalan Putri 

1. Pola Tari Awal 

Urutan gerak ini terkait dengan struktur tari, yang disebut dengan “Gejuk 

Gawang” Gerakan ini adalah gerak awal, pada umumnya digunakan untuk membuka 

atau mengawali tari. Gerakan terdiri dari gerak kaki yang disebut tindak (jalan), motif 

ngolong sampur. Motif gerak tari, sirig kebyak kebyok sampur (Hidajat Robby, 2017: 

98). 

Gerak gejuk entran, posisi tanjak (berdiri) dengan menghentakan ujung tumit 

agar gongseng berbunyi sesuai dengan irama gending (pada bagian tertentu dapat 

diisikan gerak sembahan yang dilakukan dengan cara: Jengkeng, posisi badan rendah, 

motif tangan: sembahan). Gerak dalam rangkaian awal ini dimulai dengan motif gerak 

Ngancap, arah gerak maju, motif gerak tangan kebyok-kebyak sampur (Hidajat Robby, 

2017: 99). 

Gejuk mapah lamba, motif gerak tangan pentangan. Dilanjutkan motif gerak 

Gejuk mapah rangkep (irama dilipatkan). Motif gerak tangan ukel lumah kanan/kiri, 

dilanjutkan seblak sampur kanan/kiri. Posisi ini dilajutkan dengan motif gerak gejuk 

ngembyak. Berikutnya dilanjutkan dengan motif gerak transisi, singget – tanjek: kedua 

tangan bergantian kebyak sampur – tanjak, berikutnya maju – ngancap, kebyok-kebyak 

sampur, dilanjutkan dengan motif gerak panjeran (mengangkat kaki kanan dengan 

menggetarkan gongseng) (Hidajat Robby, 2017: 100). 
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2. Pola Isi Tari 

a. Soleh I 

Tanjek (badan tegak, kaki kiri menyangga badan, kaki kanan agak maju; serong 

kanan). Motif gerak tangan kebyok-kebyak, kepat sampur lombo. Selanjutnya 

dirangkai dengan motif gerak ledekan: tanjek kanan, kebyok-kebyak, kepat 

sampur rangkep. 

Motif gerak tangan kepat sampur kanan-kiri. Motif gerak selanjutnya adalah 

ngrawit: embat: motif gerak embat tangan kanan, motif gerak tangan kiri tekuk 

melumah (telapak tangan menghadap ke atas). Gedruk Jujungan atau panjeran 

(gerak mengangkat kaki kanan dan menggetarkan gongseng), seblak sampur 

kanan (Hidajat Robby, 2017: 101). 

b. Soleh II 

1) Ukel Suweng 

a) Posisi badan tanjek kanan, motif gerak tangan ukel lumah, ledekan 

b) Tanjek kanan, motif gerak tangan nigas – ngelus roncen – ukel lumah, 

ledegan ongkekan, seblak sampur kanan – kiri. 

2) Onter-Onter 

a) Motif tangan gerak ukel pakis, seblak sampur kanan – kiri, motif gerak 

kepala ndamar – sandal pancing, ukel pakis. 

b) Nigas, ngelus roncen, ukel lumah, ledegan – ongkekan, seblak sampur 

kanan – kiri. 
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3) Ngerawit 

Motif gerak tangan ngelincir (tasikan – pupuran) ngerawit, ukel lumah, 

ledekan, ongkekan seblak sampur kanan - kiri. 

4) Ore Rekmo 

Motif gerak tangan ore gekmo sekar suwun, nigas, ngelus roncen, ukel 

lumah, ledegan ongkekan, seblak sampur kanan – kiri. 

5) Geklekan Lombo Rangkep 

Motif gerak tangan celekan nigas, nelus roncen, ukel lumah, ongkekan, 

seblak sampur kanan – kiri. 

6) Bandrek Gelung 

Motif gerak tangan bandrek gelung, usap tangan kanan, ukel lumah, usap 

tangan kanan, ongkekan, sekar suwun, nigas, ngelus roncen, ukel lumah, 

ledekan, ongkekan, seblak sampur kanan – kiri. 

c. Soleh II 

1) Gejuk Maju 

Motif gerak kaki, gejuk maju, motif gerak tangan sogokan sekar suwun 

(tangan kanan dan kiri), singget puketan, maju, kebyak sampur, njluwat 

mancat, gejuk mundur, mancat labas. 
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2) Labas 

Motif gerak kaki labas lombo, mancat labas, motif gerak tangan mentang. 

3) Kontrengan 

Motif gerak kontrengnan, gejuk ngembyak putar kanan, motif gerak tangan 

singket kebyok. Gejuk muncur, njluwat muancat. 

d. Mundur Gawan 

1) Gejug telu, motif gerak kaki gejuk telu, kencrongan mancat 2x, njluwat 2x. 

2) Tindak medot, motif gerak kaki tindak medot 3x, tangan mentang kekyak 

sampur. 

3) Nglebak kanan – merak kesimpir, motif gerak mentang, singget kebyok 

maju, singket kebyao kebar skerep, ngayam alat, ngancap sirigan. 

4) Gekil emtram, motif gerak gejuk entram. Motif gerak tangan singet kebyak. 

5) Ulap-ulap bumi langit, motif tubuh tanjak, motif gerak tangan kanan dan 

kiri: ulap-ulap bumi langit. 

6) Sembah. Motif tubuh merendah, paseban jengkeng sambahan, motif gerak 

tangan ngolong sampur kebyak kebyok, sirig pentangan. 

2.3 Media 

 Media adalah saran penyampaian yang termasuk di dalamnya adalah media 

penyiaran (TV dan Radio), media cetak (Surat Kabar dan Majalah), surat langsung, 

iklan outdoor dan media pendukung lainnya (Belch, 2007). Media erat kaitannya 



17 
 
 

 
 
 

dengan iklan sehingga pola pikir masyarakat mengatakan media adalah tempat untuk 

beriklan. Dengan media penyampaian komunikasi seperti penawaran produk dapat 

langsung disampaikan kepada konsumen.  

2.4 Media Promosi 

Media Promosi adalah sarana untuk mengkomunikasikan suatu 

produk/jasa/perusahaan atau yang lain nya agar di kenal masyarakat luas. Dimana 

fungsi tersebut memiliki sifat dasar agar orang mengetahui sesuatu, yakni: 

mengkomunikasikan, meyakinkan dan mengarahkan. Fungsi tersebut bertujuan agar 

seseorang dapat mengetahui, mengakui, memiliki dan mengingat diri pada suatu 

produk/jasa/perusahaan yang menjadi sasarannya. Agnes Ira Susanti (Assauri, 2012: 

272) 

1. Flyer 

Flyer merupakan bentuk iklan kertas ditunjukan untuk distribusi yang luas dan 

biasanya dipasang atau didistribusikan di tempat umum. Brosur dapat digunakan oleh 

individu, perusahaan atau organisasi untuk mempromosikan barang, kegiatan atau jasa 

atau bahkan untuk promosi percetakan yang mencetak brosur itu sendiri. Memberikan 

informasi menarik atau mengirim pesan sosial, agama atau politik. Flyer juga telah 

digunakan dalam konflik bersenjata, misalnya propaganda leaflet yang disebar lewat 

udara sebagai senjata taktik perang psikologis. 
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2. Poster 

Poster merupakan media luar ruang yang sering digunakan dan mudah ditemui di 

mana saja dan kapan saja. Poster ini memiliki karakteristik media yang informatif, 

tidak diatur untuk dipindah-pindahkan, dapat dibaca berulang-ulang, mampu 

menjangkau audiens yang banyak atraktif. Media ini informatif karena didalam poster 

ini biasanya memuat informasi lain yang cukup lengkap dan jelas baik siapa, kapan 

dan dimana. 

3. X-Banner 

X-Banner adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, 

berbentuk banner dengan konstruksi penyangga berbentuk "X" sehingga banner bisa 

berdiri sendiri. Media ini juga menarik untuk digunakan karena keberadaannya mampu 

mencuri perhatian audiens. 

4. Gantungan Kunci 

Gantungan kunci adalah gantungan kecil yang digunakan untuk mengaitkan 

sesuatu atau aksesoris kecil kelubang kuncinya. Gantungan kunci terbuat dari berbagai 

macam jenis bahan, bentuk, dan modelnya. Maka tak salah jika saat ini gantungan 

kunci menjadi berkembang pesat. 

2.4.1 Definisi Media 

Menurut Cangara (2006:119) Media adalah alat atau sarana yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar 
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psikologi memandang bahwa dalam komunikasi antar manusia, maka media yang 

paling dominasi dalam berkomunikasi adalah pancaindera manusia seperti mata dan 

telinga. Pesan-pesan yang diterima selanjutnya oleh pancaindera selanjutnya diproses 

oleh pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, 

sebelum dinyatakan dalam tindakan. 

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa media adalah segala sesuatu alat 

komunikasi baik cetak maupun audio visual yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi dari pengirim ke penerima pesan. 

Jenis-jenis media secara umum menurut (www.pengertianahli.com) dapat 

dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Media Visual 

Media visual adalah media yang bisa dilihat, dibaca dan diraba. Media ini 

mengandalkan indra penglihatan dan peraba. Berbagai jenis media ini sangat mudah 

untuk didapatkan. Contoh media yang sangat banyak dan mudah untuk didapatkan 

maupun dibuat sendiri. Contoh: media foto, gambar, komik, gambar temple, poster, 

majalah buku, miniatur, alat peraga dan sebagainya. 

2. Media Audio 

Media audio adalah media yang bisa didengar saja, menggunakan indra telinga 

sebagai salurannya. Contoh: suara, musik, lagu, alat musik, siaran radio, dan kaset 

suara atau CD dan sebagainya. 

 

http://www.pengertianahli.com/
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3. Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media yang bisa didengar dan dilihat secara bersamaan. 

Media ini mengerakkan indra pendengaran dan penglihatan secara bersamaan. 

Contohnya: fil, televisi dan pementasan. 

2.4.2 Definisi Promosi 

Promosi menurut Tjiptono (1997:219) adalah suatu bentuk komunikasi 

pemasaran. Yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran suatu 

perusahaan yang berusaha menginformasikan, mempengaruhi atau mengingatkan 

konsumen atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan setia 

pada produk yang ditawarkan. 

Sedangkan menurut Basu Swasta Irawan (1997:349) promosi adalah semua 

jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa promosi 

merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen pemasaran dan sering 

dikatakan sebagai proses berlanjut. Dengan promosi menyebabkan orang yang 

sebelumnya tidak tertarik untuk membeli suatu produk akan menjadi tertarik dan 

mencoba produk sehingga konsumen melakukan pembelian. 

2.5 Video 

 Video adalah media yang mempunyai unsur visual dan audio, dimana media ini 

dapat di lihat gerakan visualnya dan dapat di dengar suaranya sehingga tampilannya 

lebih menarik. Menurut Azhar Arsyad (2011: 49) menyatakan bahwa video merupakan 
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gambar-gambar dalam frame, dimana frame demi frame di proyeksikan melalui lensa 

proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Dalam video pun 

memiliki resolusi dalam kualitas videonya resolusi dari video sebagai berikut: 

1. QVGA (320x240) 

Resolusi ini sering di gunakan pada layer handphone. 

2. VGA (640x4800) 

Resolusi ini merupakan  resolusi terendah dalam setting sebuah video. 

3. SVGA (1366x768) 

Resolusi ini merupakan resolusi menengah dalam setting sebuah video. 

4. XGA (1024x768) 

Resolusi ini merupakan yang sering dipakai orang-orang. 

5. WXXGA (1366x768) 

Resolusi ini yang terdapat pada layar kamera laptop. 

6. HD (1280x720) 

Resolusi ini biasanya di gunakan untuk upload di youtube karena resolusinya yang 

besar. 

7. Full HD (1920x1080) 

Kualitas resolusi ini sangat di puja orang-orang karena kualitas yang sangat tajam. 

2.6 Storyboard 

Storyboard adalah visualisasi ide dari aplikasi yang akan dibangun, sehingga 

dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang akan dihasilkan. Storyboard dapat 

http://www.davidprasetyo.com/2015/11/pengertian-storyboard.html
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dikatakan juga visual script yang akan dijadikan outline dari sebuah proyek, 

ditampilkan shot by shot yang biasa disebut dengan istilah scene. Storyboard sekarang 

lebih banyak digunakan untuk membuat kerangka pembuatan website dan proyek 

media interaktif lainnya seperti iklan, film pendek, games, media pembelajaran 

interaktif ketika dalam tahap perancangan /desain (www.davidprasetyo.com). 

2.7 Sinematografi 

 Menurut Untung (2011: 01) Film merupakan hasil karya seni yang berasal dari 

perpaduan banyak unsur, seperti suara, gambar, dan gerak. Pemerintah sendiri 

mendefinisikan film sebagai karya cipta seni budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan sinematografi dengan 

direkam pada pita selluloid, pita video, piringan video dan bahan penemuan teknologi 

lainnya dalam bentuk, jenis, ukuran kimiawi, proses elektronik tanpa suara yang dapat 

dipertunjukkan atau ditayangkan dengan system proyek mekanik, elektronik dan atau 

lainnya Untung (dalam UU perfilman 1992). 

 Sinematografi berasal dari kata Bahasa inggris, Cinematography dari Bahasa 

latin, Kinema yang artinya gambar. Sinematografi adalah ilmu terapan yang membahas 

tentang teknik menangkap gambar dan menggabungkan gambar tersebut sehingga 

menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide. Sinematografi memiliki 

objek yang sama dengan fotografi, menangkap pantulan cahaya yang mengenai benda. 

Karena objek yang sama, maka peralatannya pun mirip. Perbedaannya adalah peralatan 

fotografi menangkap gambar tunggal sedangkan sinematografi menangkap rangkaian 
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gambar. Sinematografi sendiri sangat dekat dengan film, baik dalam pengertian sebagai 

media penyimpanan maupun sebagai genre seni (Untung, 2011: 02). 

2.8 Tagline 

Tagline adalah salah satu atribut dalam system identitas, berupa satu kata atau 

lebih yang menggambarkan esensi, personality maupun positioning brand. Eric 

Swartz, seorang penulis dan ahli brand tagline sebagai: susunan kata yang ringkas 

(biasanya tidak lebih dari 7 kata), diletakkan mendampingi logo dan mengandung 

pesan brand yang kuat ditunjukan kepada audience tertentu (Surianto Rustan, 2013: 

69). 

2.9 Tipografi 

Pendefinisian umum, tipografi adalah ilmu yang berkaitan dengan aksara cetak. 

Tetapi ternyata belakangan tulisan tangan (hand writting) dan seni melukis aksara 

(calligraphy) temasuk yang dibahas dalam ilmu tipografi. Jadi, akan lebih tepat bahwa 

tipografi itu ilmu yang berkaitan dengan aksara (karakter/aksara/type/typeface). Jadi, 

tepatlah kalau kita yang setiap hari, setiap saat memanfaatkan aksara sebagai sarana 

komunikasi dan informasi perlu memahami tipografi (Adi Kusrianto, 2010: 01). 

Tipografi dalam pengertian yang lebih bersifat ilmiah adalah seni dan teknik 

dalam merancang maupun menata aksara dalam kaitannya untuk menyusun publikasi 

visual, baik cetak maupun non-cetak (Adi Kusrianto, 2010: 01). 
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2.10 Warna 

Warna adalah simbol kehidupan dan warna adalah spektrum tertentu yang 

didalamnya terdapat warna dasar yang sempurna yaitu (berwarna putih). Identitas suatu 

warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Model warna umumnya 

dibedakan atas 2 model dasar (hal ini sangat perlu untuk diketahui oleh desainer visual) 

(Anne Dameria, 2007: 28). 

2.10.1    Warna primer additive (additive color model) 

Yaitu model warna yang didasarkan dari pencampuran warna berdasarakan 

emisi cahaya. Alat/media yang menggabungkan pancaran cahaya untuk menciptakan 

sensasi warna, menggunakan sistem warna additif. Televisi dan LCD, adalah contoh 

yang paling umum. Pencampuran warna Red, Green dan Blue akan menghasilkan 

warna putih (hal ini yang menjadikan warna putih sebagai warna yang kaya spectrum 

warna karena merupakan gabungan dari spektrum-spektrum cahaya). Campuran warna 

cahaya merah dan hijau, menghasilkan nuansa warna kuning atau orange. Campuran 

hijau dan biru menghasilkan nuansa cyan, sedangkan campuran merah dan 

biru menhasilkan nuansa ungu dan magenta. Campuran dengan proporsi seimbang dari 

warna additif primer menghasilkan nuansa warna kelabu jika ketiga warna 

ini disaturasikan penuh, maka hasilnya adalah warna putih. Ruang warna/model warna 

yang dihasilkan disebut dengan RGB Color System (red, green, blue). RGB didapatkan 

dari mengurai cahaya (Darwis Triadi, 2014: 30). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Spektrum
https://id.wikipedia.org/wiki/Putih
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2.10.2     Warna primer subtraktif (subtractive color model)  

Yaitu merupakan warna yang didapat dari pencampuran warna berdasarkan 

media tinta pada kertas. Model ini disebut juga dengan istilah Merah, Kuning, Biru / 

RYB (red, yellow, blue) color system. Model ini biasa dipakai di industri Pigment, 

tinta, cat dan seni rupa (Darwis Triadi, 2014: 31). 

2.11 Kesenian 

Kesenian adalah salah satu unsur yang menyangga kebudayaan. Ia berkembang 

menurut kondisi dari kebudayaan itu. Kesenian tidak pernah berdiri lepas dari 

masyarakat. Sebagai salah satu bagian yang penting dari kebudayaan, kesenian adalah 

ungkapan kreativitas dari kebudayaan itu sendiri. Masyarakat yang menyangga 

kebudayaan -dan dengan demikian juga kesenian mencipta, memberi peluang untuk 

bergerak, memelihara, menularkan, mengembangkan untuk kemudian menciptakan 

kebudayaan baru lagi (Umar Kayam, 1981: 39). 

2.12 Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia adalah satu kondisi majemuk karena ia bermodalkan 

berbagai kebudayaan lingkungan wilayah yang berkembang menurut tuntutan 

sejarahnya sendiri-sendiri. Pengalaman serta kemampuan wilayah-wilayah itu 

memberikan jawaban terhadap masing-masing tantangan itulah yang memberikan 

bentuk, shape, dari kebudayaan itu. Juga proses sosialisasi yang kemudian 

dikembangkan dalam kerangka masing-masing kultur itu memberi warna kepada 
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kepribadian yang muncul dari lingkungan wilayah budaya itu (Umar Kayam, 1981: 

16). 

2.13 Audio Visual 

 Menurut Sean Cubitt (Cubitt, 1993: 93) Video merupakan media publikasi yang 

paling informative saat ini, karena video termasuk media publikasi menyampaikan 

pesan dengan baik itu secara textual, audio, maupun visual. 

 Jadi kesimpulan dari audio visual atau video adalah salah satu media yang 

efektif untuk menyampaikan gagasan atau argumentasi dalam bentuk cerita melalui 

gambar yang bergerak. Seiring perkembangan teknologi fleksibilitas dari media ini 

memposisikan sebagai multi device. Hingga saat ini media bukan hanya dapat di 

salurkan lewat televise, tetapi juga dapat kita salurkan ke berbagai media sosial di 

internet. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data melalui wawancara dan 

observasi untuk mengetahui secara langsung informasi yang baik dan akurat kepada 

Sanggar Tari Beskalan Putri. Observasi sendiri dapat dilakukan dengan melihat 

langsung terhadap objek penelitian. Dokumentasi adalah salah satu metode 

pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat 

oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.  

Metode yang digunakan dalam pembuatan buku ini adalah dengan metode 

kualitatif. Data yang akan dianalisis pada penelitian ini bersifat induktif dan kualitatif 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berdasarkan 

fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian di jadikan hipotesis atau teori. Hasil 

dari penelitian kualitatif lebih di tekankan pada makna dari pada generalisasi 

(Sugiyono, 2009: 15). Dengan kualitatif yang dipilih sebagai metode pendekatan, 

diharapkan data yang diperoleh dapat sesuai dengan fakta, terperinci secara jelas dan 

menunjangnya kelanjutan dari Perancangan Video Tari Beskalan Putri Sebagai Upaya 

Memperkenalkan Seni Tradisi Kabupaten Malang.  
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3.2 Objek Penelitian 

 Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati atau mempelajari lebih 

mendalam mengenai aktivitas (activity), orang-orang (actors) yang ada pada tempat 

(place) tertentu (Sugiyono, 2007: 215). Lalu yang akan dijadikan sebagai objek 

penelitian ini adalah tarian Beskalan, melalui pembuatan video upaya 

memperkenalkan kepada masyarakat dengan menunjukan proses tariannya, kostum 

yang dikenakannya, hingga pengertian dari tarian tersebut. 

3.3 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya 

sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2010: 107). 

Dengan bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dan tepat maka 

diperlukannya informan yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan data. 

Penelitian ini bertujuan untuk lebih mengetahui tarian Beskalan Putri dari tahap 

awal hingga akhir. Maka darinya diperlukan subjek yang memenuhi parameter 

yang dapat menceritakan, menjelaskan hingga mengerti runtutan data yang 

berhubungan dengan perihal diatas. Maka subjek yang dianggap memenuhi 

karakteristik diatas adalah sebagai berikut: 

a. Disparbud Malang, adalah sebuah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur 

penunjang Pemerintah Kabupaten Malang. Disparbud Malang dikepalai oleh 

seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Disbudpar adalah tugas membantu 
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Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan 

pemerintahan bidang Kebudayaan. 

b. Pelatih Tari, sebagai orang yang mengetahui, memberikan arahan, serta 

mendalami tarian Beskalan dari tahap awal hingga akhir. 

c. Subjek yang memiliki tingkat informasi yang tinggi atau seperti kepakaran, 

budayawan, pengamat social, psikolog, peneliti, dan sebagainya. Dalam hal ini 

akan kepakaran yang dipilih adalah pakar Antropologi Budaya. 

3.4 Lokasi Penelitian 

 Penelitian proses produksi garam dari tahap awal sampai akhir ini dilakukan 

di daerah Kota Kepanjen Kabupaten Malang – Jawa Timur. 

3.5 Perancangan Penelitian 

Perancangan disusun secara logis dan sistematis menjadi titik tolak utama 

dalam sebuah penciptaan. Hal ini bertujuan agar hasil dari perancangan dapat turut 

memberikan kontribusi terhadap pembelajaran kepada masyarakat akan proses 

tarian Beskalan Putri. Kerangka Tugas Akhir harus disusun dengan jelas sehingga 

menghasilkan kemudahan dalam memecahkan masalah serta memperkecil 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses perancangan. Prosedur 

perancangan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Riset Lapangan 

Tahap ini umumnya akan bertujuan untuk mempelajari secara lebih 

mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat 

tertentu, pada tahap ini adalah awal mulanya diperoleh data dari proses 
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tarian Beskalan dari tahap awal hingga akhir sebagai bentuk informasi 

kepada masyarakat. Riset lapangan secara langsung bertujuan untuk lebih 

mengetahui secara detail setiap runtutan proses pelaksanaan tarian Beskalan 

Putri dan mencari data yang tepat dalam penyampaian informasi yang akan 

menggunakan Teknik Video. Serta melakukan wawancara dengan pihak 

pemilik sanggar tarian dan bersangkutan yang memiliki kompetensi yang 

terkait dengan topik perancangan. Tahap ini bertujuan untuk membantu 

wawasan peneliti dan berfungsi sebagai bahan dalam proses pembuatan 

Video tersebut. 

2. Identifikasi Masalah  

Setelah mendapatkan data dari hasil riset, lalu dilakukan identifikasi sesuai 

dengan data yang sudah diperoleh sehingga terlihat permasalahan yang 

dihadapi, yakni Tari Beskalan Putri yang kurang terkenalnya di kalangan 

masyarakat. 

3. Gagasan Desain 

Pada tahap ini meliputi pembuatan rancangan konsep baik secara verbal 

maupun secara visual. Gagasan Desain dibuat berdasarkan topik yang akan 

dibahas terkait perancangan Video Tari Beskalan Putri Sebagai Upaya 

Memperkenalkan Seni Tradisi Kabupaten Malang. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang diperoleh akan memiliki peran yang sangat penting, karena 

mendukung dari pembuatan buku proses tarian Beskalan dari tahap awal hingga 

akhir ini. Pengumpulan data guna mendapatkan edukasi atas bagaimana karya itu 
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dibuat. Pembuatan karya dapat dibuat dengan lebih rinci, terarah dan sistematis, 

sehingga karya yang diperoleh nantinya menghasilkan karya yang baik dan tidak 

menyimpang dari proses - proses bagaimana karya itu dibuat. Pengumpulan data 

yang digunakan meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi tari, dan studi 

pustaka. 

3.6.1 Observasi 

Cara ini sangat sesuai untuk mengkaji proses dan perilaku. Menggunakan 

metode ini berarti menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam 

data. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Dalam observasi jenis ini peneliti 

adalah bagian dari apa yang diamati. Seorang peneliti bisa menjadi anggota suatu 

kelompok atau organisasi tertentu dan mengamatinya serta menghimpun data 

darinya. Kelebihan pengamatan jenis ini adalah kemampuannya dalam menjaga 

kealamiahan. Selain itu peneliti ini dapat memperkecil peluang munculnya 

pertanyaan dari individu yang diamati, seperti alasan kenapa seseorang tak dikenal 

hadir disitu, rasa curiga, atau terganggu. Menurut Hanna Djumhana, observasi 

adalah sebagai salah satu metode ilmiah yang sampai detik ini masih menjadi 

tempat utama dalam ilmu pengetahuan empiris, dan masih diakui dalam dunia 

penelitiaan karya ilmiah sebagai salah satu metode yang banyak diterapkan dalam 

pengumpulan data. Observasi juga merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara 

yang terpenting adalah proses - proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 

2007:145). 

http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/15-pengertian-metode-dan-metodologi.html
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Dalam metode ini menggunakan observasi ini peneliti melaksanakan pada 

Tarian Beskalan Putri yang berada di daerah Kota Kepanjen Kabupaten Malang 

Provinsi Jawa Timur, dari tahap awal persiapan hingga akhir di tahap penari itu 

menampilkan tariannya. Sehingga mengetahui secara jelas dan runtut, dapat 

menentukan apa yang sesuai dengan perancangan video proses tahapan tarian 

beskalan putri ini. 

3.6.2 Wawancara 

Wawancara merupakan cara menjaring informasi atau data melalui interaksi 

verbal/lisan. Wawancara memungkinkan untuk menyusup ke dalam pikiran orang 

lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, 

pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati. Wawancara berdasarkan tingkat 

formalitasnya, dibedakan menjadi wawancara tidak terstruktur, wawancara semi 

terstruktur, dan terstruktur, Tjejep Rohidi (2011: 208). 

Sehingga dalam pembuatan buku Tarian Beskalan Putri dilakukannya 

wawancara kepada pengurus sanggar tari sekaligus pelatih dari tarian Beskalan 

Putri (Bapak Yanto), masyarakat dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang (Bu Ratna Chandra J.) di Kabupaten Malang. Tujuan wawancara untuk 

lebih mengetahui mendalam dengan Tarian Beskalan Putri kepada masyarakat luas 

agar masyarakat mengetahui fungsi dan arti dari Tarian Beskalan Putri. 

3.6.3 Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013: 240), dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 
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monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya gambar/foto, patung, film, dll. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif. 

Dokumen pada penelitian ini merupakan pengumpulan data di pengurus 

atau kepemilikan dari Tarian Beskalan Putri di Kota Kepanjen Kabupaten Malang 

Provinsi Jawa Timur yang berupa video Tarian Beskalan Putri dan teknik video 

yang digunakan. Metode ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa 

mengganggu objek penelitian. 

Ilustrasi video nantinya akan didapatkan dengan terjun langsung ke tempat 

latihan maupun tempat Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang 

yang berada di Kota Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Bahan 

tertulis dapat berupa wawancara maupun studi literatur. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong (2007: 248) analisis data adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengoganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat di ceritakan kepada orang lain. Selanjutnya di cari kaitan terakhir adalah 

membuat kesimpulan menjadi satu pernyataan yang menjawab pertanyaan 

penelitian. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisi data tersebut selesai dilaksanakan, 



34 
 

 
 

maka dibuat beberapa perancangan video Tari Beskalan Putri sebagai upaya 

memperkenalkan seni tradisi Kabupaten Malang. 

3.7.1 Reduksi 

Reduksi data adalah bentuk dari pemersatu data, menajamkan data, 

menggolongkan, mengarahkan hingga menjadi kesimpulan dan dapat diverifikasi 

dengan baik. Data yang telah diambil di lapangan akan ditulis dalam bentuk 

laporan-laporan yang terperinci dan terfokuskan pada rumusan masalah yaitu 

Bagaimana merancang video Tari Beskalan Putri sebagai upaya memperkenalkan 

seni tradisi Kabupaten Malang. 

3.7.2 Penyajian Data 

Langkah selanjutnya data yang sudah diperoleh dari sumber peneliti lalu 

dikumpulkan dan digunakan oleh peneliti yang berkaitan dengan perancangan 

video Tari Beskalan Putri sebagai upaya memperkenalkan seni tradisi Kabupaten 

Malang. 

3.7.3 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti adalah hasil dari kesuluruhan 

analisis deskripsi dan pembahasan mengenai video Tari Beskalan Putri sebagai 

upaya memperkenalkan seni tradisi Kabupaten Malang. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 Pada bab IV ini terfokuskan kepada semua hasil penelitian, metode yang 

digunakan dalam perancangan karya, observasi data serta teknik pengolahannya 

dalam Perancangan Video Tari Beskalan Putri sebagai upaya memperkenalkan seni 

tradisi Kabupaten Malang. 

4.1 Hasil dan Analisis Data  

 Dalam perancangan ini, objek akan difokuskan pada proses tarian Beskalan 

Putri yang menjadi pembahasan utama sehingga dapat membantu dalam perumusan 

berupa Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT), Strength, Threat, 

Positioning (STP), Keyword dan strategi kreatif dalam Perancangan Video Tari 

Beskalan Putri Sebagai Upya Memperkenalkan  Seni Tradisi Kabupaten Malang. 

4.1.1 Hasil Observasi 

 Observasi yang dilakukan sejak 09 September sampai dengan 21 Oktober 

2018 di Kota Kepanjen Kabupaten Malang, tepatnya di Kantor Dinas Pendidikan 

Pemerintah Kabupaten Malang, dengan Bapak Yanto selaku pemilik dan pelatih 

sanggar tari Kartika. Pengamatan dilakukan oleh peneliti pada daerah tersebut 

untuk memfokuskan tujuan yaitu dapat merekam segala bentuk kegiatan dengan 

menggunakan video, dan juga dapat mengetahui lebih dalam secara rinci mengenai 

proses tarian Beskalan Putri, sehingga dapat diketahui kegunaan dan informasi 

yang terkait dengan Tari Beskalan Putri tersebut. 
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Dalam hasil pengamatan peneliti, tarian Beskalan Putri sudah ada sejak 

lama dan disana pusat segala aktivitas yang berhubungan dengan tarian Beskalan 

Putri, yang di kelola oleh Sanggar Tari Kartika di Kota Kepanjen Kabupaten 

Malang. 

4.1.2 Hasil Wawancara 

 Pada metode ini adalah bagian dari proses tanya jawab lisan yang memiliki 

tujuan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai topik dari 

penelitian. Wawancara memungkinkan peneliti memperoleh data dan berbagai 

informasi dalam jumlah yang diperlukan. Adapun informan yang akan menjadi 

sumber dari isi wawancara, yaitu orang-orang yang paling mengerti akan tari 

Beskalan Putri. Dalam wawancara memungkinkan peneliti memperoleh data dan 

berbagai informasi yang bersangkutan.   

1. Pemilik dan Pelatih dari Sanggar Kartika di Kota Kepanjen Kabupaten 

Malang. Berdasarkan wawancara dengan Pemilik dan Pelatih dari Sanggar 

Kartika oleh Bapak Yanto, tari Beskalan Putri awal mula di perkenalkan oleh 

Miskayah lahir di Desa Bale Sari, Kecamatan Ngajum-GunungKawi 

Kabupaten Malang tahun 1920. Tari Beskalan memang di peruntukan untuk 

wanita, namun menurut pernyataan beliau, untuk awal mula pelaku dari tari 

Beskalan adalah seorang laki-laki. Dan tarian ini memiliki fungsi sebagai tari 

yang biasa digunakan untuk “ngamen” dari rumah ke rumah. Dengan 

seiringnya perbedaan zaman dan penggunaanya akhirnya tarian Beskalan 

menjadi tarian tradisional Kabupaten Malang, yang sebelumnya digunakan 
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untuk “ngamen”, sekarang digunakan untuk pembuka sebuah acara, yang 

sebelumnya durasi tari mencapai 30 menit, untuk saat ini tari Beskalan hanya 

berdurasi 5-7 menit. Sehingga akan lebih efisien dan tetap dapat dinikmati 

oleh masyarakat. Tarian Beskalan Putri itu selain untuk hiburan juga 

digunakan untuk acara formal dan sebagian besar dipuruntukan untuk 

pembukaan sebuah acara di Malang seperti acara pembukaan acara, upacara 

dan lain-lain. Untuk makna tarian Beskalan menggambarkan seorang wanita 

atau gadis Malang yang sedang berdandan atau merias, lalu diaplikasikan 

dengan menggunakan tari lalu di tarian tersebut menggambarkan sifat lugu, 

sifat luwes dan sifat mencerminkan seorang wanita yang sedang berdandan. 

Dan penampilan Tari Beskalan Putri ini di iringi dengan lantunan musik yang 

menggunakan alat musik gamelan laras slendro. Untuk Tari Beskalan Putri 

bisa di pelajari dan dipahami untuk semua umur mulai umur 11 tahun hingga 

60 tahun. 

 

 

Gambar 4.1 Wawancara Terhadap Yanto 

(Sumber Dokumentasi Peneliti, 2019) 
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2. Masyarakat (Bu Eni) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Eni masyarakat sekitar Malang itu 

sendiri belum mengetahui Tarian Beskalan Putri yang merupakan tarian khas 

Malang. Beliau juga kurang mengetahui filosofi dan kegunaan Tarian 

Beskalan Putri, karena selama ini yang dia tau tarian tersebut jarang 

digunakan pada acara pembukaan pada umumnya, sehingga beliau merasa 

kurang minat terhadap Tari Beskalan Putri Tersebut.  

3. Masyarakat (Novia) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Novia masyarakat sekitar Malang itu 

sendiri, beliau mengetahui tari tersebut hanya sebatas namanya saja, namun 

untuk gerakannya belum pernah mengetahui, karena selama ini dia 

mengetahui nama tersebut dari orang sekitar. Namun Novia ingin mengetahui 

Tari Beskalan Putri tersebut lebih mendalam 

4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang (Disparbud Malang) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang (Disparbud Malang), mengenai tarian 

Beskalan Putri yang merupakan tarian khas Malang. Disparbud menganggap 

bahwa tarian tradisional Malang belum mengalami kepunahan karena 

Disparbud mengembangkan beberapa event mengenai beberapa tarian 

tradisisional Malang khususnya Tari Beskalan Putri seperti acara pada 1 tahun 

yang lalu itu terdapat event mengenai rekor muri sebagai event dengan 5000 

penari. Untuk masyarakat Malang saat ini Disparbud sedang 

mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Malang bahwasanya 
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kesenian dan budaya itu penting khususnya di bidang tari, hingga menjadi 

bagian ekstra kulikuler khususnya tarian Beskalan Putri di setiap sekolah-

sekolah Kabupaten Malang. Langkah tersebut menjadi salah satu bagian dari 

usaha Disparbud dan Pemerintah untuk melestarikan tarian tradisional 

Kabupaten Malang khususnya Tari Beskalan Putri. Disparbud juga menilai 

bahwa tidak semua masyarakat memahami tarian tradisional Malang 

khususnya Tari Beskalan karena memang terdapat masyarakat yang tertarik 

memahami tarian Beskalan untuk lebih detail, namun ada juga masyarakat 

yang hanya sekedar tau bahwa tarian beskalan itu tarian tradisional Kabupaten 

Malang. 

 

 

Gambar 4.2 Wawancara Terhadap Ratna Chandra J. 

(Sumber Dokumentasi Peneliti, 2019) 
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4.1.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah sebuah kegiatan khusus berupa pengumpulan, 

pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali dan penyebaran dokumen-dokumen 

untuk menjadikan sebuah alat bukti yang menyakinkan. 

 Dokumentasi dilakukan agar semakin meyakinkan dan dapat dipercaya 

terhadap hasil penelitian observasi dan wawancara berupa video pada tarian 

Beskalan Putri tersebut. 

 

Gambar 4.3 salah satu pertunjukan Tari Beskalan Putri 

(Sumber Dokumentasi Peneliti, 2019) 
 

Pada gambar 4.3 merupakan salah satu pertunjukan Tari Beskalan Putri 

yang melakukan gerakan tarian di panggung Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 

Malang. Video tersebut diambil pada siang hari di Kantor Dinas Pendidikan 

Kabupaten Malang, dengan penuh semangat dilihat anak-anak yang sedang latihan 

menari dan masyarakat daerah Kabupaten Malang. 
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4.1.4 Studi Literatur 

Metode ini menggunakan pembahasan yang bedasarakan pada buku 

literatur dan berbagai catatan-catatan serta lampiran atau arsip yang berguna untuk 

menguatkan materi yang diangkat, mendukung data penelitian maupun sebagai 

dasar untuk menggunakan teori-teori tertentu yang mempunyai kelanjutan dengan 

penulisan ini. 

Dari studi literatur yang dilakukan pada buku “Shooting Yang Benar” 

diperoleh data mengenai teknik video. Menurut Januarius Andi Purba (2013), yaitu 

terdapat beberapa ukuran gambar dasar sebagai berikut: close up, medium close up, 

medium shot, knee shot, long shot, dan ada lima (5) pengembangan shot dasar yaitu 

ekstrem close up, big close up, very long shot, ekstrem long shot, dan group shot. 

Lalu studi literatur juga di lakukan pada buku “Beskalan” karya Robby 

Hidajat sebagai bentuk literatur dalam memahami makna dari Tari Beskalan Putri. 

Dalam hal ini kita tidak hanya membutuhkan pengetahuan bagaimana memahami 

asal usul, teknik dan makna dari Tarian Beskalan Putri. Nantinya akan sangat 

berguna dalam memahami topik dari Tarian Beskalan Putri tersebut.  

4.2 Analisa Data 

Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk membantu jerih payah Pak 

Yanto dalam mengenalkan Tari Beskalan Putri kepada masyarakat. 

4.2.1 Reduksi Data 

Berdasarkan reduksi data yang di dapatkan dari data observasi, wawancara 

dan dokumentasi, maka dapat di simpulkan : 
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1. Observasi 

Hasil dari reduksi data observasi adalah berupa data mengenai aktivitas Tari 

Beskalan Putri di Kota Kepanjen Kabupaten Malang. Dari hasil pengamatan 

yang dilakukan bahwa Tari Beskalan Putri sudah ada sejak lama dan segala 

aktivitas yang berhubungan dengan Tari Beskalan Putri, yang di latih dan 

dipimpin oleh Sanggar Tari Kartika. 

2. Wawancara 

Hasil wawancara yang didapat dari narasumber, yaitu Pemilik dan Pelatih 

di Sanggar Tari Kartika, Masyarakat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

(Disparbud), dari pemilik dan pelatih di Sanggar Tari Kartika di Kota 

Kepanjen Kabupaten Malang menjelaskan awal mula di perkenalkan oleh 

Miskayah lahir di Desa Bale Sari, Kecamatan Ngajum-GunungKawi 

Kabupaten Malang tahun 1920. Tari Beskalan memang di peruntukan untuk 

wanita yang sedang merias wajahnya, namun penari awalnya dari tari 

Beskalan ini adalah seorang laki-laki dengan seiringnya perbedaan dan 

penggunanya, akhirnya tarian Beskalan hanya berdurasi 5-7 menit. Dan 

khas tarian Beskalan dengan memiliki sejarah awalnya sebagai tari yang 

biasa digunakan untuk “ngamen” dari rumah ke rumah di tarikannya. Tarian 

Beskalan Putri itu selain digunakan untuk acara formal dan sebagian besar 

dipuruntukan untuk pembukaan sebuah acara di Malang seperti acara 

pembukaan acara, upacara dan lain-lain. Dan penampilan Tari Beskalan 

Putri ini di iringi dengan lantunan musik yang menggunakan alat musik 
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gamelan laras slendro. Untuk Tari Beskalan Putri bisa di pelajari dan 

dipahami untuk semua umur mulai umur 11 tahun hingga 60 tahun. 

 3. Dokumentasi 

 Dalam dokumentasi yang didapat selama observasi di Kantor Dinas 

Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang, yaitu dapat mengikuti proses 

Tari Beskalan Putri dari awal hingga akhir, yang proses acaranya di mulai 

dari persiapan berdandan hingga tampil di panggung.  

4.2.2 Penyajian Data 

 Berdasarkan reduksi data yang telah di jabarkan seperti dokumentasi, 

wawancara, observasi, maka data yang didapat adalah : 

1. Tari Beskalan Putri merupakan tarian asli khas Kabupaten Malang, yang 

bermula dari Miskayah lahir di Desa Bale Sari, Kecamatan Ngajum-

GunungKawi Kabupaten Malang tahun 1920. 

2. Tari beskalan memiliki arti seperti seorang wanita yang sedang melakukan 

tata rias, yang dimana tata rias biasa digunakan untuk saat akan mendatangi 

suatu acara. Sehingga hingga saat ini tari beskalan digunakan untuk 

pembuka acara formal dan resmi. 

3. Tarian Beskalan Putri ini memiliki sejarah yang dulunya berfungsi sebagai 

“ngamen” dari rumah ke rumah hingga saat ini menjadi tarian tradisional 

dan digunakan untuk acara resmi seperti acara pembukaan, upacara dan 

lain-lain. Tarian ini juga memiliki durasi menari selama 5-7 menit untuk 

menari Beskalan Putri tersebut. 
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4. Penampilan tarian Beskalan ini juga di iringi dengan lantunan musik yang 

menggunakan alat musik gamelan laras slendro. 

5. Untuk saat ini masyarakat Kabupaten Malang yang mengetahui tarian 

Beskalan hanya masyarakat yang memiliki lingkup sanggar atau tari, namun 

untuk selain itu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui. Dan 

untuk usia 11 tahun – 60 tahun masyarakat Kabupaten Malang juga dimana 

memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi terhadap tarian tersebut. 

4.2.3 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil pengamatan dan pengumpulan analisa data, lalu 

tahap reduksi data dan dilanjutkan ke tahap penyajian data, maka didapatkan 

kesimpulan bahwa penyajian informasi tentang Tari Beskalan Putri yang 

merupakan asli khas Kabupaten Malang, yang bermula dari Miskayah lahir di Desa 

Bale Sari, Kecamatan Ngajum-GunungKawi Kabupaten Malang tahun 1920. 

Tarian Beskalan Putri sendiri juga memiliki arti sejarah yang dulunya di sebut 

“ngamen” dari rumah ke rumah hingga saat ini tarian Beskalan menjadi tarian 

tradisional yang digunakan untuk pembukaan acara, upacara dan lain-lain. 

Untuk tarian Beskalan itu memiliki arti seorang wanita yang sedang 

melakukan tata rias yang dimana tata rias biasa digunakan untuk saat akan 

mendatangi suatu acara. Sehingga hingga saat ini tari beskalan digunakan untuk 

pembuka acara formal. Dan tarian Beskalan ini memiliki durasi menari selama 5 

menit sampai 7 menit untuk menari Beskalan Putri tersebut. Tari Beskalan Putri ini 

di iringi dengan alat musik gamelan laras slendro. Lalu untuk usia 11 tahun hingga 
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60 tahun dimana masyarakat Kabupaten Malang itu sendiri memiliki rasa keingin 

tahuan yang tinggi terhadap tarian tersebut. 

Pada Tarian Beskalan Putri ini untuk kalangan masyarakat Kabupaten 

Malang yang belum mengetahui secara jelas arti Tarian Beskalan Putri itu sendiri 

dan sedikit dari mayarakat hanya mampu menjelaskan secara singkat fungsi Tari 

Beskalan Putri, berdasarkan artikel dan literatur yang sudah ada maka di perlukan 

juga literature dalam bentuk video agar masyarakat Kabupaten Malang lebih 

memahami secara detail sehingga dapat merancang sebuah alur cerita melalui 

perancangan video Tari Beskalan Putri sebagai upaya memperkenalkan seni tradisi 

Kabupaten Malang. 

4.3 Konsep atau Keyword  

Berdasarkan data hasil olahan analisis peneliti, baik observasi pengamatan, 

wawancara terhadap beberapa narasumber terkait serta dokumentasi yang 

dilakukan ke berbagai tempat, kumpulan dari hasil studi literatur yang akan diolah 

dalam Analisa STP dan SWOT agar dibentuk sebuah konsep atau keyword.  

4.3.1  Analisa Segmenting, Targetting, dan Positioning (STP)  

Analisa STP dalam perancangan ini mengacu pada hasil analisis data yang 

dilakukan pada Tari Beskalan Putri Kabupaten Malang. 
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1.  Segmentating  

Dalam menentukan perancangan video, peneliti harus fokus dalam 

menentukan segmen yang tepat untuk sasaran karya yang dirancang. 

Berikut adalah dasar-dasar yang dilakukan dalam menentukan segmentasi:  

a. Demografis 

Usia    : 11 tahun – 60 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan perempuan 

Profesi   : Pelajar, Mahasiswa, Pekerja 

b. Geografis 

Wilayah   : Kabupaten Malang 

Kepadatan Populasi : Wilayah Kabupaten Malang 

c. Psikografis 

Secara psikografis, sasaran audiens yang dituju adalah individu yang 

tertarik untuk melihat video edukasi, suka dengan pengetahuan, rasa 

ingin tahu yang tinggi, serta memiliki ketertarikan terhadap video 

cinematic. 

2.  Targeting  

Sasaran audiens yang dituju dalam perancangan video tari Beskalan 

merupakan kategori umum dengan usia 11-60 tahun, untuk masyarakat 

Kabupaten Malang. 
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3.   Positioning  

Video Tari Beskalan Putri Malang merupakan media yang menarik yang 

dapat di terima oleh masyarakat Kabupaten Malang dengan mudah. Melalui 

video cinematic masyarakat Kabupaten Malang dapat kenal dan mengetahui 

tarian Beskalan tersebut. Konten yang dirancang menarik dan informatif 

dirangkum dalam bentuk video cinematic. 

4.3.2  Unique Selling Preposition (USP)  

Dalam sebuah perencanaan, produk yang dihasilkan seharusnya memiliki 

suatu keunikan pembeda diantara produk lain. Dalam hal ini perencanaan dalam 

bentuk video, agar dapat menarik minat masyarakat Kabupaten Malang melihat 

video ini dengan konsep yang berbeda, Hal tersebut yang menjadikan sebuah 

produk yang dirancang akan menjadi lebih kuat dan dapat menarik masyarakat 

Kabupaten Malang.  

Selain video tersebut sebagai media, video tersebut memiliki tampilan yang 

menarik dengan kumpulan video. Keunikan yang akan dimunculkan dalam video 

Tari Beskalan Putri, yaitu seorang wanita yang sedang melakukan tata rias yang 

dimana tata rias biasa digunakan untuk saat akan mendatangi suatu acara dikemas 

dengan teknik video cinematic, disertai deskripsi menggunakan suara yang mudah 

dipahami oleh masyarakat Kabupaten Malang, sehingga mampu diterima 

masyarakat Kabupaten Malang sesuai dengan segmentasinya. 
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4.3.3  Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) 

Matriks SWOT menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi oleh Tarian Beskalan Putri dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.  

Table analisis SWOT : 

Tabel 4.1 Analisa SWOT 

 
 

 (Sumber Olahan Peneliti, 2019) 
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4.3.4 Keyword     
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4.3.5 Deskripsi Konsep 

 Dengan berdasarkan perancangan keyword yang telah didapatkan bahwa 

perancangan ini akan berkaitan dengan kata kunci “Pure” atau Murni. Dalam hal 

ini keyword yang digunakan adalah konsep yang murni terhadap Tarian Beskalan 

Putri tersebut, penggunaan warna yang murni dan tampilan yang menarik, sehingga 

audiens akan lebih tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Tarian 

Beskalan Putri tersebut. Inilah yang akan mempengaruhi perubahan pandangan 

audiens terhadap Tarian Beskalan Putri menjadi lebih tertarik. Sehingga masyarakat 

Kabupaten Malang dapat mengetahui dan tertarik terhadap Tarian Beskalan Putri 

hingga turut serta melestaikannya.   

4.4 Konsep Perancangan Karya 

4.4.1 Konsep Perancangan 

 Konsep perancangan karya adalah rangkaian dari perancangan yang sesuai 

dengan konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Rangkaian ini yang nantinya 

akan digunakan secara konsisten dari implementasi karya di media utama dan 

media pendukung. 

4.4.2 Tujuan Kreatif 

 Tujuan perancangan video Tarian Beskalan Putri adalah untuk mengenalkan 

Tari Beskalan Putri Kabupaten Malang dengan penyampaian yang traditional serta 

sesuai dengan hasil keyword yang murni guna menumbuhkan antusias agar 

mengetahui dan tertarik terhadap Tari Beskalan Putri hingga turut serta 

melestaikannya. 
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4.4.3 Strategi Kreatif 

 Dalam Perancangan Video Tari Beskalan Putri diperlukan sebuah strategi 

agar mudah dipahami maupun diterima oleh audiens maka digunakanlah visual 

yang menarik dengan menunjukan atraksi mulai dari persiapan hingga tampil sesuai 

dengan konsep yang telah ditentukan. 

1. Tagline 

Tagline yang akan dipilih untuk Perancangan Video Tari Beskalan Putri 

maupun media pendukungn lainnya adalah “Tradisi Kabupaten Malang”. Kalimat 

tagline tersebut terpilih dengan menyesuaikan keyword yang telah disusun dan dari 

analisa data sebelumnya. 

2. Tipografi 

Tipografi yang sesuai dengan konsep “Pure” adalah jenis huruf serif dengan 

nama font “Calibri” untuk keseluruhan media. 

 

 

Gambar 4.4 Font Calibri 

(Sumber Olahan Peneliti, 2019) 
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3. Warna 

Penggunaan warna pada media promosi sebagai media pendukung sangatlah 

penting sebagai pemilihan warna yang sesuai konsep “Pure” merupakan salah satu 

menyampaikannya dengan cara murni, warna murni adalah warna yang tepat untuk 

mengenalkan sebuah karakteristik Tari Beskalan Putri Kabupaten Malang sesuai 

audiensnya. 

 

Gambar 4.5 Warna Identitas 

(Sumber Olahan Peneliti, 2019) 

 

4. Storyboard 

Merupakan rangkaian gambar manual yang dibuat secara keseluruhan sehingga 

menggambarkan suatu cerita (Sutopo, 2003: 36). Dari pemaparan sebelumnya, jenis 

ini banyak digunakan untuk storyboard dalam pembuatan film (video). Berikut 

susunan storyboard untuk perancangan video Tari Beskalan Putri: 
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Scene 1 

Angle : long shoot 

Durasi : 5s 

Lokasi : Selamat Datang 

Kabupaten Malang 

Audio : Musik pengiring 

Narasi : - 

 

 

  

 

 

 

Scene 2 

Angle : medium shoot 

Durasi : 2s 

Lokasi : Selamat Datang di 

kota Kepanjen 

Audio : Musik pengiring 

Narasi   : -  

  

          

 

          

Gambar 4.6 Gambar Storyboard Scene 1 

Sumber: Olahan Penulis 2019 

Gambar 4.7 Gambar Storyboard Scene 2 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Scene 3 

Angle : long shoot 

Durasi : 3s 

Lokasi : Pendopo Dinas 

Pendidikan 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan dan narrator 

Narasi : Kabupaten Malang 

merupakan wilayah 

yang berada di dataran 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Gambar Storyboard Scene 3 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Scene 4 

Angle : medium shot 

Durasi : 3s 

Lokasi : Sanggar Tari Kartika 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan dan narrator. 

Narasi  : yang terletak di 

provinsi Jawa Timur. 

 

 

Scene 5 

Angle : long shoot 

Durasi : 8s 

Lokasi : Ruangan tata rias 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan dan narrator 

Narasi : Kabupaten yang 

terkenal  

 

 

 

          

Gambar 4.9 Gambar Storyboard Scene 4 

Sumber: Olahan Penulis 2019 

         

 

Gambar 4.10 Gambar Storyboard Scene 5 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Scene 6 

Angle : close shoot 

Durasi : 3s 

Lokasi : Ruang tata rias 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan dan narrator 

Narasi   : akan keindahan 

daerah-daerah wisata 

nya  

  

 

          

Gambar 4.11 Gambar Storyboard Scene 6 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Scene 7 

Angle : close shoot 

Durasi : 3s 

Lokasi : Ruang tata rias 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan dan narrator 

Narasi : Juga terkenal akan 

keragaman kebudayaan 

serta keseniannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Gambar 4.12 Gambar Storyboard Scene 7 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Scene 8 

Angle : close shoot 

Durasi : 4s 

Lokasi : Ruang tata rias 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan 

Narasi   :  - 

  

 

          

Gambar 4.13 Gambar Storyboard Scene 8 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Scene 9 

Angle : close shoot 

Durasi : 15s 

Lokasi : Pendopo Dinas 

Pendidikan 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan dan narrator 

Narator : Tari Beskalan Putri 

merupakan salah satu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Gambar 4.14 Gambar Storyboard Scene 9 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Scene 10 

Angle : medium shoot 

Durasi : 6s 

Lokasi : Pendopo Dinas 

Pendidikan 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan dan narrator 

Narasi : Seni tari tradisional 

yang dikenal 

dikawasan 

  

 

          

Gambar 4.15 Gambar Storyboard Scene 10 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Scene 11 

Angle : long shoot 

Durasi : 5s 

Lokasi : Pendopo Dinas 

Pendidikan 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan dan narrator 

Narasi : Kota Kepanjen 

Kabupaten Malang  

 

 

 

 

Scene 12 

Angle : close shoot 

Durasi : 11s 

Lokasi : Pendopo Dinas 

Pendidikan 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan 

Narasi  : - 

 

 

         

 

 

          

Gambar 4.16 Gambar Storyboard Scene 11 

Sumber: Olahan Penulis 2019 

Gambar 4.17 Gambar Storyboard Scene 12 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Scene 13 

Angle : medium shoot 

Durasi : 8s 

Lokasi : Pendopo Dinas 

Pendidikan 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan dan narrator 

Narasi  : Tarian ini merupakan 

salah satu bentuk tarian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Gambar Storyboard Scene 13 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Scene 14 

Angle : medium shoot 

Durasi : 6s 

Lokasi : Pendopo Dinas 

Pendidikan 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan dan narrator 

Narasi   : yang telah mengalami 

perkembangan 

  

 

          

Gambar 4.19 Gambar Storyboard Scene 14 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Scene 15 

Angle : medium shoot 

Durasi : 18s 

Lokasi : Pendopo Dinas 

Pendidikan 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan dan narator 

Narasi : Pada awalnya tari 

Beskalan Putri adalah 

bentuk tari ritual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Gambar 4.20 Gambar Storyboard Scene 15 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Scene 16 

Angle : medium shoot 

Durasi : 7s 

Lokasi : Pendopo Dinas 

Pendidikan 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan dan narrator 

Narasi   : Yang kemudian 

sekitar tahun 1940an, 

berkembang menjadi 

bentuk tari yang 

berkaitan erat dengan 

pertunjukan andong 

  

 

          

Gambar 4.21 Gambar Storyboard Scene 16 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Scene 17 

Angle : medium shoot 

Durasi : 18s 

Lokasi : Pendopo Dinas 

Pendidikan 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan dan narrator 

Narasi : Sejenis tayub yang 

pertunjukannya 

dilakukan secara 

berkeliling disebut 

Mbarang atau Ngamen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Gambar 4.22 Gambar Storyboard Scene 17 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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Scene 18 

Angle : medium shoot 

Durasi : 7s 

Lokasi : Pendopo Dinas 

Pendidikan 

Audio : Musik pengiring 

Beskalan 

  

 

          

Gambar 4.23 Gambar Storyboard Scene 18 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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4.4.4 Strategi Media 

Media yang akan digunakan dalam perancangan video ini dibagi menjadi 2 

bagian, yaitu media utama dan media pendukung. Media utama nantinya dalam 

bentuk video mengenai Tari Beskalan Putri dengan judul Tari Beskalan Putri 

Tradisi Kabupaten Malang, sedangkan media pendukung adalah media yang 

digunakan untuk membantu publikasi. Media-media yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Media utama (Video) 

 Pemilihan media video sebagai objek utama dari perancangan ini adalah 

karena memiliki keunggulan dalam penyampaian informasi secara deskriptif 

dengan disematkan visual dalam bentuk video yang mengandung unsur cerita 

sebelum tampil hingga selesai tampil yang saling berkaitan. Video ini juga 

berfungsi sebagai bentuk informasi kepada target audiens yang sesuai sasaran, 

dengan video informatif akan saling berkaitan, sehingga akan sangat mudah 

dipahami. 

 

Gambar 4.24 Implementasi Karya Video Editing 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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Pada tahap editing menggunakan software adobe premiere pro cc 2015, dengan 

memposisikan setiap scene dan audio sehinggga terciptanya sebuah video 

penjelasan mengenai proses Tari Beskalan Putri dengan memadukan audio lagu 

dengan narasi. Alasan memadukan audio lagu dengan narasi agar masyarakat yang 

melihatnya memahami arti dari Tari Beskalan Putri tersebut. 

 

Gambar 4.25 Implementasi Karya Video 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Pada tahap editing menggunakan software adobe premiere pro cc 2015, dengan 

memposisikan setiap scene dan audio sehinggga terciptanya sebuah video 

penjelasan mengenai proses Tari Beskalan Putri dengan memadukan audio lagu 

dengan narasi. Alasan memadukan audio lagu dengan narasi agar masyarakat yang 

melihatnya memahami arti dari Tari Beskalan Putri tersebut. 
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2. Media Pendukung 

a. Sketsa Kasar & Sketsa Terpilih 

1) X-Banner 

                             

 

Gambar 4.26 Sketsa X-Banner Kasar dan Terpilih 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Media x-banner ini memiliki banyak kegunaan, bahannya yang besar dan 

mudah menarik minat pandang audiens. Untuk ukuran x-banner memilih 80 cm 

x 200 cm dengan cetak digital printing full color. 
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2) Poster 

 

 

 

Gambar 4.27 Sketsa Poster Kasar dan Terpilih 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Dengan media poster ini diharapkan dapat menarik perhatian, mudah dilihat 

dan dimengerti oleh audiens. Untuk poster memilih ukuran A3 (29,7cm x 

42,0cm) dengan menggunakan bahan art paper 310gr, system cetak digital 

printing full color. 

 

 

 

 

 

11                                                                    
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3) Flyer 

 

Gambar 4.28 Sketsa Flyer Kasar dan Terpilih 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Media flyer ini dipilih karena keefektivitasnya yang mudah diterima 

masyarakat saat diberikan ataupun membaca informasi singkat. Ukuran flyer ini 

berukuran A5 (14,8cm x 210cm) menggunakan kertas art paper 150 gr, yang 

dicetak digital printing full color satu sisi. 
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4) Gantungan Kunci 

 

                   

 

Gambar 4.29 Sketsa Gantungan Kunci Kasar dan Terpilih 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Media ini sangat efisien dan dapat digunakan sebagai Merchandise, untuk 

gantungan kunci ukuran diameter 6 dan dilaminasi doff.  
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4.5 Implementasi Karya 

4.5.1 Media Utama 

Pembahasan dalam bab ini lebih difokuskan pada metode yang digunakan 

dalam perancangan karya. Sketsa storyboard akan di implementasikan dalam media 

video yang ditetapkan dalam perancangan video Tari Beskalan Putri sebagai 

berikut: 

1. Video 

Dalam video ini disampaikan menggunakan narator dan audio pendukung. 

Sesuai dengan konsep yang diterapkan dengan gaya visual yang bertemakan 

Kebudayaan, untuk mengenalkan sekaligus memberikan informasi tentang Tari 

Beskalan Putri yang perlu di lestarikan kepada target audiens dengan cara 

menampilkan visual budaya yang dimiliki oleh Tari Beskalan Putri. Konsep “Pure” 

memiliki tujuan kreatif visual yang diterapkan dengan gaya visual yang bertemakan 

Tari Beskalan Putri. Video ini menampilkan persiapan menari sampai pada 

penampilan tarian tersebut, yang ada di daerah Kota Kepanjen Kabupaten Malang. 

Video ini berdurasi 01.53 detik. Backsound yang digunakan pada video ini 

merupakan lagu tarian khas Kabupaten Malang sesuai dengan ciri khas video yang 

menampilkan persiapan menari sampai penampilan. 
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Gambar 4.30 Implementasi Karya Scene 1 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

 

Pada scene 1 ini menunjukan judul Tari Beskalan Putri ini berasal dari 

Kabupaten Malang yang dimana pengambilan gambar menggunakan angle long 

shoot dengan durasi 5 detik dan audio nya menggunakan musik pengiring. 

Pengambilan lokasi pada scene ini karena terdapat tulisan Kabupaten Malang, 

sehingga sangat jelas bahwa lokasi dari asal tarian tersebut dari kabupaten malang. 

 

 

Gambar 4.31 Implementasi Karya Scene 2 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Pada scene 2 ini menonjolkan tulisan Kepanjen, alasan mengambil gambar 

ini karena Kota Kepanjen Kabupaten Malang ini Tarian Beskalan Putri berasal. 
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Pengambilan gambar Kota Kepanjen ini menggunakan angle medium shoot yang 

dimana untuk menunjukan bahwa ini lingkup Kota Kepanjen seperti ini dan durasi 

dalam video ini 2 detik, untuk audionya sendiri menggunakan musik pengiring Tari 

Beskalan Putri. 

 

 
 

Gambar 4.32 Implementasi Karya Scene 3 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Scene 3 ini menjelaskan lokasi di pendopo Dinas Pendidikan Kabupaten 

Malang digunakan untuk latihan menari dan tampil menari di depan warga Kota 

Kepanjen Kabupaten Malang. Lalu audio yang digunakan musik pengiring 

Beskalan dan narrator yang menjelaskan “Kabupaten Malang merupakan wilayah 

yang berada di dataran tinggi”. Alasan menggunakan narrator ini agar para audiens 

yang melihat video ini bisa memahami arti dari Tari Beskalan Putri. 
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Gambar 4.33 Implementasi Karya Scene 4 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Scene 4 ini menjelaskan letak Sanggar Tari Kartika yang dimana untuk 

latihan di saat mau tampil di panggung. Lokasi Sanggar Tari Kartika ini berada di 

Kota Kepanjen Kabupaten Malang dan untuk audio sendiri menggunakan musik 

pengiring Beskalan dan narrator yang berbunyi “ Yang terletak di Provinsi Jawa 

Timur”. Alasan menggunakan narrator ini agar para audiens yang melihat video ini 

bisa memahami arti dari Tari Beskalan Putri. 

 

 

Gambar 4.34 Implementasi Karya Scene 5 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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Pada scene 5 ini menggunakan ruangan tata rias penari Beskalan Putri yang 

diambil menggunakan angle long shoot dan memiliki durasi 8 detik. Untuk audio 

sendiri sama dengan yang lain menggunakan musik pengiring Beskalan dan 

narrator yang berbunyi “Kabupaten yang terkenal”. Alasan menggunakan narrator 

ini agar para audiens yang melihat video ini bisa memahami arti dari Tari Beskalan 

Putri. 

 

Gambar 4.35 Implementasi Karya Scene 6 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Pada scene 6 ini menggunakan ruangan tata rias yang menggunakan angle 

gambar close shoot yang dimana pengambilan gambar tersebut tepat di saat penari 

menggunakan eye shadows untuk merias wajah sebelum tampil dan durasi 

pengambilan gambar tersebut 3 detik. Untuk audio sendiri menggunakan musik 

pengiring Beskalan dan narrator yang berbunyi “Akan keindahan daerah-daerah 

wisatanya”. Alasan menggunakan narrator ini agar para audiens yang melihat video 

ini bisa memahami arti dari Tari Beskalan Putri. 
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Gambar 4.36 Implementasi Karya Scene 7 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Pada scene 7 ini menggunakan ruangan tata rias yang menggunakan angle 

gambar close shoot yang dimana pengambilan gambar tersebut tepat di saat penari 

menggunakan pelekat untuk bulu mata untuk merias wajah sebelum tampil dan 

durasi pengambilan gambar tersebut 3 detik. Untuk audio sendiri menggunakan 

musik pengiring Beskalan dan narrator yang berbunyi “Juga terkenal akan 

keragaman kebudayaan serta keseniannya”. Alasan menggunakan narrator ini agar 

para audiens yang melihat video ini bisa memahami arti dari Tari Beskalan Putri. 

 

 
 

Gambar 4.37 Implementasi Karya Scene 8 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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Pada scene 8 ini menggunakan ruangan tata rias yang menggunakan angle 

gambar close shoot yang dimana pengambilan gambar tersebut tepat di saat penari 

sedang menyisir untuk merias wajah sebelum tampil dan durasi pengambilan 

gambar tersebut 4 detik. Untuk audio sendiri menggunakan musik pengiring 

Beskalan. Alasan menggunakan narrator ini agar para audiens yang melihat video 

ini bisa memahami arti dari Tari Beskalan Putri. 

 

 

 

Gambar 4.38 Implementasi Karya Scene 9 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Pada scene 9 ini menggunakan lokasi pendopo Dinas Pendidikan Kabupaten 

Malang yang menggunakan angle gambar close shoot yang dimana pengambilan 

gambar tersebut sedang persiapan untuk menampilkan Tarian Beskalan Putri di 

depan masyarakat Kota Kepanjen Kabupaten Malang dengan durasi 15 detik. 

Untuk audio sendiri menggunakan musik pengiring Beskalan dan narrator yang 

berbunyi “Tari Beskalan Putri merupakan salah satu”. Alasan menggunakan 
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narrator ini agar para audiens yang melihat video ini bisa memahami arti dari Tari 

Beskalan Putri. 

 

 

Gambar 4.39 Implementasi Karya Scene 10 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Pada scene 10 ini ditunjukan proses menari dari awal hingga akhir, pada 

scene ini diambil dengan teknik medium shoot dengan durasi 6 detik dan lokasi 

untuk menari ini di pendopo Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Untuk audio 

yang digunakan ini menggunakan musik pengiring Beskalan dan narrator yang 

berbunyi “Seni tari tradisional yang dikenal di kawasan”. Alasan menggunakan 

narrator ini agar para audiens yang melihat video ini bisa memahami arti dari Tari 

Beskalan Putri. 
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Gambar 4.40 Implementasi Karya Scene 11 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Pada scene 11 ini ditunjukan proses menari, pada scene ini diambil dengan 

teknik long shoot dengan durasi 5 detik dan lokasi untuk menari ini di pendopo 

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Untuk audio yang digunakan ini 

menggunakan musik pengiring Beskalan dan narrator yang berbunyi “Kota 

Kepanjen Kabupaten”. Alasan menggunakan narrator ini agar para audiens yang 

melihat video ini bisa memahami arti dari Tari Beskalan Putri. 

 

 

Gambar 4.41 Implementasi Karya Scene 12 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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Pada scene 12 ini ditunjukan proses menari dari awal hingga akhir, pada 

scene ini diambil dengan teknik close shoot dengan durasi 11 detik dan lokasi untuk 

menari ini di pendopo Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Untuk audio yang 

digunakan ini menggunakan musik pengiring Beskalan. Alasan menggunakan 

narrator ini agar para audiens yang melihat video ini bisa memahami arti dari Tari 

Beskalan Putri. 

 

 

Gambar 4.42 Implementasi Karya Scene 13 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

 

Pada Scene ke 13 ini masih dalam proses menari tari beskalan putri, pada 

scene ini diambil dengan teknik close shoot dengan durasi 8 detik dan lokasi untuk 

menari ini di pendopo Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Untuk audio yang 

digunakan ini menggunakan musik pengiring Beskalan. Dengan menggunakan 

narrator berbunyi “ Tarian ini merupakan salah satu bentuk “, Alasan menggunakan 

narrator ini agar para audiens yang melihat video ini bisa memahami arti dari Tari 

Beskalan Putri. 
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Gambar 4.43 Implementasi Karya Scene 14 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Pada Scene ke 14 ini masih dalam proses menari tari beskalan putri, pada 

scene ini diambil dengan teknik medium shoot dengan durasi 6 detik dan lokasi 

untuk menari ini di pendopo Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Untuk audio 

yang digunakan ini menggunakan musik pengiring Beskalan. Dengan 

menggunakan narrator yang berbunyi “ Yang telah mengalami perkembangan “, 

Alasan menggunakan narrator ini agar para audiens yang melihat video ini bisa 

memahami arti dari Tari Beskalan Putri. 
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Gambar 4.44 Implementasi Karya Scene 15 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

Pada Scene ke 15 ini masih dalam proses menari tari beskalan putri, pada 

scene ini diambil dengan teknik medium shoot dengan durasi 18 detik dan lokasi 

untuk menari ini di pendopo Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Untuk audio 

yang digunakan ini menggunakan musik pengiring Beskalan. Dengan 

menggunakan narrator yang berbunyi “ Pada awalnya tari Beskalan Putri adalah 

bentuk tari ritual “, Alasan menggunakan narrator ini agar para audiens yang 

melihat video ini bisa memahami arti dari Tari Beskalan Putri. 

 

 

Gambar 4.45 Implementasi Karya Scene 16 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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Pada Scene ke 16 ini masih dalam proses menari tari beskalan putri, pada 

scene ini diambil dengan teknik medium shoot dengan durasi 7 detik dan lokasi 

untuk menari ini di pendopo Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Untuk audio 

yang digunakan ini menggunakan musik pengiring Beskalan. Dengan 

menggunakan narrator yang berbunyi “ Yang kemudian sekitar tahun 1940an, 

berkembang menjadi bentuk tari yang berkaitan erat dengan pertunjukan andong “, 

Alasan menggunakan narrator ini agar para audiens yang melihat video ini bisa 

memahami arti dari Tari Beskalan Putri. 

 

 

Gambar 4.46 Implementasi Karya Scene 17 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Pada Scene ke 17 ini masih dalam proses menari tari beskalan putri, pada 

scene ini diambil dengan teknik medium shoot dengan durasi 18 detik dan lokasi 

untuk menari ini di pendopo Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Untuk audio 

yang digunakan ini menggunakan musik pengiring Beskalan. Dengan 

menggunakan narrator yang berbunyi “ Sejenis tayub yang pertunjukannya 
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dilakukan secara berkeliling disebut Mbarang atau Ngamen “, Alasan 

menggunakan narrator ini agar para audiens yang melihat video ini bisa memahami 

arti dari Tari Beskalan Putri. 

 

 

 

Gambar 4.47 Implementasi Karya Scene 18 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Pada Scene ke 18 ini adalah penutup dari video mengenai tari beskalan putri, 

pada scene ini diambil video singkat dari proses tari yang diberikan efek blur, agar 

audiens terfokus pada gambar/logo didepannya, dengan menggunakan durasi 5 

detik. Disematkannya logo dari Stikom dan logo Prodi serta disematkannya tahun 

pembuatan video ini. Untuk audio yang digunakan ini menggunakan musik 

pengiring Beskalan. 
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4.5.2 Media Pendukung 

1. Poster 

 

 

Gambar 4.48 Poster 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Media pendukung poster ini berukuran A3, dengan disematkannya foto dari 

penari dan juga disematkan judul dari video tersebut. Poster ini sebagai bentuk 

media pendukung dari karya utama yang dalam bentuk video. Dengan tujuan bahwa 

dapat menjelaskan informasi apa yang ada dalam isi video yang akan disampaikan 

kepada para audiens, sehingga ketika video akan disaksikan para audiens, audiens 

akan langsung memahami informasi awal dari video tersebut tanpa menerka-nerka 

dahulu. 

 



89 
 

 
 

Pemilihan foto penari tersebut karena angel yang diperoleh sesuai dengan 

sketsa kasar, untuk pemilihan 1 penari dikarenakan poster berbentuk portrait, 

sehingga akan memiliki kecocokan dengan objek yang juga memiliki unsur portrait. 

Untuk background di desain ini, bertujuan agar audiens langsung tertuju pada 

penari, sehingga akan terfokus penyampaian Tari Beskalan Putri. 

2. X-Banner 

 

 

Gambar 4.49 X-Banner 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Hasil media pendukung x-banner berfungsi sebagai membantu media utama 

untuk mendukung video Tari Beskalan Putri dengan menempatkan x-banner pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan 

Sanggar Tari Kartika. Tujuan menggunakan pose yang sedang menari ini agar 
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audiens saat melihatnya memahami bahwa ini Tarian Beskalan Putri khas 

Kabupaten Malang. Disematkannya foto dua penari diatas menjelaskan bahwa 

tarian ini juga dapat dilakukan dua atau lebih penari. Untuk background di desain 

ini, bertujuan agar audiens langsung tertuju pada penari, sehingga akan terfokus 

penyampaian Tari Beskalan Putri. 

3. Flyer 

 

 

Gambar 4.50 Flyer 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Flyer ini media yang menarik memberikan daya tarik tersendiri bagi pengenalan 

Tari Beskalan Putri yang tergolong hampir punah di Kabupaten Malang. Dengan 

flyer ini akan memudahkan dalam menjelaskan atau pengenalan bagi masyarakat 

yang ingin mengetahui lebih jelas tentang Tari Beskalan Putri. Pemilihan foto 
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penari tersebut karena angel yang diperoleh sesuai dengan sketsa kasar, untuk 

pemilihan 1 penari dikarenakan flyer berbentuk portrait, sehingga akan memiliki 

kecocokan dengan objek yang juga memiliki unsur flyer. Untuk background di 

desain ini, bertujuan agar audiens langsung tertuju pada penari, sehingga akan 

terfokus penyampaian Tari Beskalan Putri. 

4. Gantungan Kunci 

 

Gambar 4.51 Gantungan Kunci 

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Hasil final desain gantungan kunci ini sama dengan flyer media yang menarik 

memberikan daya tarik tersendiri bagi pengenalan Tari Beskalan Putri khas 

Kabupaten Malang. Ukuran yang digunakan 44 mm agar tidak terlalu besar saat di 

gantungkan dengan kunci. Pengambilan media ini diambil agar para audiens terus 

mengingat Tari Beskalan Putri. Pemilihan dalam foto yang berbeda di setiap 

gantungan kunci ini karena di beri alternatif desain berbeda-beda agar audiens dapat 

memilih desain yang diinginkan. Untuk background di desain ini, bertujuan agar 
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audiens langsung tertuju pada penari, sehingga akan terfokus penyampaian Tari 

Beskalan Putri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan    

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan, Perancangan Video 

Tari Beskalan Putri Sebagai Upaya Memperkenalkan Seni Tradisi Kabupaten 

Malang ini bertujuan sebagai media video yang menarik tarian khas Kabupaten 

Malang di masyarakat Kabupaten Malang tentang Tari Beskalan Putri. Maka dari 

penjelasan mengenai Perancangan Video Tari Beskalan Putri Sebagai Upaya 

Memperkenalkan Seni Tradisi Kabupaten Malang dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil akhir dari video Tari Beskalan Putri ini berdurasi 01.53 detik. 

2. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk merancang video Tari Beskalan Putri 

sebagai upaya memperkenalkan seni tradisi Kabupaten Malang. 

3. Konsep pada video Tari Beskalan Putri sebagai upaya memperkenalkan seni 

tradisi Kabupaten Malang menghasilkan kata kunci Pure. Definisi Pure adalah 

konsep yang alami terhadap Tari Beskalan Putri tersebut, penggunaan warna 

yang alami dan tampilan yang menarik sehingga audiens akan lebih tertarik 

untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tarian tersebut. Inilah yang akan 

mempengaruhi perubahan pandangan audiens terhadap Tari Beskalan Putri 

menjadi lebih tertarik dan menyenangkan. Sehingga para masyarakat 
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Kabupaten Malang dapat mengetahui dan tertarik terhadap Tari Beskalan Putri 

hingga turut serta melestarikannya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, beberapa saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan pada video Tari Beskalan Putri sebagai upaya memperkenalkan 

seni tradisi Kabupaten Malang ini dapat dikembangkan oleh pihak lain dapat 

menjadi sebuah media yang lebih bermanfaat dengan adanya teknik-teknik lain 

seperti buku fotografi maupun buku ilustrasi agar buku ini bisa bermanfaat dan 

dapat memiliki sasaran yang lebih luas di masyarakat Kabupaten Malang. 
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