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Abstract—Dewasa ini anak sebagai pelaku 
kriminalitas menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. 

Menyikapi hal tersebut peran orang tua, guru di sekolah dan 

pemerintah sangat penting untuk penguatan pembentukan 

karakter khususnya pada generasi emas yaitu anak-anak. 

Penguatan pendidikan karakter tidak hanya ditempuh pada 

jalur formal sekolah, tapi juga terdapat pada jalur nonformal. 

Sanggar seni bisa menjadi platform pendidikan yang 

menawarkan alternatif pembentukan karakter. Namun dalam 

proses transfer ilmu di sanggar ditemui beberapa 

permasalahan diantaranya rendahnya peningkatan 

kemampuan anak-anak dalam belajar gender. Untuk itu 

dirancang video pembelajaran gender wayang dengan 

mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter pada 

generasi digital. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji proses 

penciptaan video pembelajaran dari pra produksi, produksi 

hingga pasca produksi. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan 

melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan 

mewawancarai sutradara dan tim produksi yang terlibat dalam 

penciptaan video pembelajaran tersebut. Selain itu dilakukan 

observasi ke salah satu sanggar di Bali yang memiliki peserta 

didik cukup banyak yaitu Sanggar Swati Swara. Hasil 

penelitian ini adalah sutradara dalam melahirkan video 

pembelajaran diamati dalam tiga peran yaitu sebagai 

pemimpin, seniman dan penasehat teknis. Saat pra produksi 

sutradara berperan besar melahirkan konsep penciptaan 

berupa konsep karya, teknis serta story line. Konsep karya 

diawali dengan melakukan analisis sasaran untuk generasi 

digital. Di Sanggar Swasti Swara tergolong generasi milenial 

yang membutuhkan bentuk pengajaran menggunakan 

teknologi. Video pembelajaran ini dirancang easy to acess dan 

gaya belajar generasi digital lebih menyukai belajar dari 

praktek, visual, serta proses belajar yang bisa diaplikasikan di 

rumah secara berkelompok dan menyenangkan. Peran 

sutradara sebagai pemimpin yaitu mengarahkan kameramen 

dalam mengambil gambar sesuai tuntutan cerita. Tahapan 

editing sutradara terlibat sebagai penasehat dalam proses 

penyusunan gambar (editing). 

 
Keywords—penyutradaraan, video pembelajaran, gender 

wayang, generasi digital 

 
I. PENDAHULUAN 

 
 

Gender wayang adalah alat musik tradisional 

Bali yang dikenal dengan gamelan pewayangan. 

Instrument pokok gamelan ini terdiri dari 4 buah alat 

musik (tungguh) gender berlaras selendro (lima nada) [1]. 

Fungsi umum gender wayang adalah untuk mengiringi 

upacara di Bali yaitu Manusa Yadnya (potong gigi) dan 

Pitra Yadnya (Ngaben). Selain itu gender wayang juga 

digunakan untuk mengiringi pentunjukan wayang lemah, 

wayang kulit dengan dipadukan alat musik lain. Gender 

wayang dimainkan dengan kedua tangan secara 

bersamaan, sehingga berdampak pada keseimbangan otak 

kanan dan kiri. Dengan keseimbangan otak tersebut maka 

berdampak pada prilaku anak yang lebih baik 

(keseimbangan IQ dan EQ) [3].  
Terdapat 3 nilai yang terkandung dalam 

pembelajaran gender yaitu nilai pendidikan, nilai hidup 

bermasyarakat serta nilai religius. Nilai pendidikan 

berupa kepekaan terhadap nada-nada dan mampu 

mengekspresikan lagu dalam gender wayang. Nilai hidup 

bermasyarakat adalah belajar saling menghormati orang 

lain dalam berinteraksi saat berlatih hingga di panggung. 

Nilai religius adalah permainan gender ini berfungsi 

untuk mengiringi upacara keagamaan, sehingga secara 

tidak langsung dengan memainkan gender sebagai wujud 

bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa [8].  
Saat ini gender wayang tidak hanya dimainkan 

oleh kalangan dewasa, namun juga merambah ke kaum 

anak-anak. Ketika anak-anak mampu memainkan alat 

musik gender wayang, maka dapat mengarahkan 

perkembangan fisik dan psikis lebih baik [8]. Ditengah 

mundurnya nilai-nilai pendidikan karakter bangsa, 

permainan gender wayang secara tidak langsung dapat 

membantu pembentukan karakter. Sanggar seni menjadi 

salah satu platform pendidikan untuk belajar gender 

wayang. Namun dalam melatih gamelan gender wayang 

untuk anak-anak yang dikenal dengan generasi milenial 

atau digital tidaklah mudah. Dibutuhkan metode khusus 

untuk pembelajaran gender anak-anak. Apabila tidak 

menggunakan metode yang tepat, maka kecenderungan 

anak-anak akan bosan dan merasa sulit mempelajari alat 

musik ini. Maka diciptakan video pembelajaran gender 

wayang untuk generasi digital dengan tetap 

memperhatikan nilai-nilai pendidikan karakter. 
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Pembuatan media ini selain bertujuan untuk 

mempermudah metode pengajaran gender untuk anak-

anak, juga untuk mendiseminasikan teknik-teknik 

pembelajaran gender yang dapat dipelajari di rumah. Hal 

ini karena tuntutan masyarakat yang menginginkan anak-

anak mereka belajar gender, namun minimnya tempat 

sanggar untuk berlatih gender, sehingga dengan video 

pembelajaran ini, anak-anak tidak hanya bisa berlatih 

langsung ke sanggar, tetapi dapat juga berlatih di rumah. 

Dampaknya kesenian gender wayang ini dapat tersebar 

luas dan dapat dilestarikan di era disrupsi ini. 

Berdasarkan uraian tersebut maka tertarik mengkaji 

proses penyutradaraan video pembelajaran gender 

wayang untuk generasi digital. 

 

II. METODE 
 
Penelitian untuk mengkaji penyutradaraan pada video 

pembelajaran gender wayang ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah video 

pembelajaran gender wayang. Objek penelitiannya 

difokuskan pada nilai-nilai pendidikan karakter untuk 

generasi digital. Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah melalui studi lapangan wawancara dengan 

sutradara dan tim prosuksi video pembelajaran. Sumber 

data sekunder melalui studi pustaka, observasi ke sanggar 

Swasti Swara dan Gangsa Dewa untuk mengetahui proses 

pembelajaran gender untuk anak-anak, dan dokumentasi 

video pembelajaran gender wayang. 

 

III. PEMBAHASAN 
 

Penyutradaraan adalah proses sutradara dalam 

menciptakan karya baik berupa film, program acara, 

video ataupun media lainnya seperti pertunjukkan [4]. 

Sutradara memiliki peran penting dalam penyutradaraan 

karya yaitu bertugas mewujudkan dari naskah menjadi 

karya video. Sutradara bertugas mengarahkan dan 

membimbing tim produksi, bertanggung jawab terhadap 

aspek- aspek estetika dan kreatif, serta terlibat dalam 3 

tahapan produksi penciptaan video yaitu pra produksi, 

produksi dan pascra produksi [7]. 
 

 

Pra Produksi Video Pembelajaran Gender 

wayang untuk Generasi Digital  
Dalam tahapan pra produksi adalah tahapan paling 

lama dan penting dalam penyutradaraan video 

pembelajaran gender wayang. Tahapan ini terbagi lagi 

dalam 8 proses penyutradaraan yaitu (1) Penemuan ide,  
(2) Perencanaan dan riset; (3) Treatment; (4) 

Karakteristik produksi; (5) Wardrobe, Make Up dan 

Property; (6) Setting lokasi; (7) Breakdown equitment;  
(8) Daftar kru. 

1. Penemuan Ide 

Penemuan ide untuk pembuatan video pembelajaran 

gender wayang untuk generasi digital diawali saat 

observasi proses pembelajaran di sanggar yang memiliki 

metode khusus untuk mengajarkan anak-anak bermain 

gender. Dalam proses pembelajaran di sanggar ditemui 

beberapa permasalahan yaitu peserta didik tidak bisa 

melakukan praktek di rumah karena tidak ada 

pembimbing. Guna mempermudah dan mempercepat 

proses pembelajaran gender, maka diciptakan video 

pembelajaran yang dapat dijadikan acuan peserta didik 

untuk praktek di rumah.  
2. Perencanaan dan Riset 

Tahapan ini sutradara dibantu oleh tim peneliti 

melakukan riset dan observasi ke dua sanggar di 

Denpasar yaitu Sanggar Gangsa Dewa dan Swasti Swara 

untuk melihat dan memperhatikan proses transfer 

pengetahuan antara pelatih dan anak didiknya. Selain itu 

dilakukan juga studi lapangan melalui wawancara pelatih 

sanggar dan peserta didik untuk mengetahui metode 

pengajaran. Tahapan ini juga melingkupi studi pustaka  
untuk menganalisis sasaran pembuatan video 

pembeajaran yaitu bagi generasi digital.  
Menciptakan video pembelajaran bagi generasi 

digital perlu memperhatikan klasifikasi usia, karakter, 

gaya belajar dan strategi pembelajarannya. Dikaji dari 

klasifikasi usia peserta didik Sanggar Gangsa Dewa dan 

Swasti Swara tergolong dalam generasi antara Y dan Z 

yang disebut dengan generasi milenial atau digital [6]. 

Generasi milenial atau digital merupakan generasi hidup 

pada era komputasi serta jaringan internet. Generasi ini 

disebut generasi modern yang tumbuh berkembang 

dengan kemajuan teknologi digital [2].  
Generasi digital memiliki sifat yaitu (1) Tech savvy 

yaitu mereka tidak bisa dilepaskan dari digital device 

seperti handphone, komputer, laptop, gaming system, 

MP3 player dan internet; (2) Social mereka hidup pada 

situs jejaring sangat tinggi, untuk itu mereka memiliki 

sosial sangat mudah berkomunikasi dengan HP. Hal ini 

berdampak pada kecendrungan lebih kreatif; (3) 

Multitasking yaitu meraka biasa mengerjakan dua atau 

lebih pekerjaan dalam waktu bersamaan, sehingga 

memiliki banyak bakat; (4) Speedy yaitu mereka yang 

lahir dengan informasi dan bakat yang banyak cenderung 

dengan cepat ringkas memahami sesuatu (Harmanto 

dalam Susanthi, 2019) [6]. Berdasarkan karakteristik 

tersebut, peserta didik di Sanggar Swasti Swara dan 

Gangsa Dewa masuk dalam klasifikasi generasi digital 

yang membutuhkan bentuk pengajaran berbasis 

teknologi. Penciptaan video pembelajaran gender wayang 

menjadi solusi bagi generasi ini. Empat indikator tersebut 

menjadi landasan dalam menciptakan video pembelajaran 

gender wayang untuk generasi digital.  
Generasi digital memiliki gaya belajar yang berbeda 

yaitu (1) Learn from experimentation yaitu mereka lebih 

menyukasi hal-hal yang bersifat simulasi dan praktek; (2) 

Prefer visual learning yaitu mereka menginginkan 

pembelajaran yang tidak hanya diskusi di kelas tapi juga 

terdapat wujud visual seperti film, game, atau video; (3) 

Like to work in group yaitu mereka menyukai belajar 

dengan tim atau berkelompok bersama teman sebayanya;  
(4) Have shot attention spans and multitask well. 

Generasi milenial kurang memperhatikan khususnya 

ceramah satu arah karena mereka akan bosan jika 

melakukan pekerjaan yang sama dalam waktu lama; (5). 

Edutaiment adalah gabungan dari kata education dan  
entertainment. Generasi digital menginginkan 

pembelajaran yang lebih mengutamakan praktek, terdapat 

visualisasi, berkelompok, dan lebih memilih 

pembelajaran yang menyenangkan (Harmanto dalam 

Susanthi, 2019) [6]. Untuk itu dalam pembuatan video 
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pembelajaran ini menggunakan gaya belajar bagi 

generasi digital berdasarkan pada 5 indikator tersebut.  
3. Treatment 

Sebelum membuat naskah terlebih dahulu dibuat 

teratment untuk menjelaskan alur ceita dalam naskah 

secara umum [4]. Dalam pembuatan video pembelajaran 

treatment terbagi dalam 3 segment yaitu pembuka, isi dan 

penutup, sesuai table I.  
TABEL I 

Treatment Video Pembelajaran Gender Wayang  
Segment  Adegan  Durasi 

1 � Salam pembuka 11’45” 

 � Pelatih    

  memperkenalkan  

  diri    

 � Doa    
 � Pemjelasan singkat  

  fungsi dan bentuk  

  gender wayang  

2 � Cara duduk  28’ 37 

 � Cara memegang  

  panggul   
 � Cara memukul dan  

  menutup bilah  
 � Latihan  tulang  

  lindung    

3 � Kalimat motivasi 02’ 18” 

 � Ucapan terimakasih  

 � Salam penutup  

Total Durasi     42’ 40” 

Dari hasil treatment ini dapat menjadi acuan dalam 

pebuatan naskah video pembelajaran yang menyelipkan 

nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai religius bisa 

dimunculkan pada segment pembuka dan penutup 

melalui salam “Om Swastiastu” dan “Om Santi Santi 

Santi Om” yang bermakna semoga semua dalam keadaan 

sehat dan selalu dalam perlindungan-Nya. Terdapat pula 

nilai cinta tanah air melalui bahasa verbal dari pelatih 

kepada anak didik berupa motivasi dan ajakkan pesan 

untuk mencintai tanah air melalui seni budaya gender 

wayang. 

kamera dan lampu guna menentukan blocking kamera 

serta lampu. Berdasarkan hasil diskusi dengan tim 

dibuatlah floor plan untuk kamera dan lampu sesuai 

gambar 1. dan gambar 5.  
7. Breakdown equitment 

Tahapan ini merinci kebutuhan alat yang digunakan 

untuk produksi. Beberapa alat yang digunakan untuk 

penciptaan ini adalah: 

a. Kamera video 2 buah jenis DSLR merk Canon; 

b. Tripod kamrea 2 buah untuk penyangga kamera 

agar mendapatkan hasil gambar yang stabil;  
c. Lighting 6 buah untuk memberikan cahaya yang 

dibutuhkan dalam visual; 

d. Alat perekam audio digunakan untuk mereka suara 

selama proses produksi; 

e. Komputer editing untuk proses penyusunan gambar 

sesuai dengan tuntutan naskah. 

8. Daftar Kru  
Menciptakan video pembelajaran gender 

wayang untuk anak-anak diperlukan krabat kerja 

yang mampu mewujudkan naskah menjadi visual. 

Kerja kolektif tersebut melibatkan beberapa orang 

sesuai dengan uraian tugas pada table 2.  
Tabel II  

Tim Produksi Video Pembelajaran Gender  
Wayang dan Uraian Tugas  

Sumber: Susanthi (2019) 
 

NO  TIM PRODUKSI  URAIAN TUGAS 

1.  Nyoman Lia  Susanthi,  S.S.,  Sutradara: bertanggung jawab 

  M.A.    danmemimpin produksi 

      penciptaan video 

      pembelajaran gender wayang 

2.  Ni  Ketut Suryatini, S.SKar.,  Tim riset: mengumpulkan data 

  M.Sn    mealui studi pustaka dan studi 

3.  I  Nyoman  Sudiana, S.SKar.,  lapangan  

  M.Si      

5.  Ketut Hery Budiyana, A.Md  Produser:  bertanggung  jawab 

      terhadap   peralatan syuting, 

      lokasi dan administrasi  
4. Karakteristik produksi 

Pembuatan video pembelajaran ini memiliki 

karakteristik produksi multi camera dengan sistem 

perekaman tapping.  
5. Wardrobe, make up dan property 

Wardrope yang digunakan adalah pakaian adat Bali. 

Bagi anak wanita menggunakan kamen (kain) dan 

selendang sedangkan anak laki-laki menggunakan kamen, 

saput, selempod dan udeng. Pakaian baik anak laki-laki 

 
4. Putu Raditya Pandet, S.Sn. 

 

 

 

 

 

5.   Putu Eric Widnyana 
 
6. Chrisma Dewage Herman 

 
Director of Photography: 

bertanggung jawab terhadap 

hasil gambar dengan bertugas 
 
mengatur komposisi 

pengambilan gambar 
 
Operator kamera: bertugas 

mengambil gambar sesuai 

arahan dari DoP 
 

maupun perempuan menggunakan baju kaos seragam 
milik sanggar. Sedangkan pelatih gender menggunakan 
pakaian kebaya, kamen dan selendang. Pakaian adat Bali 
yang digunakan sebagai cerminan nilai cinta terhadap 
tanah air. Properi canang atau sarana upacara 
dimunculkan dalam frame sebagai simbul nilai religius.  

6. Setting lokasi 

Dalam tahapan perencanaan ini dilakukan survei lokasi di 

beberapa tempat sesuai kebutuhan visual. Dipilihlah 

lokasi syuting yaitu di gedung seni pertunjukkan bernama 

Natya Mandala yang berlokasi di ISI Denpasar. Setelah 

menentukan lokasi sutradara berdiskusi dengan penata 

 
7. Ketut Hery Budiyana, A.Md 

 

 

8. Chrisma Dewage Herman 

 

 

9.   I Putu Gede Davin Anandika 

10.   Ida Bagus Yuda Abimanyu 

11.   I Nyoman Satria Dinatra 

12.   I Kadek Gandhi Aryanata 

 
Penata Suara: bertanggung 

jawab terhadap suara yang 

dihasilkan 

Editor: bertugan melakukan 

penyuntingan gambar hasil 

dari proses produksi 
 
Model/ talent: sebagai peserta 

didik yang bertugas mengikuti 
 
arahan sutradara sesuai 

tuntutan naskah 
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13, I Gusti Ayu Dwilaksmi 
 

Maheswari Mendala 

 

Produksi 

 

Tahapan terpenting adalah menuangkan naskah 

menjadi produk audio visual. Hasil dari pra produksi 

berupa treatment, naskah dan floor plan digunakan dalam 

tahapan produksi. Floor plan yang berisi blocking 

kamera bertujuan untuk mempermudah mengarahkan 

kameramen (gambar 1). Pengambilan gambar melalui 2 

tahapan yaitu pada proses produksi live tapping 

menggunakan 2 kamera yaitu satu kamera sebagai master 

yang posisinya di tengah-tengah (gambar 2) dan satu 

kamera lagi adalah kamera insert yang berada di samping 

kanan (gambar 3). Komposisi gambar kamera master 

adalah wide shot atau full shot. Sedangkan komposisi 

gambar pada kamera insert adalah lebih dekat (close) 

dengan object yang berada pada sisi kanan panggung. 

Selain itu untuk mendapatkan gambar yang lebih detail 

dilakukan pengambilan gambar terpisah yang khusus 

mengambil komposisi close up bahkan big close up 

seperti gambar 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4  
Dalam produksi video pembelajaran gender wayang 

diterapkan teori three point lighting yaitu key light, fill 

dan back light dengan menggunakan 6 lampu. Lokasi 

produksi berada di gedung pertunjukkan seni 

mempermudah dalam penataan lighting karena lighting 

sudah tertata di atas panggung. Floor plan lighting dapat 

dilihat pada gambar 5. Three point lighting menjadi dasar 

dalam rancangan video pembelajaran ini yaitu key light, 

Feel light dan back light. 

 

Key light adalah penerangan utama terarah pada 

objek. Key light diletakkan didepan diantara sisi kamera 

membentuk sudut 45
0
 pada tengah-tengah objek yang 

menghasilkan bayangan kuat. Lampu yang diguanakan 

adalah jenis hard light dengan intensitas lebih besar dari 

pada lampu filllLight namun lebih kecil dari lampu back 

light. Back light adalah yang diletakkan untuk menerangi 

bagian belakang objek. Penerangan ini bertujuan untuk 

membentuk garis tepi belakang objek sehingga 

menimbulkan dimenasi ketiga pada penempatan layar 

yang sebenarnya yang hanya dua dimensi. Sehingga back 

light sangat memegang peran penting dalam kesatuan 

penataan cahaya secara keseluruhan. Jenis lampu yang 

digunakan adalah hard light dengan intensitas lebih besar 

dari fill light maupun key light. 

 

Fill light adalah cahaya yang digunakan untuk 

melunakkan bayangan yang dihasilkan oleh lampu key 

light ataupun lampu-lampu lainnya. Sumber cahaya dari 

Fill light adalah dari jenis lampu soft light dengan 

intensitas lebih kecil dari back light maupun key light 

yang berfungsi untuk menghaluskan ketajaman gambar 

dari suatu objek gambar. 

 

Back light adalah lampu yang ditempatkan di 

belakang objek. Intensitas cahaya back light lebih redup 
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dari key light sehingga memberikan highlight pada objek 

yang memisahkan objek dengan latar belakang. Tiga titik 

lampu (Three Point of Light) ini akan selalu dipakai 

untuk suatu obyek gambar agar obyek terlihat hidup dan 

indah serta dapat ditangkap bayangannya oleh kamera 

elektronik dan tidak terkesan menempel pada dinding 

sehingga dapat menimbulkan kesan tiga dimensi (gambar 

5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guna mendapatkan suara yang baik, digunakan 

dua jenis microphone yaitu mic lavaliere atau lavs 

digunakan untuk mereka suara talent guru atau pengajar. 

Mic tersebut dijepit di baju kebaya talent (gambar 6). 

Sementara untuk suara merekam suara ambience 

digunakan boompole yang diletakkan dekat dengan posisi 

kamera (gambar 1). 
 

Pasca Produksi  
Editing masuk dalam tahapan pasca produksi 

yaitu tahapan akhir dari pembuatan video pembelajaran. 

Proses ini meliputi transfer data video hasil produksi ke 

dalam komputer editing. Proses editing terbagi menjadi 

editing online dan editing offline. Editing online adalah 

proses penyusunan gambar sesuai dengan tuntutan 

naskah yang sudah disusun. Sedangkan editing offline 

adalah proses dimana gambar sudah tersusun tinggal 

 
merapikan warna visual agar memiliki tone warna yang 

sama melalui tahapan grading warna [6]. 
 

SIMPULAN  
Penyutradaraan video pembelajaran gender wayang 

untuk generasi digital, melewati 3 tahapan yaitu pra 

produksi, produksi dan pasca produksi. Tahapan pra 

produksi terdiri dari 8 proses penyutradaraan yaitu (1) 

Penemuan ide, (2) Perencanaan dan riset; (3) Treatment;  
(4) Karakteristik produksi; (5) Wardrobe, Make Up dan 

Property; (6) Setting lokasi; (7) Breakdown equitment;  
(8) Daftar kru. Pada tahapan ini dilakukan analisis terkait 

dengan sasaran pengguna yaitu generasi digital yang 

memiliki karakter multi tasking, mengukai teknologi dan 

praktek. Hasil produk dalam pra produksi berupa 

treatment, naskah, floor plan menjadi acuan dalam 

produksi dan juga saat pasca produksi. Produksi 

menggunakan 2 karera dengan tata lampu menerapkan 

prinsip three point lighting. Pasca editing menerapkan 

online dan offline editing. Unsur-unsur pemebentukan 

karakter dimunculkan dalam naskah baik disampaikan 

dalam verbal maupun ditegaskan dalam naskah berupa 

kostum dan properti. Dari 18 nilai pendidikan karakter 

garapan tersebut lebih banyak tercermin adalah 5 nilai 

karakater yaitu nilai religius, disiplin, kerja keras, 

mandiri dan cinta tanah air. 
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