
 

 
 

PEMBUATAN FILM DOKUMENTER “TARI REOG CEMANDI” 

SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGENALKAN BUDAYA 

SIDOARJO 

 

 

 

 
TUGAS AKHIR 

 

 

 

 

Program Studi 

DIV Produksi Film dan Televisi 

 

 

 

 

Oleh: 

RIADHOTUS KOLBI TASFIA 

17510160018 

 

 

 

 

 
 

FAKULTAS DESAIN DAN INDUSTRI KREATIF 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2021 



PEMBUATAN FILM DOKUMENTER “TARI REOG CEMANDI” 

SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGENALKAN BUDAYA 

SIDOARJO 

 

 

 

 
TUGAS AKHIR 

 

 

 

 

 

 
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Program Sarjana Terapan Seni 

 

 

 

 

 

 
 

Oleh : 
 

 
Nama : Riadhotus Kolbi Tasfia 

NIM : 17510160018 

Program Studi : DIV Produksi Film dan Televisi 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS DESAIN DAN INDUSTRI KREATIF 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2021 



  
 

 

iii 



LEMBAR MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Jangan kau lupakan sejarah masalalu karna adanya masa sekarang 

karna adanya masa sekarang pasti ada masalalu 

awal menentuhkan akhir, jikalau awalnya baik akhirnya juga baik 

dan sebaliknya jikalau awalnya buruk, akhirannya juga buruk” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 



LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ku persembahkan untuk Kedua Orang Tua,Keluarga, Almamater, Dosen serta 

Guruku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

v 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vi 



 
 

 

ABSTRAK 

 
 

Film dokumenter merupakan rekaman kejadian yang diambil langsung saat 

kejadian nyata sedang berlangsung.Tari Reog Cemandi yang merupakan aset 

budaya kota Sidoarjo, memiliki keunikan khusus yang membedakan dengan Reog 

Ponorogo. Namun dengan perkembangan jaman, Tari Reog Cemandi semakin 

tergeser dan semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Penelitian ini bertujuan 

menghasilkan film dokumenter Tari Reog Cemandi untuk megenalkan budaya 

yang nantinya dapat diakses melalui media sosial. Dalam menyelesaikan 

permasalahan ini, peneliti menggali data dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Sedangkan instrument pengumpul data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, studi literatur, dan studi eksisting. Penelitian dalam bentuk 

film dokumenter ini, dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Karya film 

dokumenter ini memuat unsur-unsur sejarah, properti dan kelengkapan yang 

digunakan, serta disertai dengan makna-makna tiap gerakan tari reog dan makna 

property. Isi dari kesimpulan adalah Film dokumenter tentang reog cemandi telah 

memuat scane-scane yang mengenalkan budaya Sidoarjo dalam kesenian. Dan isi 

dari saran yaitu Peningkatan dalam pengambilan video di bidang seni sejarah dan 

audio lebih diperbaiki lagi dan diperjelas. 

 
Kata-kata Kunci : Reog Cemandi, Film Dokumenter 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Film dokumenter merupakan rekaman kejadian yang diambil langsung saat 

kejadian nyata sedang berlangsung. Dalam film dokumenter, hal yang menjadi 

poin penting tentunya adalah pesan khusus dari tema film dokumenter tersebut. 

Film dokumenter kerap digunakan sebagai media kritik sosial dengan 

memotret hal-hal kelam dalam negara seperti potret kehidupan masyarakat  

miskin atau kesenjangan sosial yang terjadi dalam suatu negara. Selain itu film 

dokumenter juga digunakan untuk membuat film biografi suatu tokoh untuk 

menyampaikan suatu pesan sosial atau moral kepada orang dengan tujuan 

memberikan informasi, ilmu pengetahuan, dan tentunya ilmu lainnya yang 

bermanfaat dan mendidik ketika di lihat oleh masyarakat banyak. Dalam film 

dokumenter tidak ada cerita fiktif yang dibuat-buat untuk mendramatisir adegan 

sepanjang film. Artinya, film dokumenter digunakan untuk mempresentasikan 

kenyataan dan menampilkan kembali fakta yang ada dalam kehidupan yang 

dibuat lebih terstruktur dalam durasi film (Luhur, 2017). 

Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, kabupaten ini 

berbatasan dengan Kota Surabaya. Sidoarjo memiliki tempat Monumen 

Jayandaru merupakan salah satu monumen yang berada di alun-alun Sidoarjo. 

Monumen ini sudah menjadi icon baru di kota Sidoarjo. Sidoarjo mempunyai 

kesenian khas yang sebagian masyarakat Sidoarjo belum mengetahui yaitu reog. 

Reog Cemandi merupakan sebuah kesenian tradisional yang berasal dari desa 

Cemadi, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan perangkat 

topeng Barongan dan Kendang yang berbeda dengan reog Ponorogo. 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah membuat film dokumenter. Hal ini 

dilatar belakangi oleh potensi kesenian reog Cemandi di kabupaten Sidoarjo 

semakin hari semakin tidak dikenal oleh generasi muda dan masyarakat umum 

yang belum mengetahui khas di Kabupaten Sidoarjo. 
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Perlu adanya media untuk membangkitkan minat, melestarikan kesenian 

dan pengetahuan generasi muda tentang kesenian reog Cemandi khas di 

Kabupaten Sidoarjo, agar tidak hilang begitu saja karena kebudayaan dan 

kesenian warisan nenek moyang orang Sidoarjo. Cara untuk memberikan 

informasi kepada publik yang paling efektif adalah melalui media sosial yang 

bisa di akses ke handphone android. Karena media sosial salah satu hobi di 

generasi mudah untuk memiliki kemampuan dan mampu menyampaikan pesan 

yang efektif, sebab media sosial dianggap sebagai sarana sempurna. Oleh sebab 

itu media sosial dipilih sebagai media penyampaian pesan yang dapat 

ditunjukkan kepada khalayak luas guna memberi informasi. 

Tugas Akhir ini dibuat dikarenakan minimnya pengetahuan tentang 

kesenian budaya reog cemandi. Maka sesuai dengan masalah diatas dipilihlah 

pembuatan film dokumenter. Tari Reog Cemandi sebagai salah satu budaya 

Sidoarjo. Merupakan hasil liputan dengan gaya menarik, sehingga dapat 

dinikmati oleh masyarakat umum. 

Agar dalam pembuatan film dokumenter “Tari Reog Cemandi” sebagai 

salah satu budaya Sidoarjo yang seiring menjadi kebudayaan khas Sidoarjo 

mampu menyampaikan pesan melalui fakta yang ada dalam kehidupan 

kebudayaan khas Sidoarjo. Tujuan Tugas Akhir adalah membuat film  

documenter untuk melestarikan budaya Tari Reog Cemandi dari kepunahan dan 

mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh leluhur, karena 

kebudayaan adalah bagian dari kebudayaan nasional yang perlu dilestarikan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jelaskan di atas, maka 

dapat di rumuskan masalah pada Tugas Akhir ini yaitu, Bagaimana pembuatan 

film dokumenter “tari reog Cemandi” Sebagai salah satu upaya mengenalkan 

budaya Sidoarjo ? 

 
1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan 

sebagai berikut: 
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1. Pembuatan film dokumenter Tari Reog Cemandi yang mencakup sejarah, 

properti, dan makna dari Tari Reog Cemandi. 

2. Film dokumenter menggunakan unsur kisah fakta 

3. Aktor dalam pembuatan film documenter ini adalah ketua dari Tari reog 

cemandi. 

4. Film dokumenter ini nantinya dapat diakses melalui Media sosial (medsos) 

youtube https://youtu.be/frax3doOKdc. 

 
1.4 Tujuan 

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Menghasilkan film dokumenter Tari Reog Cemandi. 

2. Menghasilkan film dokumenter yang bisa diakses melalui Media sosial 

(medsos) youtube https://youtu.be/frax3doOKdc. 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Lebih membudayakan dan melestarikan Tari Reog Cemandi sebagai salah 

satu budaya Sidoarjo untuk tontonan kreatif, mendidik, bermanfaat dan 

pastinya dapat menghibur warga masyarakat terutama di desa Cemandi. 

2. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat tentang kesenian reog 

cemandi tidak tergeser dari kebudayaan dari luar. 

3. Lebih menghargai kebudayaan nasional. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
Untuk mendukung pembuatan film dokumenter mengenai karya film ini. 

Landasan Teori yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

 
 

2.1 Film 

Film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu 

tempat tertentu. Umumnya sebuah film dapat mencakup berbagai pesan, baik itu 

pesan pendidikan, hiburan dan informasi. Pesan dalam film adalah menggunakan 

mekanisme lambang-lambang yang ada pada pikiran manusia berupa isi pesan 

(Nugroho, 2020). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, film diartikan gambar gerak yang 

biasanya juga disimpan dalam media seluloid tipis dalam bentuk gambar negatif. 

Meskipun kini film bukan hanya dapat disimpan dalam media selaput seluloid 

saja. Film dapat juga disimpan dan diputar kembali dalam media digital (Nurlea, 

2020). 

 
2.2 Macam-Macam Film 

1. Film Fiksi 

Film fiksi merupakan suatu jenis yang mempunyai ikatan plot ataupun cerita 

yang telah disajikan. Film fiksi mempunyai alur cerita yang telah dirancang 

sebelumnya. Cerita dalam film fiksi, memiliki alur yang mengandung  

akibat sebab, memiliki konflik, karakter protagonis dan penutup sebagai 

penyelesaian film tersebut. Istilah film fiksi sering dipergunakan dalam 

pertentangan dengan realitas sesuatu yang benar ada dan terjadi di dunia 

nyata sehingga kebenarannya pun dapat di buktikan dengan data empiris 

(Nurgiyantoro, 2018) 

. 
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2. Film Non-Fiksi 

Film Non-Fiksi merupakan sesuatu karya yang memiliki sifat informatif 

yang bersedia untuk bertanggugjawab atas kebenaran dari peristiwa, orang 

maupun informasi yang telah disajikan. 

 
2.3 Film Dokumenter 

Film dokumenter adalah program yang menyajikan suatu kenyataan 

berdasarkan pada fakta objektif yang memiliki nilai esensial dan  eksistensial 

yang memiliki relevansi kehidupan, menuturkan fakta dan realita tanpa rekayasa. 

Dalam film dokumenter, unsur hiburan memang tidak terlalu ditonjolkan. Hal 

yang menjadi poin penting tentunya adalah pesan khusus dari tema film 

dokumenter tersebut. Meski begitu dalam beberapa film dokumenter juga 

menampilkan unsur entertain yang cukup (Rikarno, 2015). 

Film dokumenter memang merupakan film yang berisi rekaman dari 

kejadian nyata tanpa adanya unsur fiksi sehingga film jenis ini menggambarkan 

kejadian yang nyata. Jenis-jenis film dokumenter yang menjadi beberapa bagian 

yang dikelompokan antara lain : 

1. Biografi 

Biografi lebih berkaitan dengan sosok seseorang berisi potret, biografi dan 

profil perjalanan hidup suatu tokoh terkenal dunia, bisa berupa presiden, 

menteri, pengusaha, artis, musisi, dan lain-lain. 

2. Sejarah 

Sejarah adalah cabang dari pengetahuan tentang peristiwa masa lalu dan 

kondisi yang berkaitan dengan masalah individu dan peristiwa masyarakat 

di masa lalu (Sunarmi, 2016) Dalam film dokumenter, genre sejarah salah 

satu yang paling penting. Karena lebih berisi rekaman kejadian dan 

peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lalu, bisa berupa perang, 

perjanjian, kehidupan masa lalu dan lain-lain. 
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3. Traveling 

Jenis dokumenter ini sering digunakan footage laporan perjalanan lengkap 

ke tempat wisata atau tempat-tempat tertentu bisa dalam bidang antropologi 

atau bidang hiburan saja. 

4. Ilmu Pengetahuan 

Berisi film dokumenter tentang pendidikan dan education  yang 

memberikan informasi bisa dari bidang sains, teknologi, budaya dan lain- 

lain. 

5. Investigasi 

Investigasi untuk rekaman penyelidikan dan investigasi secara jurnalistik 

dengan suatu mencatat atau merekam fakta kasus atau peristiwa yang 

sedang dibahas dengan tujuan mengetahui lebih dalam. 

 
2.4 Handphone 

Handphone (Aldy Amrillah, 2021) merupakan alat telekomunikasi 

elektronik bersifat dua arah yang mudah untuk kita bawa kemana-mana dan 

mempunyai kemampuan untuk bisa mengirim pesan baik berupa suara, gambar 

dan informasi. Pengertian handphone tersebut adalah pengertian handphone 

secara dasar. Dalam keseharian saat ini, manusia tentu saja hampir tidak dapat 

lepas dari yang namanya Handphone. Apalagi sekarang dengan semakin 

berkembangnya teknologi sehingga membuat handphone memiliki berbagai 

manfaat dan kegunaan sekaligus bergerak tanpa kabel yang berkembang dengan 

pesat dalam satu dekade terakhir ini (Kustiawan, 2016). Tidak hanya digunakan 

untuk alat komunikasi. Namun sekarang handphone juga bisa digunakan untuk 

media hiburan, untuk bisnis dan juga bisa digunakan untuk berbagai kegunaan 

lainnya. Bahkan saat ini istilah handphone berubah menjadi smartphone karena 

memiliki berbagai macam kegunaan dan juga fungsi pintar yang bisa 

memudahkan segala urusan manusia. 

 
2.5 Media Sosial 

Sharing merupakan sebuah fasilitas yang harus dimanfaatkan. Salah 

satunya adalah dengan pemanfaatan fitur instagram, whatsApp, youtube, 

https://tedas.id/author/aldy-amrillah/
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facebook . Adanya teknologi dan platform baru hasil dari perkembangan revolusi 

industri 4.0 setiap elemen masyarakat mempunyai cara-cara tersendiri dalam 

menerima dan menyerap apa yang mereka perlukan terhadap pengetahuan- 

pengetahuan (Mirza, 2019). 

Laporan digital dalam skala global yang menjaring beragam aktifitas yang 

terjadi di internet, salah satunya negara-negara yang hobi memakai media sosial. 

Generasi millenial merupakan gerda terdepan dalam proses perjuangan, 

pembaruan, melestarikan budaya lokal reog Cemandi di kabupaten Sidoarjo. 

Segala potensi yang ada pada pemuda menjadi penentu kualitas budaya lokal di 

masa depan. 

 
2.6 Tari Reog Cemandi 

Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, kabupaten ini 

berbatasan dengan Kota Surabaya. Sidoarjo memiliki tempat Monumen 

Jayandaru merupakan salah satu monumen yang berada di alun-alun Sidoarjo. 

Monumen ini sudah menjadi icon baru di kota Sidoarjo. Sidoarjo mempunyai 

kesenian khas yang sebagian masyarakat Sidoarjo belum mengetahui yaitu reog. 

Reog cemandi merupakan sebuah kesenian tradisional yang berasal dari 

desa Cemadi, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan 

perangkat topeng Barongan dan Kendang yang berbeda dengan reog Ponorogo. 

Reog ini dahulu nya digunakan untuk merubuhkan penjajah yang berasal di desa 

cemandi. Sehingga dinamakan reog Cemandi yang berarti merubuhkan penjajah 

Belanda yang ada di desa Cemandi. Seringkali kesenian reog Cemandi diadakan 

pada hajatan pernikahan. Kesenian ini berbeda dengan kesenian reog-reog pada 

umumnya. Reog Cemandi menggunakan topeng namun tanpa bulu merak seperti 

Reog ponorogo. Musiknya pun hanya didominasikan kendang. Selain untuk 

mengusir penjajah pada waktu itu, tarian tersebut juga sebagai himbauan kepada 

masyarakat sekitar untuk selalu menggingat Tuhan Yang Maha Esa. Anjuran itu 
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Gambar 2.1 Reog Cemandi 

(Sumber: https://bagiilmu.blogspot.com/2012/06/reog-cemandi- 

sedati-sidoarjo.html) 

 
tersirat dalam syair pangelingan (pengingat) yang dilantunkan pemainnya 

sebelum memulai pertunjukan. “Lakune wong urip eling Gusti ning tansah 

ibadah ing tengah ratri,” ucap cak Silo menirukan syair itu. 

Kini, pertunjukan reog Cemandi itu sudah berubah fungsi. Masyarakat 

sekitar biasa mengundang kesenian Reog Cemandi itu untuk hajatan mantenan, 

sunatan atau acara lainnya. Selain itu, masyarakat sekitar percaya, bahwa tarian 

reog Cemandi bisa untuk menolak balak (membuang sial). 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Pada Bab III ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam 

pembuatan film dokumenter “tari reog Cemandi” ,sebagai salah satu budaya 

Sidoarjo. 

 
3.1 Metode Penelitian 

Metode yang penulis gunakan dalam pembuatan film ini adalah pendekatan 

kualitatif karena dibutuhkan pengujian secara kualitas supaya tahap pengumpulan 

data akan lebih detail guna menghasilkan karya tugas akhir yang lebih baik. 

Dalam metode ini, akan mencari informasi tentang Tari Reog Cemandi. 

Penulis menggunakan empat teknik untuk memperoleh data secara 

kualitatif, yakni studi literatur, wawancara, observasi, serta studi eksisting.  

Dalam tugas akhir ini penulis sudah melakukan penelitian pendahuluan melalui 

studi literatur, observasi dan wawancara. Setelah semua data terkumpul, 

selanjutnya akan dikaji guna mendapatkan kesamaan. 

 
3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang menjadi Tugas Akhir ini adalah Tari Reog Cemandi 

sebagai salah satu upaya mengenalkan budaya Sidoarjo. Maka dibuatlah melalui 

film dokumenter sebagai salah satu upaya kelestarian dan pengenalan tentang Tari 

Reog Cemandi. 

 
3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi objek penelitian yang dituju untuk melakukan penelitian pada objek 

yaitu Tari Reog Cemandi, yang terletak di desa Cemandi kecamatan Sedati 

kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. 
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3.4 Sumber Data 

Sumber data adalah orang atau obyek yang memberikan data untuk diolah. 

Dalam mengumpulkan sumber data dengan ketua kesenian reog Cemandi yaitu 

Pak Susilo, muda-mudi masyarakat sekitar cemandi dan Pak Muadi selaku 

menceritakan sejatinya reog. penulis menggunakan beberapa cara atau teknik 

untuk mendapatkan sumber data atau informasi, yaitu wawancara, observasi, studi 

literatur dan pencarian data lewat internet. 

 
3.5 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah upaya mengumpulkan data berupa 

pernyataan mengenai sifat, keadaan, kegiatan dan sejenisnya. Pengumpulan data 

dalam proses pembuatan film dokumenter menggunakan cara yaitu, melalui 

wawancara, observasi, studi literatur dan pencarian di internet untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan guna untuk mencapai tujuan penelitian. 

Data mengenai Tari Reog Cemandi diperoleh melalui pengamatan langsung 

di lokasi pelestarian Tari Reog Cemandi data yang di dapat dipertanggung 

jawabkan, serta akuratnya data serta memperkuat dalam proses pengkaryaan. 

1. Wawancara 

Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang 

yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Dalam pembuatan film 

dokumenter ini yang diwawancarai adalah ketua dari Reog Cemandi pak 

Susilo di Desa Cemandi daerah Sedati – Sidoarjo Jawa Timur dan tempat 

pertunjukkan dilaksanakan. Narasumber utama (pimpinan kesenian, pelaku 

masyarakat sekitar) dan sumber data berupa dokumen-dokumen foto dan 

film dokumenter pertunjukkan kesenian reog Cemandi. Hasil dari 

wawancara terhadap Bapak Susilo selaku pemilik sanggar Tari Reog 

Cemandi 

2. Observasi 

Observasi adalah metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan 

data. Penggunanan metode ini sangat dipengaruhi oleh interesnya sang 

peneliti data, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung ke objek 

penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini 
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penyusunan data, Observasi dilakukan secara langsung tentang kesenian 

reog Cemandi yang difokuskan di daerah Sedati – Sidoarjo. Reog Cemandi 

merupakan kesenian yang mampu beradaptasi sesuai perkembangan zaman, 

ketika masa penjajahan kesenian tersebut digunakan untuk mengusir 

penjajah Belanda, kemudian setelah penjajahan usai, kesenian reog  

Cemandi memiliki fungsi yang kental sebagai ritual, dan mulai tahun 2000 

kesenian tersebut memiliki fungsi sebagai media hiburan dan seni 

pertunjukkan 

 

Gambar 3.1 Topeng barongan lanang 

(Sumber: https://bagiilmu.blogspot.com/2012/06/reog-cemandi-sedati- 

sidoarjo.html) 

 
Reog Cemandi memiliki dua bentuk gerak berbeda yang terdiri dari 

gerakkan 6 penari kendhang, topeng barongan lanang dan barongan wadon. 

Enam penari kendhang melakukan gerakan terstruktur, baik dalam bentuk, 

teknik dan ritmenya. Topeng barongan lanang memiliki karakter yang keras 

dan murka. Menggambarkan orang yang sedang marah dengan mata 

melotot. Gerakan dalam kesenian ini tidak menggunakan hitungan serta 

tekniknya tidak terstruktur. Setiap penampilan karakter dalam kesenian reog 

Cemandi tidak merias muka/wajah, melainkan penari barongan lanang dan 
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barongan wadon menggunakan topeng sesuai dengan karakter yang 

dibawakan. 

 

Gambar 3.2 Topeng barongan wadon 

(Sumber: https://bagiilmu.blogspot.com/2012/06/reog-cemandi-sedati- 

sidoarjo.html) 

 
Topeng barongan wadon memiliki karakter yang bersifat lemah lembut dan 

feminim sebagai penyeimbang dari topeng barongan lanang yang berwarna 

merah. 

3. Studi Literatur 

Internet merupakan suatu sistem global yang terhubung oleh banyaknya 

seluruh jaringan komputer. Dengan adanya internet semua orang mampu 

untuk mengakses segala informasi baik didalam negeri maupun luar negeri. 

Suatu mtode yang mengumpulkan berbagai data dan beberapa informasi 

dari media elektronik, internet, jurnal yang mengarah kepada perancangan 

ini. 

4. Studi Eksisting 

Studi eksisting merupakan referensi yang digunakan dan dapat 

mempengaruhi suatu karya secara dominan. 
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3.6 Teknik Analisa Data 

Setelah melakukan pengumpulan data maka proses selanjutnya adalah 

analisa data, data yang telah didapat dari berbagai sumber dikualifikasikan 

menurut darimana data itu di dapat. Lalu diolah dengan mencari mana yang 

paling identik atau yang selalu ada saat proses pengumpulan data. 

1. Mereduksi Data 

Reduksi data analis penelitian kualitatif, menurut Miles & Hubermen 

(1992: 16) sebagaimana diartikan untuk proses dari pengastrakan, 

pemilihan, pemusatan perhatikan pada penyederhanaan, dan tansformasi 

data yang telah muncul dari catatan-catatan yang tertulis dalam lapangan 

reduksi data yang langsung terus-menerus selama proyek yang sedang 

berorientasi penelitian kualitatif yang sedang berlangsung. 

 
Tabel 3.1 Mereduksi Data 

 

Item Deskripsi 
Film Dokumenter Dalam pembuatan film dokumenter metode wawancara 

digunakan untuk bertukar informasi. Metode observasi 

digunakan untuk pengamatan secara langsung peneliti untuk 

melihat Tari Reog Cemandi. 
  

Tari Reog Cemandi Tari Reog Cemandi Merupakan kesenian salah satu budaya 

yang dahulu digunakan untuk mengusir penjajah. Kesenian 

tradisional terdapat di desa Cemandi kecamatan Sedati 

kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Tari Reog Cemandi ini 

dilakukan oleh beberapa orang dalam satu kelompok seni atau 

sanggar tari dengan menggunakan topeng dan kostum sesuai 
tokoh dalam cerita yang dibawahkan. 

 
2. Menyajikan Data 

Untuk menyajikan data yang komunikatif dalam pembuatan film 

dokumenter Tari Reog Cemandi ini, maka dibutuhkan penyajian data dalam 

yang akan memudahkan peneliti apa yang harus dilakukan (kajian lebih 

lanjut) bentuk label, bertujuan untuk memberikan informasi dan gambar 



14 
 
 
 

Tabel 3.2 Menyajian Data 
 

Item Studi Literatur Wawancara Obsrvasi 

Film 

Dokumenter 

• Dokumentasi 

suatu peristiwa 

• Penyajian Fakta 

dan Otentik 

• Situasi dan 

kondisi nyata 

- • Durasi 
• Makna 

Tari Reog 

Cemandi 

• Kondisi 
• Dramatik 

• Sejarah 

• Menarik 

• Menggenalk 

an budaya 

• Cerita 
• Budaya 

 
mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengolah data 

dalam menganalisis data 

3. Kesimpulan Data 

Dikemas dalam bentuk film dokumenter, Film dokumenter ini mengandung 

unsur-unsur sejarah, properti dan makna tarian Reog Cemandi, yang 

meliputi fakta, otentik, dan situasi dan kondisi yang nyata. 



Perancangan karya 

Pra Produksi 

(Ide, konsep, sinopsis, naskah, shoot 

list, manajemen produksi 

Produksi 

(Penata kamera, penata suara dan penata 

cahaya) 

Pasca Produksi 

(Editing dan publikasi) 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Proses Produksi 

Pada perancangan karya, penulis memiliki langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam proses membuat film. 

 

 

Gambar 3.3 Bagan Produksi 

4.2 Ide 

Ide dalam pembuatan Tugas akhir muncul karena Tari Reog Cemandi makin 

hari makin nyaris punah. 

 
4.3 Konsep 

Program Film dokumenter tentang Tari Reong Cemandi akan menceritakan 

secara beruntun dengan narasi menarik untuk menikmati film tersebut. Film 

dokumenter ini akan berisikan sejarah dari Tari Reog Cemandi. 

 
4.4 Sinopsis 

Tari Reog Cemandi merupakan kesenian khas cemandi. Inilah salah satu 

kesenian tradisional yang ada di kota Sidoarjo Jawa Timur. Cerita muncul dari 
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tari Reog Cemandi ini dibawakan oleh sekelompok orang dalam suatu kelompok 

kesenian dengan menggunakan topeng dan kostum sesuai dengan karakter 

dalam cerita yang dibawakan. Khas topeng wadon memiliki sifat yang lema 

lembut dan topeng barongan lanang memiliki sifat pemarah yang  sering  

dipakai memiliki arti tersendiri. Topeng itu dibentuk menyerupai wajah buto 

cakil dengan dua taring. Yang dahulu digunakan untuk mengusir penjajah, ketua 

dari Reog Cemandi yaitu pak Susilo beliau merupakan generasi ke-5 pelestarian, 

beliau telah menjaga warisan budaya sejak tahun 80an. 

 
1. Treatment 

Tabel 4.1 Treatment 
 

No Direction Visual Durasi Audio 
  Opening   

1. Suasana Pagi Hari Point of interest 8 detik BS+VO+ 
Recording 

2. Suasana pesiir 
tambak 

Long Shot 6 detik BS+VO+ 
Recording 

3. Pembukaan dari 

bapak muadi 

tentang sejatinya 

reog 

Medium Shot 1 menit 38 

Detik 

BS+Audio 

4. Suasana 

Pemandangan dari 
dermaga 

Footage 6 detik BS+VO+ 
Recording 

5. Penampilan 
Kesenian Tari reog 

Cemandi 

Footage+Handheld 30 detik BS+Audio+ 

Recording 

6. Pemandangan 
pesisir tambak 

Hight Angel 10 detik BS+Audio+ 
Recording 

7. Pembukaan dari 
ketua Tari Reog 
Cemandi 

Normal Angel 1 menit Audio+Recording 

8. Penampilan tari 
reog cemandi 

Normal Angel 15 detik BS+Audio 

9. Makna penjelasan 
dari bapak Susilo 

Normal Angel 2 Menit BS+Audio 

10. Penampilan reog 
cemandi 

Normal Angel 30 detik BS+Audio 
Recording 

11. Suasana anggota 
reog cemandi 

Normal Angel 15 detik BS+Audio 

12. Suasana penampilan 

reog cemandi 

Normal Angel 10 detik BS+Audio 

11 Closing  10 detik  
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2. Shootlist 

Tabel 4.2 Shootlist 
 

Shot Location Shot 

Type 

Camera 

Angle 

Camera 

Movement 

Script 

Description 
#2 EXT Total Shot Normal Angel Follow Suasana Pagi 

hari 

#3 EXT Total Shot Normal Panning Suasana pesisir 
tambak 

#6 EXT Total 

Shot 

Normal Panning Suasana 

Pemandangan 
dari dermaga 

#7 EXT Total Shot Hingh Angel Handheld Penampilan 

Kesenian Tari 
reog Cemandi 

#8 EXT Establish 

Shot 

Normal Angel Handheld Pembukaan dari 

bapak Muadi dan 

ketua Tari Reog 

Cemandi bapak 
Susilo 

#9 EXT Total Shot Normal Angel Handheld Penampilan tari 
reog cemandi 

#10 EXT MCU Normal Angel Handheld Penjelasan dari 

bapak Susilo 

#16 INT Total Shot Normal Angel Handheld Closing 

 
Naskah 

Tabel 4.3 Naskah 
 

No Item/video Durasi Audio/Keterangan 
1. Footage : 

- Suasana di pagi hari 

- 

00:00:20 BackSound 
VO 

Narasi 

Kabupaten sidoarjo kecamatan sedati 

desa cemandi merupakan kabupaten 

yang ada di jawa timur yang memiliki 
karakteristik kesenian reog cemandi. 

2. Judul 00.00.10 BacksSoun 
VO 

3. Footage 
- Pembukaan dari 

bapak Muadi 

- Penampilan kesenian 

Reog Cemandi. 

- Pemandangan pesisir 

tambak 

00.01.38 BackSound 
VO 

Narasi 

Assalamualaikum wr.wb semuanya 

saudaraku yang ada dimanapun saya 

akan mengasih wejangan sedikit 

tentang sejatinya reog kenapa reog 

berkepala hewan badan manusia karna 

ditubuh kita masih ada hawa nafsu 

yang bersifat hewan mangkannya 

belajarlah untuk mengendalikan sifat 

nafsu kalian belajarlah untuk jadi 

orang yang sabar dan jangan merasa 

bisa tetapi bisalah merasa di nafsu 

kalian bisa belajar macam bentuk 

mangkannya berhati-hatilah dalam 
menjalani kehidupan yang fana ini.// 
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   Tentang Pak Susilo merupakan 

generasi ke5 pelestarian Reog 

Cemandi beliau telah menjaga warisan 

budaya ini sejak tahun 80an. 

4. Footage : 
- Suasana Tari Reog 

Cemandi 

- Wawancara tentang 

Reog Cemandi 

00.00.30 BackSound 
Wawancara : 

1. Sejarah dari reog Cemandi ? 

2. Perbedaan dari reog Cemandi ? 

3. Bagaimana upaya mengenalkan 

budaya tari reog cemandi ? 

5. Footage : 
- Makna dan 

penjelasan dari 

kesenian reog 

cemandi oleh ketua 

seni reog cemandi 

bapak Susilo 

00.02.00 Backsound 
VO 

Narasi 

Didalam cerita sejarah reog cemandi 

ada penggambaran dari 

kegenerasi//penggambaran antara reog 
ponorogo dengan reog cemandi 

6. Footage: 

- Penampilan 
reog cemandi 

- Suasana 
anggota reog 
cemandi 

00.01.00 Backsound 
VO 

Narasi 

Menceritakan di dalam sebuah tari 

reog cemandi generasi muda mudi di 

era sekarang menandahkan adanya 

penerus dan keyakinan di masyarakat 
sekitar. 

7. Closing 

- Credit Title 
00:00:10  

 

4.5 Manajemen Produksi 

Pada pembuatan film diperlukan adanya manejemen produksi untuk 

mengatur jalannya proses syuting. Manajemen produksi pada karya film meliputi 

dua hal jadwal kegiatan dan manajemen biaya. 

1. Jadwal Kegiatan 

Sebelum melakukan proses jadwal kegiatan yang digunakan oleh 

penulis dapat terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 Jadwal kegiatan 
 
 

No. 
 

Pra Produksi 

Maret April Mei Juni 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
1. Ide dan Konsep    

2. Menyusun 
proposal 
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3. Penelitian    

4. Pra Produksi    

5. Produksi      

6. Editing       

7. Final Edit 
Rendering 

       

8. Publikasi dan 
Sidang Akhir 

       

 

2. Biaya Produksi 

Sebelum melakukan proses produksi diperlukan adanya tersebut akan 

digunakan untuk menunjang seluruh proses produksi. Biaya dapat dilihat 

pada tabel 4. 5 

 
Tabel 4.5 Biaya Produksi 

 

Produksi 

No. Keterangan Satuan Jumlah 

1. Bensin Mobil pp (Sby-Sda) 1 Perjalanan Rp. 350.000,- 

2. Konsumsi Crew (3, 3x/hari) 5 Orang Rp. 960.000,- 

3. Vitamin & Minuman - Rp. 100.000,- 

4. Bensin Montor pp (Sby-Sda) 3 Perjalanan Rp. 100.000,- 

5. Air mineral Gelas 4 Kardus Rp. 120.000,- 

6. Konsumsi 1 Talent (4hari, 3x/hari) 9 0rang Rp. 180.000,- 

7. Lain-Lain - Rp. 150.000,- 

8. Free Talent - Rp. 500.000,- 

9. Lain – Lain - Rp. 150.000,- 
 Total jumlah  Rp. 2.610.000,- 

 
Tabel 4.6 Tabel Biaya Pasca Produksi 

 

Pasca Produksi 
No. Keterangan Jumlah 

1. Merchandise Rp. 480.000,- 

2. Pameran Rp. 2.000.000,- 
 Total jumlah Rp. 2.480.000,- 
 Total Keseluruhan Rp 5.090.000,- 
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4.6 Hasil Perancangan Produksi 

Dalam tahap produksi terdapat empat hal yang perlu diperhatikan yaitu 

perancangan suara, perancangan cahaya, perancangan karema, sumber listrik. 

Berikut ini adalah penulis jelaskan detail yang digunakan dalam produksi karya 

tugas akhir ini. 

Berikut ini adalah beberapa Teknik produksi yang digunakan dan 

diterapkan dalam produksi : 

1. Setting Artistik Lokasi 

Dalam proses produksinya perlu diperhatikan penataan lingkungan outdoor, 

agar visual effect dalam film dokumenter dapat memberikan kesan hidup atau 

nyata yang sesuai dengan tema dan kegiatan yang dibutuhkan. 

2. Setting Perekaman 

Untuk proses perekaman film dokumenter yang dilakukan secara langgung. 

Selain gambaran unsur audio juga dilakukan di dalam sistem perekaman 

secara langsung seperti instrumen music, dialog narasi dan sound effect. 

Beberapa alat tersebut dapat mempermudah penulis dan crew dalam proses 

untuk Penggambilan gambar selama produksi. 

Beberapa peralatan untuk produksi film dokumenter Tari Reog Cemandi 

antara lain: 

a. Camera canon 60D 

b. Camera canon kiss X5 

c. Tripod 

d. Monopod 

e. Drone 

f. Recorder 

g. Lighting LED 

 
 

4.7 Hasil perancangan Pasca Produksi 

Setelah melalui tahap produksi selanjutnya adalah tahap yang dimana 

paling akhir yaitu pasca produksi. Dalam tahap pasca produksi ini mempunyai 

dua tahapan yang harus dilakukan yaitu tahap editing dan publikasi. 
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Perancangan Editing 

Editing adalah proses dimana penggambungan dari gambar yang telah 

direkam sebelum memulai dari pemilihan gambar, penataan suara, penataan 

gambar, hingga proses rendering. 

1. Visual 

Pada proses editing visual menggunakan software Adobe Premier Pro. 

Seluruh pross editing mulai dari penggabungan gambar, proses audio, 

memberi text, hingga proses pengaturan transisi gambar dilakukan semua di 

software Adobe Premier Pro. Tahap awal di dalam proses editing visual yaitu 

proses pemilihan video yang sudah ada atau yang sudah direkam, setelah itu 

penataan video dan diakhiri dalam proses rendering. 

 

Gambar 4.1 Poses Editing Video 

2. Perancangan Publikasi 

Proses selanjutnya adalah perancangan publikasi. Pada perancangan ini 

diperlukan beberapa mercehendise sebagai pendukung dalam proses 

publikasi. Marchendise yang akan dibuat adalah poster film, T-shirt, stiker 

dan gantungan kunci. 

 

 
Tabel 4.7 Publikasi 

 

No. Gambar Keterangan 

1.  Sumber : Olahan penulis 

Menggunakan kertas paper 

glossy dengan ukuran A3 / 
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sebagai media posters poster 

digital. 

2.  

 

Sumber : Olahan penulis 

Menggunakan kain berbahan 

kanvas untuk mempermudah 

sablon yang kita inginkan. 

3. 

 

Totebag 

Sumber : Olahan penulis 

Menggunakan bahan kain 

kanvas sehingga dipermudah 

mengaplikasikan 

tulisan/gambar yang kita 

inginkan. 



BAB V 

PENUTUP 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka penulisan mengambil 

kesimpulan : 

1. Film dokumenter tentang reog cemandi telah memuat scane-scane yang 

mengenalkan budaya Sidoarjo dalam kesenian. 

2. Film dokumenter ini mengandung unsur-unsur sejarah, properti dan makna 

tarian Reog Cemandi. 

3. Film telah dapat diakses melalui media sosial youtube 

https://youtu.be/frax3doOKdc. 

 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman penulis saat mengerjakan Tugas Akhir ini, maka 

didapat saran untuk penelitian lanjutan sebagai berikut : 

1. Peningkatan dalam pengambilan video di bidang seni sejarah dan audio lebih 

diperbaiki lagi dan diperjelas. 

2. Teknik dalam pengambilan gambar atau video. 

3. Perdalam ide serta riset terhadap objek. 
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