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ABSTRAK 
Media film merupakan rangkaian gambar yang diproyeksi dengan kecepatan 24 bingkai 

per detik sehingga gampar tampak hidup. Film juga dikenal sebagai gambar hidup, film teater 
atau foto bergerak merupakan serangkaian gambar diam, yang ketika ditampilkan pada layar 
akan menciptakan ilusi gambar bergerak. Proses pembuatan film merupakan gabungan dari 
seni dan industri. 

Proses pembuatan skripsi film fiksi ini menggunakan dialog sehari-hari, plot dan cerita 
yang disajikan pun diluar kejadian nyata (cerita imajinasi). Membuat film di Yogyakarta yang 
masih kental dengan tradisi dan budayanya, dan di buat dengan cerita petualangan. Tema 
petualangan biasanya banyak terdapat pada cerita anak dan remaja. Kisah petualangan sangat 
cocok untuk jiwa anak dan remaja yang masih dalam taraf ingin tahu segala hal. 

Dalam pembuatan film fiksi fantasi ini, seorang penulis naskah bertugas untuk 
membuat cerita dimana cerita tersebut bisa bagus dan menarik. Setiap dialog dan gambar yang 
memberikan pesan untuk menjadi sebuah alur cerita, sehingga menjadi sebuah cerita dan film 
yang terbaik. Penyampaian komunikasi dalam film ini lebih menarik menitik beratkan pada 
pemakaian musik dan dikombinasikan dengan gambar-gambar pendukung agar dapat 
memudahkan penonton mencerna dan memahami pesan film 

Proses pembuatan film Masangin ini adalah untuk memperkenalkan Yogyakarta yang 
belum banyak diketahui oleh wisatawan. Yogyakarta mempunyai objek wisata yang masih 
banyak belum diketahui, padahal memiliki keindahan dan keunikan dengan tempat yang masih 
kental dengan mitos-mitosnya. Dan masyarakatnya yang selalu berpegang teguh dengan 
kehidupan sosialnya yang mengajari atau mengingati untuk saling menghormati, dan tolong 
menolong. 

Pembuatan film fiksi fantasi yang berjudul “MASANGIN” melewati tiga tahap yaitu 
tahap pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Pada tahap pra produksi tim melakukan 
penentuan tema, survey tempat, riset, membuat naskah, , dan list alat kebutuhan shooting. Pada 
tahap produksi penulis naskah sebagai clapper. 
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