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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dangdut adalah salah satu jenis musik yang tidak asing bagi masyarakat 

Indonesia. Dangdut sering kali dipandang musik kalangan bawah, bahkan 

seringkali dipandang kampungan, karena peminatnya mayoritas kalangan tidak 

mampu. Musik dangdut memiliki ciri khas yang berbeda dari genre musik 

lainnya, yaitu beat musik yang sederhana 4/1, mudah membuat pendengar 

bergoyang, lirik lagu sederhana dan jujur. Instrumen musik dangdut yang 

dominan adalah gendang, tabla dan seruling.  

Tugas Akhir ini berupa film pendek musical d a n g d u t . Dalam proyek 

film ini penulis menjadi editor dari film pendek “Balada Dangdut”, (ditulis dan 

disutradarai oleh Natalia Dephita). Dengan kata lain, laporan ini akan membahas 

dan menganalisa peran penulis sebagai editor dalam menerapkan estetika ciri khas 

dangdut dalam film “Balada Dangdut”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, berikut adalah 

Rumusan Masalah dalam tugas akhir ini : Bagaimana proses editing film pendek 

berjudul “Balada Dangdut”? 

1.3. Batasan Masalah 

Proses editing dalam Tugas Akhir ini dibatasi pada workflow, continuity, pacing, 

dan penentuan pilihan estetika ciri khas dangdut. Selain itu pembahasan ini 
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dibatasi pada scene musical panggung dan kontrakan. (Scene 1 - Panggung, Scene 

5 – Panggung,  Scene 3 - Kamar, Scene 4 – Gang kontrakan) . 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Penulisan ini bertujuan untuk menerapkan proses editing pada film pendek 

“Balada Dangdut”. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Sebagai editor film musical, penulis belajar banyak  tentang proses editing film 

musical dangdut dan bagaimana memilih estetikan ciri khas dangdut untuk 

diterapkan dalam film. Pengalaman yang sangat berharga ini ingin penulis bagikan 

kepada pembaca agar pembaca dapat memetiknya. 
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