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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan profesional, maka

Program Peningkatan Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Seorang pemeran dalam pementasan fragmen menggunakan dua bahasa, yaitu
bahasa verbal yang berupa ucapan-ucapan (dialog dan monolog) dan bahasa
tubuh. Bahasa tubuh yang diperlihat oleh pemeran bisa berdiri sendiri, dalam
artian bahasa tubuh tidak dibarengi dengan bahasa verbal. Tetapi bisa juga
bahasa tubuh sebagai penguat bahasa verbal yang berupa ucapan (speech)
dialog. Ucapan yang dilontarkan oleh seorang pemeran mempunyai peranan
yang sangat penting dalam pementasan naskah atau teks lakon fragmen. Hal
ini disebabkan karena dalam dialog banyak terdapat nilai-nilai yang sangat
bermakna. Jika lontaran dialog tidak sesuai sebagaimana mestinya maka nilai
yang terkandung tidak dapat dikomunikasikan kepada penonton, dan ini
merupakan kesalahan yang fatal bagi seorang pemeran.
Pemeran dalam seni teater merupakan elemen penting guna mewujudkan
peristiwa budaya di atas panggung, untuk itu pemeran sebelum memasuki
peranannya harus menguasai badannya secara nyata. Pada tahap demikian
pemeran harus ikhlas belajar demi pencapaian kualitas badan secara
menyakinkan agar enak ditonton. Pemeran dalam belajar menguasai tubuh
dan jiwanya memerlukan waktu yang panjang dan secara kontinyu serta tidak
bisa dilakukan secara terburu-buru. Pada tahap penguasaan tubuh ini seorang
pemeran juga harus bersabar dan tidak boleh ada rasa jenuh.
Bagi seorang pemeran penguasan tubuh dan jiwanya sangat penting karena
ini merupakan sebagai landasan kerja penciptaan peran dalam fragmen.
Penguasaan tubuh dan jiwa ini terwujud dalam serangkaian latihan
penguasaan tubuh, suara dan jiwanya (olah rasa). Selain dituntut untuk
menguasai tubuh dan jiwanya, seorang calon pemeran

juga dituntut

mempelajari dan melatih diri secara teknik. Latihan teknik pemeranan sangat
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penting karena pemeran adalah yang menciptakan peran yang digariskan oleh
penulis naskah lakon, sutradara dan dirinya sendiri. Dalam pembelajaran
pemeranan fragmen ini juga akan dipelajari teknik pemeranan untuk
menunjang penampilan peran di atas panggung juga untuk menghidupkan
peran tersebut. Dengan pembelajaran dan penguasaan tubuh, jiwa serta teknik
pemeranan, maka diharapkan seorang pemeran tersebut dapat mewujudkan
peran dan memainkan peran tersebut dalam pemeranan fragmen.
Secara harfiah fragmen berarti cuplikan, bagian atau penggalan sebuah cerita.
Meskipun merupakan cuplikan dari sebuah cerita, fragmen tetap memiliki
pesan tertentu yang hendak disampaikan serta mempunyai jalinan cerita yang
utuh dan selesai. Artinya, fragmen dapat dijadikan sebuah pementasan
tersendiri tanpa harus menunggu kelanjutan cerita berikutnya. Dengan
pengertian bahwa fragmen dapat berdiri sendiri maka naskah-naskah
fragmen sengaja diciptakan tanpa harus menuliskan cerita atau kisah secara
keseluruhan terlebih dahulu baru kemudian mencupliknya.
Pemeranan dalam fragmen penting untuk dipelajari, sebagai sarana untuk
melatih pemeranan yang lebih besar. Seperti diketahui sebelumnya, bahwa
fragmen adalah pecahan dari sebuah naskah lakon besar dan dimainkan
secara mandiri. Jadi ketika akan memainkan naskah lakon yang lebih besar,
pemeran sudah menjadi terbiasa berperan, karena terbiasa berperan dalam
fragmen.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Subunit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VII:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.1 Memahami konsep, teknik

Melaksanakan

dan prosedur dasar seni

pemeranan dalam

peran untuk pementasan

fragmen

VII

fragmen
KD KETERAMPILAN
4.1 Memeragakan adegan

Menerapkan

fragmen sesuai konsep,

pemeranan dalam

teknik dan prosedur seni

fragmen

VII

peran

B.

Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VII

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.1.1 Mengidentifikasi olah tubuh

4.1.1 Melaksanakan olah tubuh

3.1.2 Mengidentifikasi olah suara

4.1.2 Melaksanakan olah suara
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3.1.3 Mengidentifikasi olah rasa
Indikator Kunci
3.1.4 Melatih teknik pemeranan
fragmen

4.1.3 Melaksanakan olah rasa
Indikator Kunci
4.1.4 Melaksanakan teknik
pemeranan fragmen

3.1.5 Menggambarkan karakter
peran dalam naskah lakon

4.1.5 Menerapkan gambaran
karakter peran dalam fragmen

fragmen
3.1.6 Merancang karakter peran
dalam fragmen
Mengevaluasi
dalam fragmen

karakter

peran

dalam fragmen

Indikator Pengayaan
3.1.7

4.1.6 Menerapkan

Indikator Pengayaan

pemeranan 4.1.7 Memproduksi

pemeranan

dalam fragmen dalam sebuah
pementasan

17

A. Sub Bagian Olah Tubuh
Penguasaan badan bagi seorang pemeran berkaitan erat dengan olah tubuh.
Olah tubuh adalah bagaimana cara mendayagunakan organ tubuh untuk
mencapai elastisitas dan fleksibelitas tubuh sehingga mampu menciptakan
setiap gerak yang dibutuhkan dalam memainkan peran. Seorang pemeran juga
dituntut untuk dapat menguasai persendiannya, dan ketegangan ototototnya.Untuk itu seorang pemeran harus secara kontinyu melatih diri dalam
berbagai bentuk latihan olah tubuh.

Gambar 1 Proses Olah Tubuh
Sumber; senibudayaparamitha.blogspot.com

Olah tubuh ini penting karena berkaitan dengan penampilan fisik dan
penampilan laku fisik pemeran. Penampilan fisik pemeran di atas pentas
berhubungan dengan penampilan kesan kondisi fisik, tipe watak, sikap,
gesture dan usia peran yang digambarkan. Juga sangat berhubungan dengan
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penampilan laku fisik yang digariskan oleh penulis teks lakon, sutradara, dan
peran yang dimainkan oleh pemeran. Dengan demikian pemeran harus tampil
penuh kenyakinan, dan dari fisiknya inilah pemeran akan mampu memainkan
peran-peran yang ditawarkan.
Latihan olah tubuh sebenarnya melatih kesadaran akan tubuh calon pemeran
dan bagaimana cara mendayagunakan tubuh itu untuk kepentingan artistik.
Olah tubuh berfungsi membentuk ketahanan otot dan sendi, kelenturan otot
dan sendiri dan pencapaian keterampilan yang dilakukan oleh tubuh. Demi
mencapai fungsi tadi, seorang calon pemeran harus melatih tubuhnya dengan
disiplin dan penuh kesadaran serta ikhlas.

B. Sub Bagian Olah Suara
Proses dalam teater adalah proses komunikasi,yaitu proses transformasi
informasi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi yang dilakukan
oleh komunikator menggunakan dua bahasa yaitu bahasa verbal (yang berupa
ucapan-ucapan, baik dialog maupun monolog) dan bahasa non verbal. Bahasa
verbal yaitu bahasa yang berupa kata-kata yang dianut oleh seorang dalam
suatu budaya tertentu. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa
Inggris dan bahasa-bahasa lain di dunia. Bahasa tubuh yang biasa disebut
dengan gesture yaitu sikap atau pose tubuh seseorang yang mengandung
makna dan menimbulkan bahasa tubuh (body language). Bahasa tubuh ini juga
dipengaruhi oleh oleh budaya tertentu, karena bahasa tubuh tidak bersifat
universal.
Komunikasi verbal yang dilakukan oleh pemeran memerlukan berbagai
persiapan agar kualitas suara yang dihasilkan dapat mendukung komunikasi.
Suara adalah hal lain yang penting dalam kegiatan seni teater yang
menyangkut segi auditif atau sesuatu yang berhubungan dengan pendengaran.
Suara dihasilkan oleh proses mengencang dan mengendornya pita suara
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sehingga udara yang lewat berubah menjadi bunyi beserta organ artikulasi
manusia di dalam mulut maupun hidung, dan dibedakan dengan bunyibunyian lain yang bukan dihasilkan organ artikulasi. Dalam kegiatan teater
suara memengang peranan penting, karena digunakan sebagai bahan
komunikasi yang berwujud dialog. Permainan dialog ini merupakan salah satu
daya tarik dalam membina konflik-konflik dramatik. Kegiatan melontarkan
dialog ini menjadi sifat teater yang khas. Penguasaan suara ini memerlukan
penguasaan dan latihan pernafasan. Pernafasan merupakan dasar dari
penguasaan suara bagi calon pemeran. Dengan pernafasan yang baik, maka
akan terkuasai dan bisa mengoptimalkan penguasaan suaranya.

C. Sub Bagian Olah Rasa
Latihan olah rasa adalah latihan yang menyenangkan karena banyak melatih
intelektual kita serta kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Latihan olah
rasa adalah kegiatan untuk melatih diri sendiri maupun melatih interaksi
personal dengan orang lain dalam bentuk kerjasama. Latihan yang bersifat
personal lebih kepada latihan penguasaan pancaindera sendiri. Latihan ini
berfungsi untuk menyakinkan penonton pada suatu laku dan rasa imajiner.
Proses meyakinkan ini harus dilakukan oleh seorang pemeran dengan cara
bagaimana dirinya yakin dengan rasa yang sedang dialaminya. Keyakinan itu
kemudian diteruskan kepada penonton tidak lewat bahasa verbal tetapi
dengan bahasa tubuh atau body language. Misalnya pemeran merasakan
kedinginan, maka pemeran harus merasakan betapa dingin itu menyentuh
kulitnya, meskipun pada saat itu terasa panas. Perasaan dingin itu tidak hanya
berupa laku atau aksi, tetapi memang betul-betul merasakan dingin.
Penguasaan panca indera ini juga melatih kepekaan inderawi pemeran.
Dengan terlatihnya kepekaan inderawinya maka, pemeran akan lebih mudah
merasakan sensasi inderawi dan ini akan membantu aktingnya. Akting adalah
pekerjaan berpura-pura, tetapi tidak kesekedar berpura-pura, tetapi berpura-
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pura yang menyakinkan. Kenyakinan inderawi ini akan dirasakan oleh
inderawi penonton. Jadi kalau inderawi pemeran tidak merasakan maka
inderawi penonton akan susah untuk diyakinkan. Misalnya mata pemeran
adalah salah satu panca indera yang berfungsi untuk menerima cahaya untuk
melihat, maka apa yang dilihat oleh pemeran harus dirasakan oleh mata
penonton. Fungsi telinga adalah mendeteksi dan mengenali suara, maka fungsi
ini juga dirasakan oleh penonton.

Gambar 2 Latihan Konsentrasi
Sumber; teaterpopuler.blogspot.com

D. Sub Bagian Teknik Pemeranan
Kenapa ketika Anda menonton sebuah pertunjukan teater seolah-olah Anda
terpukau, atau ketika Anda sedang menonton pertunjukan teater, tiba-tiba
Anda terhanyut ikut sedih ketika melihat adegan sedih? Apa yang dilakukan
oleh seorang pemeran atau aktor sebelum memainkkan peran yang ada dalam
teks lakon? Seorang pemeran yang akan berperan di fragmen menggunakan
seperangkat alat dan teknik agar bisa memainkan karakter peran yang akan
dimainkan. Alat dan teknik tersebut berfungsi agar ekspresi pemeran akan
muncul dan bisa menghidupkan karakter peran. Dalam rangka usaha untuk
menghidupkan ekspresi itu maka pemeran akan berusaha untuk menciptakan
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cara yang beragam agar dapat memenuhi tuntutan teknis pemeranan. Latihanlatihan yang dilakukan bisa berupa latihan non-teknis dan latihan yang
bersifat teknis. Latihan non-teknis adalah latihan penguasaan tubuh (latihan
olah tubuh dan latihan olah vokal) dan jiwa pemeran itu sendiri seperti
relaksasi, konsentrasi, kepekaan, kreatifitas yang terpusat pada pikirannya.
Sedangkan latihan yang bersifat teknis adalah latihan yang terfokus pada
latihan penguasaan peran yang akan dimainkan

E. Sub Bagian Gambaran Karakter Peran
Apakah yang lebih asik selain mengetahui orang lain. Bagaimanakah cara
mengetahui orang lain itu. Proses dalam teater untuk mengetahui orang atau
karakter peran dinamakan analisis karakter. Proses ini untuk mengetahui
siapa karakter atau orang yang akan kita mainkan. Yang perlu diketahui dalam
analaisis karakter ini adalah bagaimana gambaran fisik karakter aatau orang
tersebut. Semua orang pasti memiliki wujud nyata yang bisa dilihat olah mata
kita. Yang kedua adalah gambaran psikis atau intelektual karakter tersebut.
Gambaran ini sangat penting diketahui karena akan mempengarui laku atau
perilaku peran tersebut di panggung. Dan yang terakhir adalah gambaran
sosial dari karakter peran tersbut. Gambaran ini penting untuk diketahui
karena berhubungan dengan hubungan manusia satu dengan yang lain dalam
artian hubungan sosial setiap orang.

F. Sub Bagian Memainkan Karakter Peran
Memainkan peran dalam fragmen memerlukan langkah yang sedikit
kompleks, karena fragmen bisa terdiri dari beberapa adegan di dalamnya.
Pemeran tidak hanya menampilkan satu ekspresi atau emosi dalam satu
gagasan tindakan, namun harus bisa merangkai ekspresi dari beragam
gagasan tindakan seturut alur cerita dan karakter yang diperankan. Langkah
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pertama yang perlu dipersiapkan adalah menyiapkan tubuhya melalui
serangkaian olah tubuh, olah suara dan olah rasa.

Gambar 3 Bermain Peran
Sumber; www.rifanfajrin.com
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A. Sub Bagian Olah Tubuh
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi olah tubuh pemeranan fragmen pada
Kompetensi Dasar;
4.1 Memeragakan adegan fragmen sesuai konsep, teknik dan prosedur seni
peran
No.
1

Soal
Calon pemeran harus melakukan olah tubuh sebelum memainkan
karakter peran. Posisi tubuh manusia sangat dipengaruhi oleh tulang
belakangnya. Salah satu gerakkan yang berfungsi untuk melenturkan
otot dan tulang belakang dalam olah tubuh adalah;
A. Jogging
B. Skipping
C. Ayun Bandul
D. Sit-up

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

: Melaksanakan olah tubuh

Diketahui

:

Ditanyakan

: Olah tubuh kelenturan

Materi yang
dibutuhkan

: Olah tubuh
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B. Sub Bagian Olah Suara
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi olah suara pemeranan fragmen pada
Kompetensi Dasar;
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran untuk
pementasan fragmen
No.
1

Soal
Latihan artikulasi yang perlu diperhatikan adalah bunyi suara yang
keluar dari organ produksi suara. Bunyi suara apa saja yang bisa
diproduksi manusia?
A. Bunyi suara konsonan dan vokal
B. Bunyi suara nasal dan oral
C. Bunyi suara nasal dan konsonan
D. Bunyi suara oral dan vokal

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Latihan artikulasi dalam olah suara

Materi yang
dibutuhkan

: Olah vokal

Mengidentifikasi olah suara
Pernyataan tentang olah suara yang dipelajari
seorang pemeran

25

Sub Bagian Olah Rasa

C.

Berikut ini contoh soal-soal USBN materi olah rasa pemeranan fragmen pada
Kompetensi Dasar;
4.1 Memeragakan adegan fragmen sesuai konsep, teknik dan prosedur seni
peran
No.
1

Soal
Ketika melaksanakan imajinasi, apakah yang menjadi objek latihan
imajinasi seorang calon pemeran?
A. Dialog dan teks lakon
B. Panggung dan tempat bermain
C. Benda dan sesuatu yang dibendakan
D. Penonton dan sutradara

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Objek ketika latihan imajinasi dalam olah rasa

Ditanyakan

: Pelaksanaan latihan imajinasi

Materi yang
dibutuhkan

: Olah rasa
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D. Sub Bagian Teknik Pemeranan
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi teknik pemeranan fragmen pada
Kompetensi Dasar;
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran untuk
pementasan fragmen
No.
1

Soal
Teknik muncul merupakan salah satu teknik dasar pemeranan. Alasan
teknik ini harus dipahami oleh pemeran karena…
A. Penonton akan mengetahui siapa saja yang bermain dalam
pementasan tersebut
B. Penonton tidak akan dapat menyaksikan pemeran jika ia tidak
muncul di atas panggung
C. Penonton akan menunggu kemunculan pemeran idola untuk
pertama kali di atas panggung
D. Penonton akan mengidentifikasi karakter peran yang dimainkan
oleh seorang pemeran untuk pertama kali

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Teknik muncul

Materi yang
dibutuhkan

: Teknik pemeranan

Melatih teknik pemeranan fragmen
Pernyataan tentang teknik pemeranan dalam
pementasan fragmen
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E. Sub Bagian Gambaran Karakter Peran
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi gambaran karakter peran dalam
fragmen pada Kompetensi Dasar;
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran untuk
pementasan fragmen
No.
1

Soal
Di dalam kerja analisis dimensi fisiologis peran, mengapa harus
mencermati dialog-dialog karakter lain?
A. Ciri-ciri fisik peran yang dianalisis sering diungkapkan melalui
dialog karakter lain.
B. Ciri-ciri fisik karakter lain seringkali memiliki kemiripan dengan
ciri fisik peran yang dianalisis
C. Dialog-dialog karakter lain seringkali mengungkapkan ciri fisiknya
sendiri secara verbal.
D.

Ciri-ciri fisik karakter dan dialog menyatu dalam laku aksi peran di
dalam pementasan lakon

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Analisis fisiologis karakter peran dalam fragmen

Ditanyakan

: Cara menganalisis dimensi fisiologi karakter peran

Materi yang
dibutuhkan

: Analisis karakter peran
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F. Sub Bagian Memainkan Karakter Peran
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi memainkan karakter peran dalam
fragmen pada Kompetensi Dasar;
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran untuk
pementasan fragmen
No.
1

Soal
Di dalam proses mengahafal lakon, konsep ini perlu diperhatikan.
A. Proses menghafal tidak melibatkan emosi atau ekspresi dialog
melainkan hafalan teks
B. Proses menghafal mesti melibatkan emosi atau ekspresi dialog
C. Proses menghafal tidak perlu memperhatikan ketepatan teks
melainkan makna
D. Proses menghafal dilakukan dengan peragaan langsung sesuai
karakter

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

: Menerapkan karakter peran dalam fragmen

Diketahui

:

Ditanyakan

: Proses memainkan peran

Materi yang
dibutuhkan

: Bermain peran dalam fragmen

Proses menghafal teks lakon sebagai persiapan
memainkan peran dalam fragmen
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A. Aktivitas Pembelajaran
Dalam aktivitas pembelajaran pemeranan fragmen ini menggunakan metode
pembelajaran Projek Base Learning dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Tabel 3 Aktifitas Pembelajaran

Tahap
Pembelajaran
1. Penentuan
Pertanyaan
Mendasar

Kegiatan Pembelajaran
1. Peserta

didik

dikelompokan,

Alokasi
Waktu
masing-

masing kelompok terdiri dari 5 orang
2. Tiap kelompok membaca referansi tentang
pemeranan fragmen
3. Guru dan siswa mendiskusikan tentang
pemeranan fragmen
4. Siswa menyimpulkan bahan referensi dan
menentukan projek pemeranan fragmen

2. Mendesain

1. Guru dan siswa mendiskusikan unsur-

Perencanaan

unsur

yang

diperlukan

Proyek

melaksanakan pemeranan fragmen

dalam

2. Guru dan siswa mengidentifikasi langkah
kerja dalam melaksanakan pemeranan
fragmen
3. Guru

dan

siswa

merancang

projek

pelaksanaan pemeranan fragmen
3. Menyusul
Jadwal

1. Guru dan siswa menyusun jadwal kerja
pelaksanaan pemeranan fragmen
2. Jadwal

kerja

pelaksanaan

fragmen terdiri dari;
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a. Menentukan naskah fragmen (pada modul
penulisan lakon)
b. Menganalisis naskah fragmen
c. Menganalisis

karakter

peran

dalam

fragmen
d. Melaksanakan latihan olah tubuh
e. Melaksanakan latihan olah suara
f. Melaksanakan latihan olah rasa
g. Melaksanakan latihan teknik pemeranan
h. Melaksanakan pemeranan fragmen
i. Mengevaluasi pemeranan fragmen
4. Memonitor

1. Guru memonitoring pelaksanaan projek

Kemajuan
Projek

pemeranan fragmen
2. Guru membimbing pelaksanaan projek
sesuai dengan jadwal kerja
3. Guru memastikan pelaksanaan projek
sesuai dengan jadwal kerja yang telah
disusun oleh siswa
4.

Guru memberi solusi apabila ada kendala
dalam pelaksanaan projek

5. Menguji
Proses

1. Siswa melaksanakan semua tahap kerja
dan

Hasil Belajar

yang telah dijadwalkan
2. Guru melaksanakan uji setiap tahap kerja
mulai dari olah tubuh, olah suara, olah rasa,
analisis teks fragmen, teknik pemeranan,
sampai dengan pelaksanaan pemeranan
frgamen
3. Guru dan siswa membuat persiapan
pementasan pemeranan fragmen
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6. Melakukan

1. Guru dan siswa melaksanakan evaluasi

Evaluasi

pelaksanaan projek pemeranan fragmen

Pengalaman

2. Siswa

Membuat
Proyek

membuat

laporan

tertulis

pelaksanaan pemeranan fragmen
3. Guru

membimbing

siswa

dalam

pelaksanaan pembuatan laporan tertulis

Aktivitas 1. Menentukan Pertanyaan Mendasar
Guru dan siswa mendiskusikan tentang pemeranan fragmen. Bahan diskusi
bisa mengakses media online, maupun yang media tercetak. Diskusi bisa
dilakukan dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar. Bila diskusi
dilakukan dalam kelompok kecil, maka kelompok itu sekaligus memilih
naskah lakon fragmen yang akan dimain. Naskah lakon fragmen terkadang
sudah ada atau siap dimainkan dan ini dari pecahan naskah lakon besar. Bila
naskah lakon belum tersedia maka, harus membuat naskah lakon fragmen dari
naskah lakon besar. Dalam aktifitas ini juga siswa atau kelompok sudah
menentukan naskah lakon fragmen yang akan dimainkan.

Aktivitas 2. Merencanakan Projek
Aktifitas kedua ini siswa sudah mulai merencanakan projek yang akan
dilakukan. Kegiatan mengidentifikasi unsur-unsur kerja dalam pemeranan
fragmen, maupun langkah kerja ketika melaksanakan pemeranan fragmen
sudah ditentukan. Langkah kerja di mulai dari mendiskusikan lakon,
kemudian persiapan tubuh dan jiwa pemeran, sampai dengan pelaksanaan
pemeranan fragmen. Aktifitas perencanaan ini juga sudah harus memikirkan
kemungkinan jadwal kerja, kesulitan pelaksaan kerja, sampai dengan
kemungkinan penyusunan solusi bila ada kendala dalam pelaksanaan projek
pemeranan fragmen.
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Aktivitas 3. Menyusun Jadwal
Siswa menyusun jadwal kerja pelaksanaan pemeranan fragmen. Jadwal ini
disusun secara diskriptif maupun secara tabel. Dalam jadwal kerja ini disusun
secara detail jenis pekerjaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Salah satu
contoh jadwal kerja secara tabel adalah sebagai berikut.
Tabel 4 Contoh Jadwal Pemeranann Fragmen

NO

WAKTU DALAM MINGGU

PEKERJAAN
I

1
2

Olah Tubuh

4

Olah Suara

5

Olah Rasa

6

Monitoring
Pelaksanaan

7

Teknik Pemeranan

9
10

III IV

V

VI

VII VIII

IX

X

Pembuatan
Jadawal Kerja
Penentuan dan
Analisis teks

3

8

II

Monitoring
Pelaksanaan
Memainkan Peran
dalam Fragmen
Evaluasi
Permainan

Aktivitas 4. Memonitor Kemajuan Projek
Pada aktifitas ke 4 ini, siswa melaksanakan latihan sesuai dengan lembar kerja,
mulai dari:
LK 1. Melaksanakan Olah Tubuh.
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LK.2 Melaksanakan Olah Suara
LK.3 Melaksanakan Olah Rasa
LK.4 Melaksanakan Teknik Pemeranan
LK.5 Analisis Gambaran Karakter
Guru pada aktifitas ke 4 adalah memonitoring pelaksanaan pelatihan yang
dilakukakn oleh siswa sesuai dengan lembar kerja siswa dalam rangka
melaksanakan pemeranan fragmen. Guru tidak hanya memonitoring, tetapi
juga membimbing bila siswa mengalami kesulitan dalam melaksanakan
kegiatannya.

Aktivitas 5. Menguji Proses dan Hasil Belajar
Pada aktifitas ini siswa melaksanakan aktifitas sesuai dengan lembar kerja
yang tersedia yaitu; LK. 6 Memainkan Karakter Peran. Lembar kerja ini adalah
muara dari semua lembar kerja yang telah dikerjakan oleh siswa pada
aktifitas-aktiftas sebelumnya.

Pada aktifitas ini guru menguji proses

pelaksanaan dari projek yang telah dilakukan oleh siswa.

Aktivitas 6. Melakukan Evaluasi Pengalaman Membuat Projek
Aktifitas terakhir adalah guru dan siswa melakukan evaluasi pengalaman
melaksanakan atau membuat projek pemeranan fragmen. Pada aktifitas ini
siswa membuat tindak lanjut dari projek yang telah selesai dilakukan dan
membuat projek selanjutnya yaitu mementaskan pemeranan fragmen ini pada
sebuah pementasan.
Pada aktifitas ini guru membuat suatu evaluasi tentang kelebihan dan
kekurangan dari projek ini dan hasil dari evaluasi ini akan digunakan untuk
membuat projek baru yaitu mementaskan fragmen dalam sebuah pementasan.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1. Melaksanakan Olah Tubuh
Judul

: Olah Tubuh Fragmen

Tujuan

: Persiapan tubuh sebelum berperan dalam frgamen

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP kelas VII

Lakukan Latihan olah tubuh ini dimulai dari pemanasan atau warming-up,
olah tubuh inti dan Pendinginan. Latihan ini berfungsi untuk
mempersiapkan otot-otot tubuh dan persendian agar tidak mudah cedera.
Latihan olah tubuh ini dimulai dari;
Pemanasan
1. Latihan Pemanasan Leher
a. Miringkan kepala ke bahu kiri dan tahan selama 8 hitungan.
b. Miringkan kepala ke bahu kanan dan tahan selama 8 hitungan.
c. Tengokkan kepala ke bahu kiri dan tahan selama 8 hitungan.
d. Tengokkan

kepala

ke

bahu

kanan

dan

tahan

selama

8

hitungan.Tundukkan kepala ke depan dan dagu menyentuh dada dan
tahan selama 8 hitungan.
e. Dongakkan kepala ke belakang, dan tahan selama 8 hitungan.
2. Latihan Jari dan Pergelangan Tangan
a. Tautkan jari-jari tangan kiri dan kanan, putar telapak tangan menjauhi
tubuh, luruskan lengan-lengan dan regangkan selama 8 hitungan.
b. Tekan telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan regangkan
pergelangan tangan, pertahankan selama 8 hitungan.
c. Tekan telapak tangan kiri dengan tangan kanan dan regangkan
pergelangan tangan, pertahankan selama 8 hitungan.
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d. Kedua tangan berjabatan (kedua telapak rapat) dan lengan-lengan di
atas kepala, bengkokkan ke samping kanan dan tahan selama 8 hitungan,
dilanjutkan ke sebelah kiri dengan hitungan yang sama. Lakukan 2 kali.
3. Latihan Kaki dan Punggung
a. Berdiri dan buka kaki sejauh + 60 Cm, capailah tungkai kaki kanan, tahan
selama 8 hitungan, lakukan bergantian dengan mencapai tungkai kaki
kiri.
b. Berdiri dan buka kaki sejauh + 60 Cm, capailah bagian tengah dengan
membungkukan badan ke depan, tahan selama 8 hitungan.
4. Latihan Pergelangan Kaki
a. Fleksikan pergelangan kaki, gunakan kedua tangan untuk memberikan
tekanan regangan, tahan selama 8 hitungan.
b. Ekstensikan

pergelangan

kaki,

gunakan

kedua

tangan

untuk

melemaskan, tahan selama 8 hitungan.
c. Fleksikan lutut kanan, gunakan kedua tangan untuk menarik lutut ke
dada, dan tahan selama 8 hitungan.
d. Ekstensikan lutut kanan dan tahan selama 8 hitungan.
e. Lakukan point 3 dan 4 pada lutut kiri.
5. Latihan Cembung, Cekung, dan Datar
a. Bertopang pada tangan dan lutut di atas lantai dan bungkukkan
punggung anda. Bengkokkan tulang ekor anda turun dan ke dalam,
bulatkan tulang punggung dibagian dada dan bahu serta turunkan
kepala dan leher anda. Bentuklan punggung anda kedalam posisi
secembung-cembungnya.
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b. Angkat bagian tulang ekor anda, kosongkan tulang punggung bagian
dada dan bahu, dan tegakkan leher serta kepala anda. Bentuklah
punggung anda kedalam posisi secekung-cekungnya.
Lakukan latihan di atas dalam tempo yang lambat pada tahap permulaan,
dan yang terpenting adalah anda dapat merasakan pergerakan ruas demi
ruas tulang punggung. Setelah anda dapat merasakan dengan betul
tingkatkan kecepatannya dan secara bertahap melambat kembali sampai
diam.
6. Menggulung dan Melepas
a.

Berdiri dengan kedua kaki direnggangkan, turunkan pinggul dan
merendahlah sampai jongkok dengan bertumpukan kekuatan daya
dukung lutut.

b.

Bungkukkan tubuh bagian atas, tarik tulang ekor masuk ke arah dalam
lalu pelan-pelan duduklah dilantai.

c.

Luruskan kedua kaki dan gerakkan tulang punggung ke belakang
sehingga seluruh punggung terletak di lantai dengan tenang.

d.

Gulung seluruh tulang punggung ke depan mulai dari kepala, leher,
tulang punggung, dan ekor sehingga membungkuk di atas kaki dan
regangkan kedepan.

e.

Pelan-pelan berdiri sampai tegak dan mulai jalan dalam gaya lamban.

f.

Ulangi latihan ini sampai dapat merasakan fungsi ruas-ruas tulang
belakang.

7. Ayunan Bandul
a.

Berdiri dengan posisi melangkah dan angkatlah kedua lengan tinggi di
atas kepala.

b.

Bengkokkan tubuh bagian atas yang lurus itu sehingga membentuk
sudut yang tepat dengan kaki anda. Rasakan ketegangan kerena tetap
mempertahankan melurusnya tulang punggung pada posisi ini.
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c. Lutut-lutut dibengkokkan sedikit, biarkan tubuh bagian atas terjatuh
memberat dari bagian tengah tulang punggung dan kemudian hayunkan
mendekati dan menjauhi kaki.
d. Lengan-lengan harus mengikuti tubuh bagian atas dan ikut terayun maju
dan mundur. Jangan naikkan tubuh bagian atas. Ayunan ini akan mampu
menaikkan tulang punggung hanya sejauh sudut membengkoknya yang
tepat dari ayunan itu bermula.
e. Panjang ayunan harus tetap sama dan harus mampu membulat dan
meluruskan tulang punggung. Membulat, ketika batang tubuh bagian
atas menjauh, dan melurus, ketika tulang punggung mengayun ke depan
dan menjauh kalau kedua lengan berada di belakang. Membulat lagi
ketika batang tubuh bagian atas jatuh lagi, dan melurus, ketika tulang
punggung mengayun ke luar dan menjauh lagi ketika kedua lengan
berada di depan.
8. Pendinginan
a. Berdiri tegak, kaki dibuka + 60 Cm, badan condong ke kiri, kaki kanan
lurus dan kaki kiri agak ditekuk ke bawah, tangan kanan lurus ke atas di
samping kepala dan tangan kiri ditempelkan pada paha kaki kiri, tahan
sampai 8 hitungan. Ganti badan condong ke kanan.
b. Posisi berdiri masih sama tetapi badan tegak di tengah dan kedua lengan
direntangkan kiri dan kanan lurus bahu, kaki agak ditekuk ke bawah dan
lakukan gerakan mengeper ke atas dan bawah, lakukan selama 8
hitungan.
c. Posisi berdiri masih sama, kedua tangan lurus ke atas kepala dan
condongkan badan ke kiri, tahan sampai 8 hitungan. Ganti badan
condong ke kanan dengan hitungan yang sama.
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d. Posisi berdiri masih sama, silangkan tangan kanan sejajar bahu di depan
dada ke arah kiri dan tangan kiri membantu peregangan tepat pada siku,
tahan sampai 8 hitungan. Ganti tangan kiri dengan hitungan yang sama.
e. Posisi berdiri masih sama, tangan kanan lurus ke atas di samping kepala
dan tangan kiri menekan kepala kearah kiri, tahan sampai 8 hitungan.
Ganti tangan kiri lurus dan tangan kanan menekan kepala ke arah kanan
dengan hitungan yang sama.
f. Posisi berdiri masih sama, langkahkan kaki kanan ke belakang, lutut
kanan ditekuk serong kanan, kaki kiri bertumpu pada tumit, badan
condong ke depan, kedua telapak tangan menempel di atas kedua paha
dan ayunkan ke bawah samapi 8 hitungan. Ganti dengan kaki kiri ke
belakang dengan hitungan yang sama.
g. Posisi berdiri masih sama, tangan di samping badan, mulai tangan
diangkat lurus ke atas kepala sambil menghirup napas dalam 4 hitungan
dan

menurunkan tangan sambil menghembuskan napas dalam 4

hitungan. Lakukan gerakan ini 4 kali dan gerakan yang terakhir
dibarengi dengan menutup kaki.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2. Melaksanakan Olah Suara
Judul

: Olah Suara Fragmen

Tujuan

: Persiapan vocal atau suara seorang calon pemeran
sebelum berperan dalam frgamen

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas VII

Lakukan latihan olah suara ini diawali dengan latihan pernafasan, yaitu
menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta
menghembuskan udara yang banyak mengandung karbondioksida. Latihan
pernafasan ini dilakukan dengan tiga cara yaitu;
1. Pernafasan Dada
a. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga dada, tahan, hembuskan. Lakukan latihan ini 8 kali pengulangan.
b. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga dada, tahan, dan hembuskan sambil berdesis. Lakukan latihan ini
8 kali pengulangan.
c. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga dada, tahan, dan hembuskan sambil membunyikan huruf vokal.
Lakukan latihan ini 8 kali pengulangan.
2. Pernafasan Perut
a. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga perut, tahan, hembuskan. Lakukan latihan ini 8 kali pengulangan.
b. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga perut, tahan, dan hembuskan sambil berdesis. Lakukan latihan
ini 8 kali pengulangan.
c. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga perut, tahan, dan hembuskan sambil membunyikan huruf vokal.
Lakukan latihan ini 8 kali pengulangan.
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3. Pernafasan Diafragma
a. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga dada dan rongga perut sehingga sekat difragma mengeras, tahan,
hembuskan. Lakukan latihan ini 8 kali pengulangan.
b. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga dada dan rongga perut sehingga sekat difragma mengeras, tahan,
dan hembuskan sambil berdesis. Lakukan latihan ini 8 kali pengulangan.
c. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga dada dan rongga perut sehingga sekat difragma mengeras, tahan,
dan hembuskan sambil membunyikan huruf vokal. Lakukan latihan ini 8
kali pengulangan.
4. latihan Lidah
a. Lidah dijulurkan sejauh mungkin, tahan dan tarik sedalam mungkin.
b. Lidah dijulurkan dan arahkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian.
c. Lidah dijulurkan dan putar searah jarum jam terus kebalikannya.
d. Bibir dikatupkan, rahang diturunkan dan lidah diputar di dalam mulut
searah jarum jam terus kebalikannya.
e. Lidah ditahan di gigi seri, terus hentakkan.
f. Membunyikan errrrr................, errrrrrr................ berulang-ulang. Latihan ini
berfungsi untuk melemaskan lidah.
g. ucapkan

dengan

cepat:

fud...fud...fud...fud...fud...dah

–

fud...fud...fud...fud...fud...dah. lakukan latihan ini sesering mungkin.
5. Latihan Rahang
a. Gerakkan rahang bawah dengan cara membuka dan menutup.
b. Gerakkan rahang bawah ke kiri dan kanan secara bergantian.
c. Gerakkan rahang bawah ke depan dan ke belakang secara bergantian.
d. Gerakkan rahang bawah melingkar sesuai dengan arah jarum jam dan ke
arah sebaliknya.
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e. Ucapkan dengan riang, ceria, gembira dan rileks: da....da....da....da.....
da.....da.... kemudian la....la.....la....la.....la....la Latihan ini bisa dengan huruf
konsonan yang lain yang digabung dengan huruf vokal a
6. Latihan Rahang Bawah
a. Gerakkan rahang bawah dengan cara membuka dan menutup.
b. Gerakkan rahang bawah ke kiri dan kanan secara bergantian.
c. Gerakkan rahang bawah ke depan dan ke belakang secara bergantian.
d. Gerakkan rahang bawah melingkar sesuai dengan arah jarum jam dan ke
arah sebaliknya.
e. Ucapkan dengan riang, ceria, gembira dan rileks: da....da....da....da.....
da.....da.... kemudian la....la.....la....la.....la....la Latihan ini bisa dengan huruf
konsonan yang lain yang digabung dengan huruf vokal a
7. Latihan Tenggorokan
a.

Ucapkan lo...la...le...la...lo...- lo...la...le...la...lo...- lo...la...le...la...lo... lakukan
latihan ini dengan santai, semakin lama semakin keras tetapi
tenggorokan jangan tegang.

b.

Nyanyikan dengan tenggorokan tetap terbuka la...la...la...la...laf... –
la...la...la...la...los... – la...la...la...la...lof...

8. Berbisik
Dalam latihan ini yang diutamakan adalah kontraksi otot-otot bibir,
wajah dan rahang.
a.

Lavalkan huruf vokal (a...i...u...e...o...) tanpa mengeluarkan suara.

b.

Lavalkan huruf c... d... l... n... r... s... t... tanpa mengeluarkan suara. Latihan
ini juga berfuungsi untuk melenturkan lidah.

c.

Lavalkan huruf konsonan dengan tanpa mengeluarkan suara.

d.

Lavalkan kata dan kalimat pendek tanpa mengeluarkan suara. Latihan
ini diutamakan pengejaan tiap suku kata, baik dalam kata maupun
dalam kalimat.
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9. Bergumam
a. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan dengan cara bergumam, fokus
gumaman ini pada rongga dada. Rasakan getaran pada rongga dada pada
waktu kita bergumam.
b. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan dengan cara bergumam, fokus
gumaman ini pada batang tenggorokan atau trakea. Rasakan getaran
pada batang tenggorokan pada waktu kita bergumam.
c. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan dengan cara bergumam, fokus
gumaman ini pada rongga hidung atau nasal. Rasakan getaran pada
rongga hidung pada waktu kita bergumam, biasanya ujung hidung kita
akan terasa gatal.
10. Bersenandung
a.

Tarik nafas, tahan, dan hembuskan sambil bersenandung. Lakukan
latihan ini mulai dari nada rendah sampai nada yang tinggi. Misalnya
dengan suku kata NA disenandungkan sesuai dengan tangga nada (do,
re, mi, fa, sol, la, si, do). Lakukan 8 kali pengulangan.

b.

Tarik nafas, tahan, dan hembuskan sambil bersenandung dengan tidak
sesuai tangga nada.

11. Latihan Artikulasi
a. Latihan bunyi nasal
• Ucapkan

huruf M,

N, NY,

NG

berulang-ulang

sampai

tepat

pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut, perhatikan posisi organ
produksi suaranya.
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b. Latihan bunyi vokal
• Ucapkan huruf A, I, E, U, O berulang-ulang sampai tepat pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut, perhatikan posisi organ
produksi suaranya.
c. Latihan bunyi konsonan
• Ucapkan huruf konsonan berulang-ulang sampai tepat pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut, perhatikan posisi organ
produksi suaranya.
d. Latihan bunyi diftong
• Ucapkan huruf AU, IA, AI, UA,

berulang-ulang sampai tepat

pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut, perhatikan posisi organ
produksi suaranya.
e. Latihan bunyi palatal belakang
• Ucapkan huruf G berulang-ulang sampai tepat pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf tersebut, perhatikan posisi organ produksi
suaranya.
f. Latihan bunyi palatal tengah
• Ucapkan huruf K berulang-ulang sampai tepat pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf tersebut, perhatikan posisi organ produksi
suaranya.
g. Latihan bunyi dental
• Ucapkan huruf T berulang-ulang sampai tepat pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf tersebut, perhatikan posisi organ produksi
suaranya.
h. Latihan bunyi labial
• Ucapkan huruf F, B berulang-ulang sampai tepat pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut, perhatikan posisi organ
produksi suaranya.
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12. Latihan Diksi
Latihan diksi dimulai dari membedakan huruf, kemudian diaplikasikan
pada kata dan kalimat hurf tersebut.
a. Latihan membedakan huruf P dengan B, T dengan D, dan K dengan G
b. Latihan membedakan huruf P, B, T, D, K, dan G dengan menggabungkan
dengan huruf vokal, misalnya PA dengan BA, atau TA dengan DA, KI
dengan GI dan seterusnya.
c. Latihan dalam bentuk kata, misalnya:
- Apabila

- Perpustakaan

- Begitu

- Kudengar

- Menyambut

- Luput

13. Latihan Intonasi
a. Latihan Jeda
• Tentukan satu kalimat dan baca apa adanya. (misalnya “Berapa lama
saya harus menunggu…”)
• Bacalah kalimat yang sama, tetapi dibaca sesuai dengan jeda yang ada.
(misalnya “Berapa lama / saya harus menunggu…”)
• Bacalah kalimat tersebut berulang-ulang dengan memindah tada jeda
yang ada.
b. Latihan Tempo
• Tentukan satu kalimat dan baca ada adanya kalimat tersebut. (misalnya;
Siapa bilang itu tidak bisa dilakukan)
• Bacalah kalimat yang sama, tetapi dibaca sesuai dengan tandanya
(misalnya; Siapa bilang itu tidak bisa…..dilakukan)
• Bacalah kalimat tersebut dan baca kata yang diberi garis bawah dengan
tekanan (cepat atau lambat atau dieja)
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c. Latihan Nada
• Tentukan satu kalimat dan baca ada adanya kalimat tersebut. (misalnya;
Kau pergilah ke pasar besok pagi)
•

Bacalah kalimat yang sama, tetapi dibaca sesuai dengan tandanya
(misalnya; Kau…pergilah ke pasar besok pagi)

•

Bacalah kalimat tersebut dan baca kata yang diberi garis bawah dengan
nada (tinggi atau rendah)
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Lembar Kerja Peserta Didik 3. Melaksanakan Olah Rasa
Judul

: Olah Suara Rasa

Tujuan

: Persiapan rasa atau intelektualitas seorang calon
pemeran sebelum berperan dalam frgamen

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas VII

Lakukan latihan olah rasa atau latihan intelektualitas ini bersama-sama
dengan teman Anda dimulai dari latihan konsentrasi, latihan imajinasi,
latihan ingatan emosi, dan latihan ingatan emosi.
a. Latihan Konsentrasi
• Hitung 20
Semua peserta dalam lingkaran. Cobalah menghitung 1 sampai 20. siapa
saja boleh memulai dengan menyebut angka ‘1’, kemudian yang lain
meneruskan secara acak (siapa saja boleh melanjutkan) menyebutkan ‘2’
dan begitu seterusnya. Jika ada dua peserta menyebutkan angka
berbarengan maka permainan dimulai dari awal lagi.
CATATAN: sebuah permainan yang baik untuk konsentrasi serta
mengontrol emosi
• 1 bebek, 2 kaki, kwek,.....
Peserta duduk melingkar. Salah seorang peserta memulai dengan
mengucapkan satu bebek dua kaki wek, peserta berikutnya mengucapkan
dua bebek empat kaki kwek, peserta selanjutnya mengucapkan tiga bebek
enam kaki kwek kwek kwek, demikian seterusnya sampai semua peserta
medapatkan gilirannya. Jika terjadi kesalahan maka permainan dimulai
dari awal. Permainan juga bisa dilakukan dengan instruktur yang
menunjuk siapa peserta berikutnya yang mendapat giliran.
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CATATAN: Untuk membuat variasi dan meningkatkan konsentrasi jenis
binatang bisa diganti dengan yang memiliki 4, 6, atau delapan kaki dengan
aturan yang sama.
• Berhitung 1 2 3 Bergantian
a. Latihan ini dilakuan berdua atau berpasangan. Ajaklah teman anda
untuk melakukan latihan ini. Mula-mula duduklah berhadapan atau
berdiri berhadapan dan mulailah berhitung 1 sampai 3 tapi dilakukan
secara bergantian. Misalnya A menyebut 1, maka B meneruskan
menyebut 2 dan diteruskan A menyebut 3. Latihan diulang lagi dengan
B menyebut 1, kemudian diteruskan dengan A menyebut 2 dan B
menyebutkan 3. Lakukan latihan ini berulang-ulang sampai tidak
mengalami kesalahan.
b. Latihan tahap ke dua dilakukan dengan cara yang sama, tetapi ketika
menyebut angka 1 harus dibarengi dengan mengangkat jari telunjuk
tangan kanan.
c. Latihan tahap ke tiga dilakukan dengan cara yang sama, ketika
menyebut angka 1 harus dibarengi dengan mengangkat jari telunjuk
tangan kanan dan ketika menyebut angka 2 dengan cara bertepuk
tangan
d. Latihan tahap ke tiga dilakukan dengan cara yang sama, ketika
menyebut angka 1 harus dibarengi dengan mengangkat jari telunjuk
tangan kanan dan ketika menyebut angka 2 dibarengi dengan bertepuk
tangan, dan ketika menyebut angka 3 di barengi dengan menyilangkan
tangan kiri di depan tubuhnya.
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b. Latihan Imajinasi
• Latihan Imajinasi dengan Asosiasi
- Malapropism adalah merupakan tahap awal dari latihan asosiasi, guna
memancing ide atau imajinasi peserta berdasarkan benda yang dilihat.
Latihan dimulai dari berjalan pelan keliling ruangan, tunjuklah
sembarang benda yang ada di ruang itu dan sebutlah dengan nama yang
berlainan. Misalnya pembimbing menunjuk sebuah poster dan peserta
menyebutnya dengan “kertas”, pembimbing menunjuk kursi dan peserta
menyebutnya dengan “kekuasaan”
CATATAN: latihan ini sangat bermanfaat bagi peserta yang sama sekali
tidak bisa berimajinasi atau berasosiasi. Pada tahap pertama peserta
boleh dengan bebas mengganti nama benda yang ditunjuk tetapi pada
akhirnya peserta akan dengan sendirinya menemukan asosiasi dari
benda tersebut, karena sangat sulit pikiran manusia untuk lepas dari
asoiasi.
• Latihan Imajinasi Dengan Stimulus
- Latihan ini menggunakan benda untuk stimulus imajinasi. Masingmasing peserta memegang sebuah benda, dan benda tersebut
diimajinasikan sebagai apa saja. Dalam latihan gunakan stimulus
seandainya. Misalnya anda memegang sebuah bola, maka imajinasikan
”seandainya” bola tersebut ingin memakan anda, atau bola tersebut
mengajak anda untuk berdansa dan sebagainya.
- Ajaklah teman anda dalam latihan imajinasi ini, seandainya teman anda
itu adalah sebuah tanah liat, atau sebatang kayu, buatlah sebuah
patung dari teman anda tersebut. Lakukanlah secara bergantian.
- Carilah benda dan benda itu bisa apa saja untuk alat latihan, gunakan
alat tersebut dan perlakukan benda tersebut sebagai apa saja. Misalnya
alat itu adalah sepatumu, maka anggaplah sepatu itu menjadi apa saja
(sebagai mobil-mobilan, sebagai sapu, sebagai perahu atau mainanmu
dan sebagainya).
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c. Latihan Ingatan Emosi
• Lintasan Emosi
Buat dua kelompok dan masing-masing kelompok saling berseberangan.
Pembimbing menentukan emosi, misalnya ’sedih’ maka kelompok A
mengungkapkan emosi sedih dan melintas menuju tempat kelompok B,
sedangkan kelompok B melintas menuju tempat kelompok A dengan
emosi

sebaliknya. Lakukan latihan dengan emosi-emosi yang lain.

Lakukan latihan dengan penghayatan dan ekspresif serta jangan
terburu-buru.
• Tergesa-Gesa Dan Berhenti
Duduk atau berdiri, bayangkan anda merasakan perasaan tergesa-gesa
untuk menyelamatkan diri. Ekspresikan perasaan tersebut dan jangan
ditahan. Ekspresikan perasaan ketakutan dan keinginan untuk
menyelamatkan diri tersebut. Biarkan tangan dan kaki bergerak, kadang
tergesa-gesa kemudian berhenti, atau bergerak dengan hati-hati.
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Lembar Kerja Peserta Didik 4. Melaksanakan Teknik Pemeranan
Judul

: Teknik Pemeranan

Tujuan

: Persiapan teknik seorang calon pemeran sebelum
berperan dalam frgamen

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP kelas VII

Lakukan latihan teknis berikut sebelum Anda memain peran atau berperan
dalam sebuah pementasan fragmen. Latihan tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Latihan Teknik Muncul
• Cobalah muncul dari sisi panggung atau tempat yang digunakan sebagai
panggung dengan tergesa-gesa. Rasakan ketergesa-gesaan tersebut
kemudian mintalah evaluasi dari pembimbing, apakah sudah terlihat
tergesa-gesa. Lakukan latihan ini berulang-ulang sampai bisa merasakan
rasa tergesa-gesa tersebut.
• Coba ulangi lagi muncul dengan tergesa-gesa, kemudian berhenti dan
lihatlah di sekeliling ruang panggung tersebut yang diteruskan dengan
mencari sesuatu dipanggung tersebut.
• Cobalah keluar panggung tersebut dengan tergesa-gesa kemudian
kembali lagi masuk panggung dengan rasa yang bahagia.
• Lakukan latihan teknik muncul ini dengan rasa yang berbeda-beda,
kadang sedih, gembira, marah, malu-malu, curiga, lucu dan lain-lain.
• Buatlah kelompok latihan dan ajaklah temanmu latihan teknik muncul
ini dengan cara ada yang di luar panggung dan ada yang di dalam
panggung. Kelompok yang di dalam panggung berbicara bebas dalam
kelompok, kemudian kelompok yang di luar panggung masuk ke
panggung dengan rasa sedih. Kelompok yang di dalam panggung
merespon kelompok yang baru masuk dengan pandangan kemudian
berbicaralah dengan bebas ketika merespon tersebut.

51

• Latihan diterus dengan kelompok yang di dalam panggung, kemudian
keluar panggung dengan marah-marah. Responlah kelompok yang
marah-marah tersebut dan lihatlah ketika keluar panggung.
• Latihlah dengan kelompok yang di dalam panggung merasakan
kesedihan yang luar biasa, kemudian kelompok yang diluar panggung
masuk ke panggung, terus merespon kelompok yang sedih tersebut.
Lakukan dialog sampai kelompok tersebut merasakan kebahagiaan yang
luar biasa.
• Lakukan latihan ini berulang-ulang dan bergantian dengan rasa yang
berbeda-beda, kemudian mintalah pendapat kepada teman-teman yang
lain dan guru yang ada tentang latihan teknik muncul ini.
b. Latihan Teknik Memberi Isi
1. Lakukan latihan tekanan dinamik dengan mengucapkan kalimat salah
satu kata yang diberi tekanan,
Contoh kalimat : KEMARIN Ayah Pulang dari Medan
Kemarin AYAH Pulang dari Medan
Kemarin Ayah PULANG dari Medan
Kemarin Ayah Pulang dari MEDAN
2. Lakukan latihan tekanan nada dengan mengucapkan kalimat sebagai
berikut; contoh kalimat: Sembilan (nada marah)
Sembilan (nada bingung)
Sembilan ( nada pertanyaan)
Sembilan (penasaran)
3. Lakukan latihan tekanan tempo dengan mengucapkan kalimat sebagai
berikut: contoh kalimat : saya lupa mengerjakan PR (sedih)
saya lupa mengerjakan PR (bahagia)
saya lupa mengerjakan PR (marah)
saya lupa mengerjakan PR (malu)
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c. Latihan Teknik Pengembangan
• Lakukan latihan volume suara dengan cara sebagai berikut:
1. Pilihlah satu buah kata, kemudian ucapkan. Setelah itu mintalah
pasangan untuk menirukan ucapan dengan pengucapan yang lebih
keras.
2. Pilihlah kata yang lainnya, kemudian cobalah bergantian. Yang
menirukan mengucapkannya dengan volume yang lebih keras.
Kemudian variasikan latihan dengan pengucapan dengan volume yang
lebih rendah. Yang menirukan mengucapkan dengan volume yang lebih
rendah.
• Lakukan latihan nada suara dengan cara sebagai berikut:
1. Latihan masih sama seperti latihan menaikkan dan menurunkan
volume suara dengan teknik berpasangan. Akan tetapi pada latihan
ini bukan pada keras lemahnya volume suara tetapi pilihan dalam
menggunakan nada dasar. Ucapkan kata dengan nada dasar do,
mintalah temanmu untuk menirukan dengan menggunakan nada
dasar re. Lanjutkan dengan nada dasar mi, kemudian mintalah
temanmu untuk menirukan dengan nada dasar fa dan begitu
seterusnya. Mintalah teman anda untuk menirukan dengan nada
dasar yang lebih tinggi.
2. Ucapkan kata dengan nada dasar sol kemudian mintalah kepada
temanmu untuk menirukan dengan nada dasar fa. Lanjutkan dengan
Nada dasar si, kemudian mintalah temanmu untuk menirukan dengan
nada dasar la dan begitu seterusnya. Mintalah teman anda untuk
menirukan dengan nada dasar yang lebih rendah. Lakukan latihan ini
secara bergantian dan variasikan dengan nada yang lain misalnya
kebalikannya.
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• Lakukan latihan tempo suara dengan cara sebagai berikut:
1. Latihan masih sama dengan sebelumnya, latihan berpasangan hanya
saja kini menggunakan tempo dalam pengucapan.Ucapkanlah sebuah
kata dengan tempo biasa, mintalah teman anda untuk menirukannya,
tetapi dengan tempo lebih cepat lagi.
2. Ucapkan sebuah kata dengan tempo yang cepat, mintalah teman anda
untuk menirukannya dengan tempo yang lebih cepat lagi.
3. Ucapkan sebuah kata dengan tempo yang cepat, mintalah teman anda
untuk menirukannya dengan tempo yang lambat
4. Ucapkan sebuah kata dengan tempo yang lambat, mintalah teman
anda untuk menirukannya dengan tempo yang lebih lambat lagi (di
eja). Lakukan latihan ini secara bergantian dan variasikan dengan
tempo yang lain
• Lakukan latihan berpindah tempat dari kiri ke kanan, atau dari belakang
ke depan, atau berpindah kemanapun. Yang penting harus diperhatikan
adalah setiap perpindahan pemain haruslah mempunyai alasan yang
kuat, dan logis, tidak hanya sebatas bergerak untuk memenuhi panggung
(ruangan)
d. Latihan Teknik Pengulangan
• Lakukan latihan teknik pengulangan emosi dengan cara sebagai berikut:
1. Pilihlah dua warna yang berbeda, semisal warna merah dan warna
putih. Bayangkan bahwa Anda saat ini sedang berdebat dengan
kawan anda perihal warna yang paling bagus. Tidak ada dialog lain
hanya kata merah dan putih yang didialogkan. Kemudian ucapkan
kata merah dan putih dengan tempo yang lambat menjadi semakin
cepat hingga klimaks.
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2. Variasikan jumlah kata yang akan diucapkan, bisa diawali dari 10 kali,
15 kali dan 5 kali. Latihan selanjutnya bisa dilakukan dengan
memejamkan mata ataupun dengan membebaskan tubuh untuk
bergerak.
3. Lakukan latihan seperti latihan sebelumnya, kata yang akan diucapkan
bisa anda pilih sendiri, sekarang ucapkan kata yang sudah anda pilih
dengan volume suara lirih makin keras, hingga suara terdengar begtu
keras dan mencapai klimaks.
• Lakukan latihan teknik pengulangan cara bicara dengan cara sebagai
berikut:
1. Latihan dengan teknik cermin. Cari pasangan untuk latihan. Gunakan
metode cermin. Sebelumnya, tentukan dulu siapa yang menjadi cermin
dan siapa yang bercermin.
2. Latihan Dengan Teknik Cermin suara. Pilih satu kata kemudian ucapkan
pada cermin dan cermin menirukan kata tersebut dari ucapan yang
bercermin. Lakukan latihan secara bergantian.
3. Lingkaran Suara. Semua berada dalam lingkaran. Seseorang memulai
permainan dengan membuat gesture dan suara yang ditujukan kepada
orang disebelahnya. Orang yang di sebelah segera menirukan gesture
dan suara tersebut, kemudian segera membuat gesture dan suara baru
yang sangat berbeda dan ditujuan untuk orang di sebelahnya, demikian
seterusnya sampai semua orang mendapatkan gilirannya. Para
partisipan

diharapkan

tidak

menyiapkan,

merencanakan

atau

menyusun lebih dulu gesture, dan suara yang akan ditunjukkan. Semua
dimulai secara spontan dan bebas.
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1.
Puncak-Puncak
• Latihan
Lakukan Teknik
latihan Membina
teknik pengulangan
gerakkan dengan cara sebagai
• Latihan
berikut: menahan intensitas emosi
dengan teknik
Cari pasangan
•1. Latihan menahan
reaksicermin.
perkembangan
alur untuk latihan. Gunakan
metode gabungan
cermin. Sebelumnya,
tentukan dulu siapa yang menjadi cermin
• Latihan
gerak dan suara
dan siapa
yang bercermin.
• Latihan
kerjasama
antar pemeran
Latihan penempatan
pengulanganpemeran
dengan teknik cermin gerak. Buat sebuah pose
•2. Latihan
atau gerakkan kemudian cermin menirukan gerakkan atau pose
tersebut.Teknik
LakukanTimming
latihan secara bergantian.
e. Latihan
3. •Latihan
Dengan
Game Lingkaran
Latihan
gerak dilakukan
sebelumPenerima.
kata-kataSemua partisipan berdiri
Seorang
partisipan
memulai
dengan membuat sebuah
•melingkar.
Latihan gerak
dilakukan
bersamaan
kata-kata
dan
posedilakukan
(gesture) sesudah
yang kemudian
ditirukan oleh partisipan di
•gerakan
Latihan
gerak
kata-kata
sebelahnya. Demikian seterusnya sampai semua orang mendapatkan
giliran. Teknik Menonjolkan
f. Latihan
meskipun
kita berharap
bahwa
gesture yang dilakukan tidak
•Catatan:
Latihan
teknik penonjolan
dengan
kata-kata
berubah
tetapi
perubahan
pasti jasmani
terjadi, karena partisipan lain ada
•akan
Latihan
teknik
penonjolan
dengan
kemungkinan menirukan dengan tidak tepat. Jika ini terjadi maka
biarkan saja yang terpenting partisipan berikutnya berusaha menirukan
gesture yang telah berubahtersebut dengan sungguh-sungguh.
Variasi: gesture bisa ditambahkan dengan suara atau kata.
e. Latihan Teknik Penonjolan
• Lakukan latihan teknik penonjolan dengan cara sebagai berikut:
1. Latihan dimulai dari menghadap kearah penonton secara frontal,
kemudian dilanjutkan 45 derajat ke samping kanan, dilanjutkan 90
derajat ke samping kanan, 135 derajat ke samping kanan sampai
membelakangi penonton. Lakukan latihan ini ke arah sebaliknya.
Lakukan latihan di atas tetapi dengan posisi jongkok.

56

Unit Pembelajaran
Pemeranan Fragmen

2. Buatlah sebuah komposisi yang bercerita secara kelompok, gunakan
levelitas tubuh dari level atas, level tengah hingga level bawah.
Kemudian berilah penonjolan. Misalnya : komposisi sebuah pose
keluarga yang menceritakan tentang seorang bapak yang sedang
menasehati anaknya yang tidak naik kelas
f. Latihan Teknik Timming
• Lakukan latihan teknik timming dengan cara sebagai berikut:
1. Lakukan latihan dengan cara bergerak dulu baru disusul dengan
berkata atau berdialog
2. Lakukan latihan dengan bergerak sambil berbicara atau berdialog
3. Lakukan latihan dengan berbicara dulu baru bergerak.
Contoh kalimat :
•

“Aku tak peduli dengan surat ini” (menyobek-nyobek kertas surat)
Latihan bicara dulu baru bergerak

•

“Selamat ulang tahun” (memberikan sebuah kado)
Latihan bicara sambil bergerak

•

“Aku tak sudi dihina” (memukul meja)
Latihan bergerak dulu baru bicara

g. Teknik Improvisasi
• Lakukan latihan improvisasi dengan kata-kata, caranya ajak temanmu
untuk berdialog masalah korupsi. Latihan ini juga bisa dilakukan dengan
cara pengandaian, yaitu seandainya kamu sebagai seorang wartawan
yang sedang mewawancarai seorang koruptor yang menyesa.
• Lakukan latihan improvisasi dengan gerakkan, caranya menciptakan
gerakkan-kerakan yang artistik.
• Lakukan latihan improvisasi dengan benda caranya siapkan sebuah
benda, dan benda tersebut bisa dianggap sebagai teman yang bisa diajak
ngobrol
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Lembar Kerja Peserta Didik 5. Analisis Gambaran Karakter
Peran
Judul

: Analisis Karakter Tokoh

Tujuan

: Analisis gambaran karakter tokoh yang akan dimainkan
seorang calon pemeran sebelum berperan dalam
fragmen

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP kelas VII

Analisislah karakter yang hendak Anda mainkan pada teks fragmen yang
sudah Anda tentukan. Dalam analisis ini yang perlu Anda cari tahu adalah
ciri fisik dari karakter yang hendak Anda mainkan, ciri psikis atau
intelektual dari karakter tersebut, dan ciri sosiologi dari karakter tersebut.
1. Pilihlah sebuah teks naskah lakon fragmen, kemudian bacalah dan cari
ciri-ciri fisik dari karakter yang ada dalam teks lakon fragmen tersebut.
Jenis kelamin

:

Tinggi badan

:

Kecacatan Tubuh :
Usia

:

Semakin banyak Anda menemukan ciri-ciri fisik dari karakter yang ada
dalam teks tersebut, maka semakin mudah Anda memainkan karakter
tersebut.
2. Analisis lah ciri-ciri psikis atau kejiwaan dari karakter yang ada dalam
teks lakon fragmen tersebut.
Latar belakang kejiwaan :
Mentalitas moral

:

Temperamen/emosi

:

Tingnkat kecerdasan

:

Keahlian khusus

:
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3. Analisis lah ciri-ciri sosial atau ciri-ciri kehidupan sosial dari karakter
yang ada dalam teks lakon fragmen tersebut.
Status sosial

:

Jabatan

:

Pekerjaan

:

Pendidikan

:

Keahlian khusus :
Carilah semua gambaran-gambaran tersebut dalam teks lakon fragmen
yang yang telah anda pilih. Kalau gambaran itu tidak Anda temukan, bisa
Anda konsultasi dengan penulisa lakon tersebut. Tetapi kalau teks lakon
tersebut Anda yang menulis sendiri, maka proses pencarian gambarangambaran tersebut akan lebih mudah, karena itu bisa Anda tentukan
sendiri.
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Lembar Kerja Peserta Didik 6. Memainkan Karakter Peran
Judul

: Memainkan Karakter Peran

Tujuan

: Persiapan penghayatan seorang calon pemeran
sebelum berperan dalam fragmen

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas VII

Sebelum memainkan karakter peran yang ada dalam teks lakon fragmen,
lakukanlah serangkaian latihan sebagai berikut:
1. Menghafal Teks
• Bacalah teks fragmen yang telah Anda pilih bersama kelompok. Ketika
membaca teks untuk pertama kali jangan melibatkan emosi atau
ekspresi dialog
• Pahami semua semua kata, kalimat, maupun tanda baca dalam teks
lakon tersebut
• Pahami makna setiap kata maupun kalimat yang ada, kalau Anda tidak
memahami kata atau kalimat tersebut, konsultasikan pada pembimbing
Anda.
• Baca berulang-ulang teks fragmen tersebut sampai Anda memahami.
• Baca teks fragmen tersebut sambil berimajinasi menjadi tokoh yang
dimainkan
• Baca teks tersebut berkali-kali sambil bergerak, seolah-olah anda sudah
memainkan karakter peran yang anda pilih.
• Baca berulang-ulang teks fragmen tersebut sampai hafal dan kata serta
kalimat yang ada dalam teks fragmen tersebut menjadi kata dan kalimat
Anda.
• Sekali waktu ajaklah teman sekelompok Anda untuk menghafal teks
bareng agar lebih cepat hafal karena termotivasi.
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2. Lakukan observasi karakter
• Lakukan observasi karakter sesuai dengan hasil analisis karakter
• Dalam observasi tersebut, kumpulkan gambaran-gambaran dari
banyak objek
• Ketika gambaran-gambaran tersebut sudah terkumpul, maka lakukan
interpretasi dari gambaran hasil observasi
• Interpretasi ini berfungsi untuk memproses gambaran-gambaran
yang didapat pada proses observasi menjadi terwujud dalam
karakter Anda
3. Menerapkan Teknik Pemeranan
• Lakukan latihan tanpa membaca teks fragmen (sudah hafal) bersama
teman-teman Anda.
• Latihan ini sudah menerapkan teknik pemeranan yang sudah Anda
latihkan.
• Latihan ini juga menerapkan blocking
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C. Bahan Bacaan

Judul Bahan Bacaan 1. Olah Tubuh
Pemeran sebegai elemen penting dalam sebua pementasan seharusnya dapat
menguasai tubuh, emosi dan intelektualnya. Penguasaan tubuh sangat erat
dengan olah tubuh yaitu bagaimana cara mendayagunakan organ tubuh untuk
mencapai kekuatan, kelenturan, ketahanan dan keterampilan tubuh sehingga
mampu menciptakan setiap gerak yang dibutuhkan dalam pementasan. Olah
tubuh bagi seorang pemeran sama halnya seperti seorang seniman keramik
menyiapkan adonan tanah liat yang diaduk-aduk diremas dan digiling
sebelum membentuk keramik yang diinginkan. Latihan olah tubuh akan
membuat pemeran sadar bahwa tubuh dan gerakan yang dilakukan tidak
saling terjadi pertentangan. Ia akan dapat merasakan bahwa setiap bagian
tubuhnya akan menjalankan fungsi aktif dalam menempuh ruang.
Olah tubuh dalam pelatihan ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu latihan olah
tubuh pemanasan, olah tubuh inti, dan olah tubuh pendinginan. Olah tubuh
pemanasan atau peregangan (Warm-Up) yaitu serial dari gerakan tubuh
dimaksudkan untuk meningkatkan sirkulasi dan meregangkan otot dengan
progresif (bertahap). Olah tubuh inti yaitu serial pokok dari gerakan yang akan
dilatihkan sesuai dengan tujuan. Pendinginan atau peredaan (warm-down)
yaitu serial pendek gerakan latihan yang bertujuan untuk mempertahankan
penambahan sirkulasi yang ringan dan menggunakan kehangatan tubuh untuk
memberi kesempatan otot-otot untuk mengambil manfaat dari latihan

Judul Bahan Bacaan 2. Olah Suara
Proses dalam pementasan teater adalah proses komunikasi, yaitu proses
transformasi informasi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi
yang dilakukan oleh komunikator menggunakan dua bahasa yaitu bahasa
verbal dan bahasa non verbal. Bahasa verbal yaitu bahasa yang berupa kata-
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kata yang dianut oleh seorang dalam suatu budaya tertentu. Misalnya bahasa
Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain di dunia.
Bahasa tubuh yang biasa disebut dengan gesture yaitu sikap atau pose tubuh
seseorang yang mengandung makna dan menimbulkan bahasa tubuh (body
language). Bahasa tubuh ini juga dipengaruhi oleh oleh budaya tertentu,
karena bahasa tubuh tidak bersifat universal. Misalnya ‘mengangguk’, di
Indonesia diartikan sebagai persetujuan sedangkan di India diartikan sebagai
penolakan.
Ucapan yang dilontarkan oleh seorang pemeran mempunyai peranan yang
sangat penting dalam pementasan drama. Hal ini disebabkan karena dalam
dialog banyak terdapat nilai-nilai yang sangat bermakna. Jika lontaran dialog
tidak sesuai sebagaimana mestinya maka nilai yang terkandung tidak dapat
dikomunikasikan kepada penonton, dan ini merupakan kesalahan yang fatal
bagi seorang pemeran.
Komunikasi verbal yang dilakukan oleh pemeran memerlukan berbagai
persiapan agar kualitas suara yang dihasilkan dapat mendukung komunikasi.
Suara adalah hal lain yang penting dalam kegiatan pementasan teater
menyangkut segi auditif atau sesuatu yang berhubungan dengan pendengaran.
Dalam kenyataannya suara dan bunyi itu sama, yaitu hasil getaran udara yang
datang dan menyentuh selaput gendang telinga. Tetapi dalam konvensi
pementasan teater kedua istilah tersebut dibedakan. Suara merupakan
produk manusia untuk membentuk kata-kata, sedangkan bunyi merupakan
produk benda-benda.
Suara dihasilkan oleh proses mengencang dan mengendornya pita suara
sehingga udara yang lewat berubah menjadi bunyi beserta organ artikulasi
manusia di dalam mulut maupun hidung, dan dibedakan dengan bunyibunyian lain yang bukan dihasilkan organ artikulasi. Dalam kegiatan
pementasan teater, suara memengang peranan penting, karena digunakan
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sebagai bahan komunikasi yang berwujud dialog. Permainan dialog ini
merupakan salah satu daya tarik dalam membina konflik-konflik dramatik.
Suara manusia adalah lambang komunikasi dan dijadikan lambang benda,
gerak, rasa dan buah pikiran, baik yang abstrak maupun yang kongkrit
sehingga menjadi alat tukar pikiran untuk menyampaikan informasi. Unsur
dasar dari bahasa lisan adalah suara, dan prosesnya adalah suara dijadikan
kata dan kata-kata disusun menjadi frasa serta kalimat yang kesemuanya
dimanfaatkan dengan aturan tertentu yang disebut gramatika atau
paramasastra. Pemilihan kata-kata memainkan peranan dalam aturan yang
dikenal dengan istilah diksi. Selanjutnya suara tidak hanya dilontarkan begitu
saja tetapi dilihat dari keras lembutnya, tinggi rendahnya dan cepat lambatnya
sesuai dengan gambaran tentang kondisi dan situasi psikologi, itulah yang
disebut intonasi. Suara juga dipengaruhi oleh hubungan antar otot, hubungan
antara apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya yang disebut
dengan artikulasi.
Pernafasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung
oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak
mengandung karbondioksida. Proses menghirup udara ini disebut inspirasi
dan proses menghembuskan udara ini disebut ekspirasi. Fungsi dari dari
pernafasan ini secara fisiologi adalah mengambil oksigen yang kemudian
dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk pembakaran serta mengeluarkan
karbondioksida yang terjadi dari sisa pembakaran, kemudian dibawa oleh
darah ke paru-paru untuk dibuang. Di dalam pementasan teater, pernafasan
ini berhubungan dengan produksi suara.
Artikulasi adalah hubungan antar otot, hubungan antara apa yang dikatakan
dan bagaimana mengatakanya, karena artikulasi adalah satu ekspresi gestur
yang kompleks. Dari langkah ini kita akan mulai mengerti gestur vokal dan
fisik, serta semua aspek bunyi suara. Dialog yang ditulis oleh penulis naskah
seperti sebuah partitur musik yang penuh dengan irama, bunyi-bunyian,
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tanda-tanda yang dinamis dimana semuanya dibutuhkan untuk karakter
peran.
Dalam latihan artikulasi yang perlu diperhatikan adalah bunyi suara yang
keluar dari organ produksi suara. Bunyi suara yang kita kenal meliputi bunyi
suara nasal (di rongga hidung), dan bunyi suara oral (di rongga mulut). Bunyi
nasal

muncul ketika langit-langit lembut di rongga mulut diangkat dan

diturunkan, dan membuka jalan untuk aliran udara lewat menuju rongga
hidung dan disana udara beresonansi menghasilkan bunyi. Bunyi nasal
meliputi huruf m, n, ny, dan ng.
Bunyi suara oral dibagi menjadi dua yaitu bunyi suara vokal dan bunyi suara
konsonan. Bunyi vokal atau huruf hidup diproduksi dari bentuk mulut yang
terbuka, misalnya a, i, u, e, o, dan diftong (kombinasi dua huruf hidup, misalnya
au, ia, ai, ua dan lain-lain). Bunyi konsonan diproduksi ketika aliran nafas
dirintangi atau tertahan di mulut.
Bunyi konsonan dipengaruhi oleh di posisi mana aliran udara dirintangi dan
berapa besar rintangannya, misalnya; gutural yaitu bagian belakang lidah
menyentuh bagian belakang mulut akan menghasilkan bunyi kebisingan yang
nonverbal. Palatal belakang yaitu bagian belakang lidah diangkat dan
bersentuhan dengan langit-langit lembut akan menghasilkan huruf seperti g.
Palatal tengah yaitu bagian tengah lidah diangkat dan bersentuhan dengan
langit-langit keras akan menghasilkan bunyi k. Dental yaitu lidah digunakan
bersama dengan bagian gusi belakang gigi depan di atas dan menghasilkan
bunyi t. Labial yaitu bibir bagian bawah bersatu dengan gigi bagian atas untuk
membuat bunyi huruf f atau bibir dengan bibir bersatu untuk membuat bunyi
huruf b.
Resonansi konsonan lebih kecil tetapi lebih tajam dibandingkan dengan bunyi
resonasi huruf hidup. Konsonan berarti berbunyi dengan, dan hal ini
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mengindikasikan bahwa bunyi konsonan itu sendiri tidak menciptakan satu
suku kata tetapi harus dikombinasikan dengan huruf hidup atau vokal.
Diksi sebenarnya berasal dari kata dictionary (kamus) yaitu pemilihan kata
untuk mengekspresikan ide-ide yang tepat dan selaras, bisa juga diksi
diartikan sebagai kata-kata sebagai satu kesatuan arti, tetapi dalam pelatihan
ini, diksi (diction) dimaksudkan sebagai latihan mengeja atau berbicara
dengan keras dan jelas. Latihan diksi berfungsi untuk memberi kejelasan suara
dari kata yang diucapkan. Banyak pemeran yang menyangka bahwa untuk
dapat didengar hanya perlu berbicara keras, padahal yang dibutuhkan tidak
sekedar itu, tetapi dibutuhkan pengucapan yang jelas. Dalam bahasa Indonesia
huruf yang hampir sama pengucapan dan terdengarnya adalah huruf p dengan
b, t dengan d, dan k dengan g.
Intonasi (intonation) adalah nada suara, irama bicara, atau alunan nada dalam
melafalkan kata-kata, sehingga tidak datar atau tidak monoton. Intonasi
menentukan ada tidaknya antusiasme dan emosi dalam berbicara. Fungsi dari
intonasi adalah membuat pembicaraan menjadi menarik, tidak membosankan,
dan kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan lebih mempunyai makna.
Intonasi berperan dalam pembentukan suatu makna kata, bahkan bisa
merubah makna suatu kata. Intonasi dapat dilatih melalui, Jeda adalah
pemenggalan kalimat dengan maksud untuk memberi tekanan pada kata dan
berfungsi untuk memunculkan rasa ingin tahu lawan bicara, maupun
penonton. Tempo adalah cepat lambatnya suatu ucapan yang kita lakukan.
Fungsi dari tempo ini adalah untuk menekankan suatu kata yang kita
harapkan masuk ke alam bawah sadar penononton maupun lawan bicara.
Timbre adalah warna suara yang memberi kesan pada kata-kata yang kita
ucapkan. Untuk memunculkan timbre ini dilakukan dengan cara memperberat
atau memperingan tekanan suara kita. Nada adalah tinggi rendahnya suara
kita. Nada ini sangat berpengaruh pada makna kata yang kita sampaikan
kepada komunikan.
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Judul Bahan Bacaan 3. Olah Rasa
Panca Indera
Panca indera atau dalam bahasa sangsekerta disebut dengan panca budi
indriya adalah lima indera yang dimiliki oleh manusia yang berfungsi untuk
menerima informasi berupa rangsangan dari lingkungan luar sekitar untuk
dapat menjalani hidupnya dengan baik. Agar rangsangan yang berasal dari
luar tubuh dapat ditangkap dan diinterpretasikan menjadi informasi, maka
dibutuhkan alat-alat tubuh tertentu yang disebut dengan indera. Inderaindera yang dimiliki manusia itu adalah mata sebagai indera penglihatan,
telinga sebagai indera pendengaran, hidung sebagai indera pembau atau
penciuman, lidah sebagai indera perasa dan kulit sebagai indera peraba. Lima
macam indera ini berfungsi sebagai alat sensor bagi manusia, sehingga bisa
mendeteksi segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungannya maupun dalam
yang terjadi dalam dirinya.
Indera merupakan alat penghubung atau kontak antara jiwa dalam wujud
kesadaran rohani diri dangan material lingkungan. Setiap orang, normalnya
memiliki lima atau panca indera yang berfungsi dengan baik untuk
menangkap rangsangan sehingga dapat memberikan respon sesuai dengan
keinginan atau sesuai dengan insting. Manusia yang memiliki kecacatan pada
indera tertentu, masih bisa hidup, namun tidak akan bisa menikmati hidup
layaknya manusia normal. Manusia yang memiliki kecacatan salah satu atau
lebih disebut dengan tuna, misalnya manusia yang memiliki kecacatan pada
mata disebut dengan tuna netra, orang yang memiliki kecacatan pada
pendengaran disebut dengan tuna rungu, dan lain-lain. Manusia juga bisa
memungkinkan memiliki lebih dari satu kecacatan atau disebut dengan tuna
ganda.
Indera manusia berfungsi sebagai reseptor, yaitu bagian tubuh yang berfungsi
sebagai penerima rangsangan. Indera-indera itu adalah mata sebagai sebagai
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penerima rangsangan cahaya atau fotoreseptor, telingga sebagai penerima
rangsangan getaran bunyi atau fonoreseptor sekaligus sebagai tempatnya
indera keseimbangan atau statoreseptor. Hidung sebagai penerima rangsang
bau berupa gas atau kemoreseptor dan lidah sebagai penerima rangsang zat
yang terlarut atau kemoreseptor serta kulit sebagi penerima rangsang
sentuhan atau tangoreseptor. Tiap indera ini akan berfungsi dengan sempurna,
apabila:
1. Indera tersebut secara anatomi tidak ada kelainan
2. Bagian untuk penerima rangsang bekerja dengan baik
3. Saraf-saraf yang membawa rangsang dari dan ke otak bekerja dengan baik
4. Pusat pengolahan rangsang di otak bekerja dengan baik.
Mata manusia memiliki cara kerja otomatis yang sempurna, mata dibentuk
dengan 40 unsur utama yang berbeda dan ke semua bagian ini memiliki fungsi
penting dalam proses melihat. Kerusakan atau ketiadaan salah satu fungsi
bagiannya saja akan menjadikan mata mustahil dapat melihat. Lapisan tembus
cahaya dibagian depan mata adalah kornea, tepat di belakangnya terdapat iris,
selain memberi warna pada mata, iris juga dapat mengubah ukurannya secara
otomatis sesuai kekuatan cahaya yang masuk, dengan bantuan otot yang
melekat padanya. Misalnya ketika berada di tempat gelap iris akan membesar
untuk memasukkan cahaya sebanyak mungkin. Ketika kekuatan cahaya
bertambah, iris akan mengecil untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata.
Indera pendengaran manusia menggunakan organ tubuh yang dinamakan
telinga. Telinga manusia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian luar, bagian
tengah dan bagian dalam telinga. Pinna atau daun telinga adalah organ telinga
bagian luar yang berfungsi sebagai corong untuk mengumpulkan sinyal suara
menuju auditori Canal sehingga dapat memberikan kesan arah sinyal suara
yang diterima. Auditory Canal adalah organ telingga berbentuk struktur pipa
lurus sepanjang 2,7 cm dengan diameter 0,7 cm. Bagian ujung dari auditory
canal ini terdapat selaput membran yang biasa dikenal dengan gendang
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telinga. Gendang telinga ini merupakan pintu masuk telinga bagian tengah
yang berupa ruangan berisi udara dengan volume sebesar 2 cm 3. Ruangan ini
terdiri dari tiga buah tulang, yaitu malleus (martil), Incus (landasan) dan stapes
(sanggurdi). Bagian tengah telinga ini terhubung dengan tenggorokan melalui
Eustachian Tube. Getaran pada gendang telingga kemudian ditransmisikan ke
malleus melalui incus stapes membentuk oval window.
Indera penciuman manusia menggunakan organ tubuh yang dinamakan
hidung. Rongga hidung memiliki tiga lapisan yang dipisahkan oleh tulang.
Rongga atas berisi ujung-ujung cabang saraf cronial, yaitu saraf olfaktori (saraf
pembau). Hidung terlindungi dari lapisan tulang rawan dan bagian rongga
dalam mengandung sel-sel saraf epitel yang berfungsi untuk menerima
rangsang kimia. Bagian tersebut dilengkapi dengan lendir dan rambut-rambut
pembau. Hidung merupakan salah satu dari panca indera manusia yang
berfungsi sebagai indera pembau atau penciuman.
Indera peraba manusia menggunakan organ tubuh yang dinamakan kulit.
Kulit manusia terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan
dalam yang disebut dengan dermis. Pada epidermis tedak terdapt pembuluh
darah dan sel saraf dan epidermis tersusun atas empat lapisan sel. Lapisan
pertama adalah stratum germinativum dan ini merupakan lapisan paling
dalam dan berfungsi membentuk lapisan di sebelah atasnya. Lapisan yang
kedua adalah stratum granulosum yang berisi sedikit keratin yang
menyebabkan kulit menjadi keras dan kering. Selain itu, sel-sel dari lapisan
granulosum umumnya menghasilkan pigmen hitam (melanin). Kandungan
melanin inilah yang menentukan derajat warna kulit, misalnya cenderung
hitam, cenderung coklat dan cenderung kuning. Lapisan ketiga adalah lapisan
transparan yang disebut dengan stratum lusidum. Lapisan yang terakhir atau
lapisan terluar adalah lapisan tanduk atau yang disebut dengan stratum
korneum.
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Indera perasa manusia menggunakan organ tubuh lidah. Organ ini adalah alat
indera yang peka terhadap rangsangan berupa zat kimia larutan, maka lidah
juga berfungsi sebagai indera perasa karena memiliki struktur tunas perasa.
Lidah merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat
membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah
memiliki otot yang tebal dan permukaannya dilindungi oleh lendir dan penuh
dengan bintil-bintil. Manusia bisa merasakan zat-zat sumber rangsang karena
pada lidah terdapat reseptor yang dapat menerima rangsangan. Reseptor itu
adalah papila pengecap atau kuncup pengecap. Kuncup pengecap merupakan
kumpulan ujung-ujung saraf yang terdapat pada bintil-bintil lidah.
Konsentrasi
Pengertian konsentrasi secara harfiah berarti memfokus pada sesuatu,
sehingga dalam konsentrasi, ada sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Makin
menarik pusat perhatian tersebut, makin sanggup ia memusatkan perhatian.
Pusat perhatian seorang pemeran adalah sukma atau jiwa peran atau karakter
yang akan kita mainkan. Segala sesuatu yang mengalihkan perhatian ataupun
yang mempengaruhi konsentrasi seorang pemeran atas karakter yang
dimainkan, cenderung dapat merusak proses pemeranan. Maka konsentrasi
menjadi sesuatu sangat perlu untuk pemeran.
Tujuan dari konsentrasi ini adalah untuk mencapai kondisi kontrol mental
maupun fisik di atas panggung. Ada korelasi yang sangat dekat antara pikiran
dan tubuh. Seorang aktor harus dapat mengontrol tubuhnya setiap saat
dengan pengertian atas tubuh dan alasan bagi perilakunya. Langkah awal yang
perlu diperhatikan adalah mengasah kesadaran dan mampu menggunakan
tubuhnya dengan efisien. Dengan konsentrasi pemeran akan dapat mengubah
dirinya menjadi orang lain, yaitu peran yang dimainkan, juga agar pemeran
bisa mengalami dunia yang lain dengan segenap cita, rasa dan karsanya pada
dunia lain itu.
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Imajinasi
Imajinasi adalah proses pembentukan gambaran-gambaran baru dalam
pikiran, dimana gambaran tersebut tidak pernah dialami sebelumnya atau
mungkin hanya sedikit yang dialaminya. Imajinasi merupakan proses
percobaan pemisahan pikiran dan digunakan untuk menciptakan teori-teori
dan ide-ide berdasarkan fungsinya. Ide-ide ini dapat membawa kita ke dalam
dunia maya dan selanjutnya jika ide tersebut memungkinkan dan fungsinya
nyata maka ide tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan.
Dalam latihan imajinasi akan ditemui imajinasi yang tidak hidup, dan imajinasi
yang lambat. Untuk mengatasi imajinasi yang tidak hidup, pembimbing harus
mengarahkan dan menghidupkan imajinasi peserta didik dengan jalan
memberikan pertanyaan yang bersahaja. Peserta didik harus memberikan
jawaban dengan proses berfikir, kalau jawaban tersebut tanpa proses berfikir
maka proses ini tidak akan dapat mengembangkan imajinasinya. Untuk dapat
mengembangkan imajinasi maka peserta didik harus mendekati pokok
pembicaraan dengan fikirannya dan dengan jalan berfikir logis.
Latihan imajinasi selalu dipersiapkan dan diarahkan dengan cara sadar dan
mempergunakan logika. Lalu peserta didik akan melihat sesuatu dalam
ingatannya atau dalam imajinasinya. Untuk sesaat dia akan hidup di alam
mimpi, kemudian pertanyaan-pertanyaan dilontarkan untuk membimbing
imajinasinya. Jika ini berhasil, maka dapat diulangi untuk beberapa kali, dan
makin sering peserta didik dapat mengingat maka makin dalam akar dalam
ingatanyan dan makin dalam dia menghayati imajinasi tersebut.
Untuk menghadapi imajinasi yang lambat dari peserta didik, pembimbing
tidak hanya memberikan pertanyaan tetapi juga menyarankan sebuah
jawaban. Jika peserta didik dapat mempergunakan jawaban tersebut, maka dia
dapat memulai dari sana. Tetapi jika peserta didik tidak dapat
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mempergunakan jawaban tersebut maka ia akan merubah dan menggantinya
dengan sesuatu yang lain sampai tercipta sebuah ilusi.
Hal-hal yang perlu diketahui ketika belajar imajinasi;
▪ Imajinasi menciptakan hal-hal yang mungkin ada atau mungkin terjadi,
sedangkan fantasi membuat hal-hal yang tidak ada, dan tidak pernah ada,
dan tidak akan pernah ada. Imajinasi ada tiga jenis yaitu imajinasi yang
memiliki inisiatif yaitu imajinasi yang dapat ditumbuhkan dengan mudah,
dan akan berfungsi terus menerus tanpa mengenal lelah, baik kita sedang
bangun maupun kita sedang tidur. Imajinasi yang tidak memiliki inisiatif
yaitu imajinasi yang mudah dibangkitkan dan bisa berfungsi terus menerus,
begitu kita menyarankan sesuatu kepadanya (imajinasi ini bekerja atas
dasar paksaan), dan imajinasi yang menyulitkan adalah imajiinasi yang
tidak peka pada saran-saran.
▪ Imajinasi tidak bisa dipaksa tetapi harus dibujuk untuk bisa digunakan.
Imajinasi tidak akan muncul kalau kita merenung tanpa suatu objek yang
menarik. Objek ini berfungsi untuk menstimulasi atau merangsang kita
untuk berfikir, baik hal yang logis maupun yang tidak logis. Dengan kita
berfikir maka akan terjadi proses imajinasi.
▪ Imajinasi tidak akan muncul dengan pikiran yang pasif, tetapi harus dengan
pikiran yang aktif. Melatih imajinasi sama dengan memperkerjakan
pikiran-pikiran kita untuk terus berfikir. Pikiran ini bisa disuruh untuk
mempertanyakan segala sesuatu. Dengan stimulus pertanyaan-pertanyaan
atau menggunakan stimulus ”seandainya” maka akan menimbulkan atau
memunculkan jawaban.
▪ Belajar imajinasi harus menggunakan plot yang logis, dan jangan
menggambarkan suatu objek dengan lebih kurang, umum, kira-kira.
▪ Untuk membangkitkan imajinasi peran gunakan pertanyaan; siapa, dimana,
dan apa.
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Ingatan Emosi
Emosi secara umum memiliki arti proses fisik dan psikis yang kompleks yang
bisa muncul secara tiba-tiba dan spontan atau diluar kesadaran. Kemunculan
emosi ini akan menimbulkan respon pada kejiwaan, baik respon positif
maupun respon negatif serta mempengaruhi ekspresi kita. Emosi sering
dikaitkan dengan perasaan, persepsi atau kepercayaan terhadap objek-objek
baik itu kenyataan maupun hasil imajinasi.
Ingatan emosi adalah salah satu perangkat pemeran untuk bisa
mengungkapkan atau melakukan hal-hal yang berada diluar dirinya (Suyatna
Anirun, 1989). Sumber dari ingatan emosi adalah kajian pada ingatan diri
sendiri, dan kajian sumber motivasi atau lingkungan motivasi yang bisa kita
amati. Ingatan emosi berfungsi untuk mengisi emosi peran yang kita mainkan.
Seorang pemeran harus mengingat-ingat segala emosi yang terekam dalam
sejarah hidupnya, baik itu merupakan pengalaman

pribadi maupun

pengalaman orang lain yang kita rekam. Dengan ingatan emosi ini kita akan
mudah memanggil kembali jika kita perlukan ketika sedang memainkan peran
tertentu.
Menurut Konstantin Stanislavski ingatan emosi adalah ingatan yang membuat
kita menghayati kembali perasaan yang pernah dirasakan ketika melihat suatu
objek yang sama ketika menimbulkan perasaan tersebut. Ingatan ini hampir
sama dengan ingatan visual, yang dapat menggambarkan kembali secara
batiniah sesuatu yang sudah dilupakan, tempat atau orang, begitu juga ingatan
emosi dapat mengembalikan perasaan yang pernah kita rasakan. Mula-mula
rasa itu mungkin tidak bisa diingat, tapi tiba-tiba sebuah kesan, sebuah fikiran,
sebuah benda yang kita kenal mengembalikannya dengan kekuatan penuh.
Kadang-kadang emosi itu sama kuatnya dengan dulu, kadang-kadang agak
kurang kadang-kadang perasaan yang sama dalamnya kembali tetapi dalam
bentuk yang agak berbeda (Stanislavski; 1980).
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Ingatan emosi kita sangat dipengaruhi oleh waktu, karena waktu adalah
penyaring yang bagus untuk perasaan dan kenangan. Waktu juga merubah
ingata-ingatan yang realistik menjadi kesan. Misalnya: kita melihat kejadian
yang sangat luar biasa, maka kita akan menyimpan ingatan kejadian tersebut
tetapi hanya ciri-ciri yang menonjol dan yang meninggalkan kesan, bukan
detai-detailnya. Dari kesan tersebut akan dibentuk suatu ingatan tentang
sensasi yang mendalam. Sensasi-sensasi yang kita simpan tersebut akan saling
mengait dan saling mempengaruhi dan dijadikan sintesis ingatan. Sintesis
ingatan inilah yang bisa kita panggil kembali untuk keperluan pemeranan,
karena bersifat subtansial dan lebih jelas dari kejadian yang sebenarnya.
Ingatan emosi dalam jiwa pemeran dapat dianalog dengan sebuah almari atau
loker tempat penyimpanan. Makin banyak atau makin tajam ingatan emosi
yang kita miliki maka makin kaya kita akan bahan untuk berkreatifitas. Jika
ingatan emosi kita lemah atau sedikit maka perasaan-perasaan yang
dihasilkan tidak akan nyata dan tidak berkarakter. Jika ingatan emosi kita
tajam dan mudah untuk diungkapkan maka kita tidak akan kesulitan
memindah-mindahkan ke panggung dan memainkannya. Kalau simpanan
ingatan emosi kita penuh maka untuk memainkan sebuah peran kita tidak
membutuhkan teknik yang macam-macam karena alam bawah sadar kita akan
mewujudkannya.
Emosi adalah segala aktivitas yang mengekspresikan kondisi disini dan
sekarang dari organisme manusia dan ditujukan ke arah duniannya di luar.
Emosi timbul secara otomatis dan terikat dengan aksi yang dihasilkan dari
konfrontasi manusia dengan dunianya. Pemeran tidak menciptakan emosi
karena emosi akan muncul dengan sendirinya lantaran keterlibatannya dalam
memainkan peran sesuai dengan naskah. Latihan Ingatan emosi ini akan
difokuskan pada latihan terhadap rasa takut, marah, bahagia, sedih, malu, dan
keinginan-keinginan kita serta latihan achtungspiele (menceritakan nukilannukilan peristiwa atau kegiatan yang telah lampau).
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Judul Bahan Bacaan 4. Teknik Pemeranan
Seorang pemeran yang bermain di teater menggunakan seperangkat alat dan
teknik agar bisa memainkan karakter peran yang akan dimainkan. Alat dan
teknik tersebut berfungsi agar ekspresi pemeran akan muncul dan bisa
menghidupkan karakter peran. Dalam rangka usaha untuk menghidupkan
ekspresi itu maka pemeran akan berusaha untuk menciptakan cara yang
beragam agar dapat memenuhi tuntutan teknis pemeranan. Latihan-latihan
yang dilakukan bisa berupa latihan non-teknis dan latihan yang bersifat teknis.
Latihan non-teknis adalah latihan penguasaan tubuh (latihan olah tubuh dan
latihan olah vokal) dan jiwa pemeran itu sendiri seperti relaksasi, konsentrasi,
kepekaan, kreatifitas yang terpusat pada pikirannya. Sedangkan latihan yang
bersifat teknis adalah latihan yang terfokus pada latihan penguasaan peran
yang akan dimainkan.
Latihan teknik ini penting dilakukan oleh pemeran karena dalam menjalankan
tugasnya, ia harus terampil menggunakan segala aspek yang diperlukan saat
memainkan peran. Semakin terampil ia memainkan peran, maka penonton
semakin mengerti dan mau menerima permainan itu. Latihan teknik ini harus
dipelajari dan dikuasai, tetapi ketika teknik-teknik ini sudah terkuasai maka
harus lebur menjadi milik pribadi pemeran. Teknik-teknik itu harus menjadi
sesuatu yang spontan ketika digunakan.
Latihan teknik pemeranan yang perlu dilakukan oleh calon pemeran adalah;
Teknik Muncul
Teknik muncul (the technique of entrance) menurut Rendra dalam buku
Tentang Bermain Drama (1982), adalah suatu teknik seorang pemeran dalam
memainkan peran untuk pertama kali

memasuki sebuah pentas lakon.

Pemunculan pemeran ini bisa diawal pementasan, pada suatu babak lakon,
atau pada adengan lakon. Pemunculan pemeran ini harus memberikan
gambaran secara keseluruhan terhadap peran yang dimainkan. Gambaran itu
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bisa berupa suasana batin, tingkat emosi, tingkat intelektual, maupun segi fisik
dari peran yang dibawakan. Gambaran inilah yang akan mempengaruhi kesan,
penilaian, dan identifikasi penonton terhadap peran. Tanpa penggambaran
peran yang jelas, penonton akan kesulitan untuk mengidentifikasi peran
tersebut.
Pemunculan pemeran untuk pertama kali ketika memasuki sebuah pentas
lakon harus memberikan hal-hal sebagai berikut.
a. Memberi gambaran fisik karakter yang dimainkan.
b. Menunjukan tingkat emosi karakter yang dimainkan
c. Kesinambungan hubungannya dengan jalan cerita yang sedang berjalan
d. Memberikan atau mencerminkan kerja sama yang baik diantara sesama
pemeran
e. Memberikan suasana baru atau perubahan suasana dan perkembangan
emosi dalam suatu adegan yang sedang berjalan (Suyatna Anirun, 1989).
Teknik muncul bisa berfungi untuk mengidentifikasi seorang tokoh, bisa juga
untuk membangun suasana baru bahkan untuk pengalihan fokus pada suatu
adegan di panggung. Teknik muncul yang dilakukan dari dalam atau di atas
panggung disebut teknik muncul on stage. Teknik ini bisa dilakukan seiring
layar dibuka, atau cahaya lampu yang perlahan-lahan menyala. Sedangkan
teknik muncul yang dilakukan dari luar panggung disebut dengan off stage.
Kemunculan (teknik muncul) pemeran bisa dari side wing kanan dan side wing
kiri atau bisa juga dari arah atau kursi penonton, dengan catatan pertunjukan
yang sedang dihadirkan memang menggunakan konsep tidak ada jarak antara
pemeran dengan penonton. Atau bisa juga kemunculan pemeran dari atas
panggung, tergantung kebutuhan naskah dan interprestasi pemeran dan
sutradara.
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Teknik Memberi Isi
Teknik memberi isi (the technique of phrasing), menurut Rendra (1988: 18)
adalah cara untuk menonjolkan emosi dan pikiran di balik kalimat-kalimat
yang diucapkan dan dibalik perbuatan-perbuatan yang dilakukan didalam
sandiwara. Lebih lanjut Rendra menjelaskan bahwa teknik memberi isi sama
dengan teknik memberi hidup pada kalimat-kalimat dan perbuatan-perbuatan
di dalam sandiwara (1988:18-19). Sebuah naskah mempunyai dialog yang
indah akan menjadi datar dan tidak hidup bila pemerannya tak dapat
memberikan isi pada kalimat-kalimat tersebut (Suyatna 1978:32). Suyatna
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan teknik memberi isi adalah salah
satu cara untuk menyampaikan isi perasaan dan pikiran dari sebuah kalimat.
Maka dari dua pemahaman tentang teknik memberi isi tersebut dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknik memberi isi adalah teknik
menyampaikan isi perasaan dan pikiran dengan cara menonjolkan emosi dan
pikiran yang diucapkan dari sebuah kalimat di dalam sebuah sandiwara atau
pertunjukan teater.
Teknik memberi isi (the technique of phrasing) berkaitan dengan pengucapan
dialog pemeran dalam naskah yang dimainkan. Dengan beda pengucapan,
penekanan dan lagu tertentu, sebuah kalimat atau dialog akan memiliki
berbagai makna. Rendra dalam buku persiapan seorang pemeran
mencontohkan, sebuah kalimat yang sederhana. “Bajumu bagus” dengan
berbagai cara pengucapan akan memiliki berbagai macam arti, bisa berupa
hanya sekedar sopan santun saja apabila diucapkan dengan cara biasa saja,
atau bahkan bisa bermakna seorang penjilat yang memuji-muji secara
berlebihan apabila diberikan penekanan dan lagu yang khusus, Karena itu
untuk dapat memberikan

arti terhadap kalimat-kalimat

yang harus

diucapkan, kalimat tersebut harus lebih dahulu diuraikan dan dianalisa baikbaik. Oleh karena itulah kemudian Rendra mengatakan bahwa teknik memberi
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isi (the technique of phrasing) mempunyai kedudukan yang penting didalam
teknik bermain (Rendra, 1988 : 17)
Seperti halnya Suyatna (1978 : 32-33), Rendra juga membagi tiga macam cara
memberikan teknik penekanan pada isi kalimat yaitu pertama dengan tekanan
dinamik, kedua dengan tekanan nada, dan yang ketiga dengan tekanan tempo
(1988 : 19-20).
Teknik Pengulangan
Teknik pengulangan adalah teknik pemeranan dengan cara mengulanganulang latihan yang sedang dilakukan, hal ini dilakukan terus menerus
berulang-ulang sampai pemeran menemukan suatu teknik yang pas yang akan
digunakan dalam pementasan.
Proses pengulangan ini merupakan tahapan yang penting karena terjadi
sebuah proses yang menuntut ketekunan dan kesabaran dalam berlatih dari
pemeran. Proses ini dapat pula disebut rangkaian penciptaan yang konstruktif
atau proses mencari-cari. Hal yang tak kalah penting adalah bagiamana
pemeran bisa mengalahkan rasa bosan dalam proses pengulangan tersebut.
Akan tetapi meskipun begitu proses pengulangan ini harus tetap dilakukan.
Teknik Pengembangan
Teknik pengembangan hampir sama dengan teknik memberi isi tetapi
metodenya yang berbeda. Teknik memberi isi dapat dilakukan dengan cara
penekanan pada pengisian perasaan dan pikiran pada kalimat, sedangkan
teknik pengembangan lebih menekankan pada pengembangan suasana cerita,
perasaan dan pikiran dari peran yang ada dalam lakon tersebut.
Teknik pengembangan bisa dilakukan dengan teknik pengembangan
pengucapan dan teknik pengembangan jasmani. Teknik pengembangan
pengucapan dilakukan dengan menaikkan volume suara, menaikkan tinggi
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nada suara, menaikkan kecepatan tempo suara, dan menurunkan volume
suara, nada suara, dan kecepatan tempo suara. Teknik pengembangan jasmani
bisa dilakukan dengan menaikkan tingkat posisi jasmani, berpaling, berpindah
tempat, melakukan gerak anggota badan, dan ekspresi muka.
Teknik Membina Puncak-Puncak
Teknik membina puncak-puncak adalah teknik yang dilakukan oleh pemeran
terhadap jalannya pementasan lakon. Teknik ini dilakukan oleh pemeran
untuk menuju klimaks permainan. Teknik ini bisa dilakukan dengan cara
sebagai berikut.
a. Menahan intensitas emosi, yaitu dengan cara melakukan tahap demi tahap
penggunaan emosi pemeran pada suatu pementasan lakon. Misalnya ketika
A marah, maka kemarahan itu bisa dilakukan mulai dari kemarahan yang
paling rendah sampai pada puncak kemarahan tingkat yang paling tinggi.
Kalau kemarahan itu pada awalnya sudah dimulai dari tingkat yang tinggi
maka ketika sampai pada puncaknya sudah tidak bisa marah lagi.
b. Menahan reaksi terhadap perkembangan alur yaitu menyesuaikan tingkat
emosi yang terdapat pada alur yang sedang dimainkan. Misalnya, si A
memainkan peran yang sangat ketakutan, dan ketakutan itu harus muncul
pada klimaks. Maka reaksi ketakutan tersebut harus disesuaikan dengan
adegan-adegan yang sedang berlangsung sampai pada puncak ketakutan
pada klimaks.
c. Gabungan, yaitu memadukan antara gerakan dan suara. Apabila pemeran
menggunakan suara yang keras maka harus diimbangi dengan gerakangerakan yang ditahan, begitu juga sebaliknya apabila pemeran
menggunakan gerakan-gerakan yang cepat maka suaranya yang ditahan.
Apabila sudah sampai puncak semuanya digabung antara gerakan dan
suara.
d. Kerjasama antara pemain, yaitu suatu kerjasama yang ditempuh oleh
pemeran di panggung untuk membina puncak permainan. Usaha bisa
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dilakukan dengan cara kebalikan. Misalnya, A berbicara dengan intensitas
tinggi maka B harus bicara dengan tempo yang lambat dengan penuh
tekanan, A banyak bergerak atau berpindah-pindah maka B tidak terlalu
banyak bergerak hanya mengawasi perpindahan A. Baru pada puncaknya
antara A dan B bersama mencapai puncak suara dan gerakan.
e. Penempatan pemain yaitu dengan cara memindah-mindahkan di atas
pentas. Secara teknis pemeran yang berada di panggung bagian belakang
akan lebih kuat dibanding dengan pemeran yang berada di panggung
bagian depan ketika pemeran itu berhadap-hadapan. Teknik ini
berhubungan dengan penyutradaraan maka penggunaan teknik ini harus
bekerja sama dengan sutradara.

Teknik Timming
Teknik timming adalah teknik ketepatan waktu antara aksi tubuh dan aksi
ucapan atau ketepatan antara gerak tubuh dengan dialog yang diucapkan.
Selain itu teknik ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan alasan sebuah aksi
pemeran. Teknik ini harus dilatih terus menerus, sehingga tidak menjadi
sebuah teknik tetapi lebih menjadi sebuah ilham atau intuisi dalam diri
pemeran. Teknik ini kalau tidak dilakukan dengan tepat akan dapat merusak
permainan kelompok, sebab ada kemungkinan terjadi tabrakan dialog antar
pemeran.
Teknik timming bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu gerakan dilakukan
sebelum kata-kata diucapkan, gerakkan dilakukan bersamaan kata-kata
diucapkan, gerakkan dilakukan sesudah kata-kata diucapkan.
Teknik Menonjolkan
Teknik menonjolkan merupakan teknik memilih bagian-bagian yang perlu
mendapat perhatian untuk ditonjolkan. Teknik ini berfungsi untuk
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menyampaikan pesan moral atau visi dan misi penulis lakon. Dalam satu
kesatuan pementasan bagian-bagian yang perlu ditonjolkan (point of interest)
merupakan tugas seorang sutradara. Akan tetapi, penonjolan yang
berhubungan dengan isi kata-kata dan penggunaan gerak ekspresi merupakan
tugas dan kewajiban seorang pemeran. Bagi

seorang pemeran, teknik

penonjolan bisa dilakukan dengan cara membedakan tekanan pada vokal dan
pose tubuh.
Teknik penonjolan dengan vokal sudah dibahas pada teknik memberi isi,
sedangkan teknik penonjolan dengan jasmani lebih dititik beratkan pada
teknik ekspresi. Menurut Rendra, teknik penonjolan dengan jasmani dan
ekspresi bersifat lebih dinamis dan lebih nyata karena berupa gambarangambaran tampak dengan mata. Teknik ini berupa perubahan-perubahan
gerak, terutama perubahan tempat dan perubahan tingkat atau level. Tetapi
perlu diingat bahwa penggunaan perubahan ini kalau sering dilakukan dan
tanpa alasan akan mengesankan sebuah kemubaziran. Gerakkan ini akan
berarti kalau merupakan sebuah pengembangan dan dilakukan dengan cukup
tempo untuk meresapkannya.
Teknik Pengulangan
Teknik pengulangan adalah teknik pemeran dengan cara mengulangan-ulang
latihan yang sedang dilakukan sampai menemukan suatu teknik yang pas.
Teknik ini berfungsi untuk mencari bentuk yang sesuai dengan yang
diharapkan dalam sebuah produksi. Pengulangan bisa dilakukan dengan
pengulangan emosi, pengulangan cara bicara, pengulangan gerakan.

Teknik Improvisasi
Teknik Improvisasi adalah teknik dasar permainan tanpa ada persiapan atau
bersifat spontan. Teknik ini berguna untuk mengasah kepekaan seorang
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pemeran untuk mengatasi suatu masalah yang timbul pada saat pementasan.
Dengan latihan improvisasi seorang calon pemeran juga terasah daya cipta
dan daya khayalnya. Latihan ini berfungsi untuk melatih akting calon pemeran
menjadi lebih jelas. Improvisasi juga berguna untuk menggambarkan karakter
yang dimainkan agar mengandung daya khayal yang mampu mempesona
penonton.

Judul Bahan Bacaan 5. Gambaran Karakter Peran
Pelatihan dalam konteks pemeranan fragmen digunakan untuk melatihkan
teknik pemeranan dan penghayatan peran. Dalam hal ini watak peran
mendapatkan perhatian lebih. Salah satu tujuan utama pelatihan fragmen
terkait karakter adalah sebagai studi kasus untuk mempelajari karakter baik
dari motivasi, jenis, dan dimensinya. Untuk itu, telisik karakter harus
dilakukan dengan seksama. Motivasi karakter dapat digunakan untuk
menentukan apakah karakter tersebut termasuk protagonis, antagonis,
tritagonis, deutragonis, foil, raisoneur atau utlity. Jenis karakter digunakan
untuk menelisik apakah karakter tersebut flat, round, teatrikal, karikatural,
stock, chorus atau narator. Sementara dimensi adalah telisik kedirian karakter
baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial.
Tidak semua motivasi dan jenis karakter ada dalam fragmen karena sangat
tergantung dari sumber cerita dan tujuan dari dipentaskannya fragmen
tersebut. Jika ingin memperlihatkan pertentangan antara kebaikan dan
kejahatan secara konvensional maka motivasi karakter protagonis dan
antagonis kemungkinan lebih ditonjolkan dan secara jenisnya semua flat
character. Jika ingin menampilkan kuatnya pengaruh kebaikan dan kejahatan,
maka karakter foil dan deutragonis yang ditonjolkan dan keduanya pun juga
memiliki

jenis

karakter

datar.

Jika

ingin

menampilkan

dinamika

perkembangan atau perubahan watak peran mungkin jenis round character
yang ditampilkan atau jika ingin menampilkan peran yang lucu tapi sekaligus
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menyindir maka jenis karakter karikatural yang ditampilkan. Intinya hanya
motivasi dan jenis karakter tertentu yang mungkin bisa ditampilkan dalam
sebuah fragmen.
Sementara itu, telaah dimensi karakter dapat digunakan untuk semua
karakter yang ada dalam fragmen. Dari telaah inilah, pemeran mendapatkan
gambaran wujud karakter yang dapat dijadikan panduan untuk direalisasikan
secara nyata. Pemeran kemudian akan menyesuaikan ciri fisik, kejiwaan dan
strata sosial karakter yang akan diperankan. Bagaimana karakter tersebut
berjalan, berbicara bertindak dan bagaimana pula hubungannya dengan
karakter lain didapatkan melalui telisik dimensi karakter ini. Sebisa mungkin,
pemain mendapatkan gambaran dimensi karakter ini secara detil. Semakin
detil ciri-ciri karakter didapatkan akan semakin nyata pula wujud karakter
tersebut ditampilkan. Hal ini sangat penting karena kunci keberhasilan
pemeranan

adalah

pemeran

mampu

menghidupkan

karakter

yang

diperankan.
Analisis karakter dari dimensi fisiologis adalah analisis untuk mencari
gambaran tentang ciri-ciri fisik peran, termasuk jenis kelamin, usia, postur
tubuh, warna kulit, warna rambut, bentuk mata dan lain-lain. Analisis ini
mencari gambaran sosok raga tokoh secara utuh. Langkah menganalisis secara
fisik adalah.
- Baca keterangan (tempat, peristiwa atau keterangan lain) dari penulis
lakon, sebab kadang-kadang penulis lakon sudah memberikan gambaran
tentang fisik karakter yang ditulisnya tetapi bisa juga tidak dituliskan.
- Baca keterangan permainan (stage direction), kadang keterangan fisik
karakter dituliskan pada keterangan permainan oleh penulis lakon.
- Cermati dialog-dialog karakter tersebut.
- Analisis dari dialog-dialog karakter yang lain, kadang ciri-ciri fisik karakter
terdapat pada dialog karakter yang lain.
- Analisis laku dari karakter tersebut.
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Kalau dari semua yang tersebut di atas tidak ada, berarti harus diinterpretasi
dari keseluruhan naskah tersebut.
Analisis karakter dari segi psikologis adalah penelisikan untuk mencari
gambaran tentang kejiwaan, nafsu, mental, pembawaan, emosi dan lain-lain.
Analisis ini lebih mencari gambaran peran yang bersifat batiniah, atau
kehidupan batin berkait dengan tingkat intelektualitas peran. Analisis dapat
dilakukan dengan menginterpretasi dialog-dialog peran dan dialog karakter
yang lain. Watak atau kejiwaan tokoh tidak selamanya tetap, artinya bisa
dimungkinkan berubah. Misalnya pada adegan pertama sang tokoh terlihat
jahat namun pada adegan akhir ia berubah menjadi baik hati. Perubahan
watak tokoh ini terjadi karena sesuatu hal yang penting yang mempengaruhi
hidupnya. Kondisi watak terakhirlah yang dapat dijadikan acuan watak
sebenarnya atau watak dasar dari tokoh.
Karakter atau tokoh di dalam lakon digambarkan sebagaimana manusia dalam
kehidupan. Manusia adalah makluk sosial yang hidupnya dipengaruhi oleh
struktur sosial masyarakat yang ada. Struktur sosial adalah perumusan dan
susunan hubungan antar individu. Struktur sosial dari suatu masyarakat dapat
dipelajari dari aktivitas-aktivitas individunya. Jadi kalau ingin mengetahui
analisis karakter dari segi sosiologis adalah analisis karakter untuk mencari
gambaran sifat-sifat kemanusiaan secara sosial. Dalam analisis ini kita akan
mencari gambaran status ekonominya bagaimana, kepercayaannya apa,
profesinya apa atau sebagai apa, hubungan kekeluargaanya bagaimana,
bangsa apa, pendidikannya apa, dan lain-lain yang mendudukan karakter itu
dalam lingkungan sosial atau kemasyarakatannya. Analisis ini penting karena
karakter yang akan dimainkan itu memiliki dunianya sendiri dan hidup sesuai
dengan dunia tersebut. Tugas seorang pemeran adalah menghidupkan
karakter sesuai dengan dunia karakter tersebut.
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Berikutnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah emosi, status, dan
situasi. Setiap karakter yang terlibat dalam sebuah kejadian atau peristiwa
pasti akan menampakkan emosinya. Emosi seperti yang telah disebutkan
dapat dipengaruhi oleh situasi dan kedua hal ini pada akhirnya akan
mempengaruhi level status peran. Secara hati-hati pemeran harus menelisik
maksud dari setiap baris kalimat atau kata yang diucapkan oleh karakter
dalam setiap kejadian. Dari baris-baris kalimat dialog inilah informasi
mengenai laku aksi didapatkan. Karena dalam setiap laku aksi mengandung
tujuan (lihat, Stanislavski, 1989), maka pasti di dalamnya terdapat emosi yang
membawa pengaruh pada status peran pada saat itu. Jika semua informasi ini
didapatkan secara lengkap, maka usaha menghidupkan karakter akan lebih
mudah. Karakter tidak hanya berhenti pada motivasi, jenis, dan dimensi,
namun benar-benar tumbuh dalam hidup yang nyata.

Judul Bahan Bacaan 6. Memainkan Karakter Peran
Memahami Teks
Naskah fragmen sebelum diperankan perlu dipelajari secara mendalam.
Seorang pemeran tidak hanya akan mempelajari karakter yang ia mainkan
saja, melainkan keseluruhan lakon. Pemahaman lakon akan membawa
pemeran ke dalam pesan utama yang hendak disampaikan. Pesan ini
kemudian diwujudkan melalui dialog-dialog tokoh atau karakter yang ada di
dalam fragmen tersebut. Selepas mempelajari naskah, pemeran dengan segera
menghapalkan dialog karakter yang menjadi tugasnya.
Memahami teks fragmen yang akan diperankan adalah kewajiban utama
pemeran. Yang dimaksud memahami dalam hal ini adalah “mengerti”. Langkah
pertama dalam pemahaman adalah membaca keseluruhan cerita dan
menangkap “apa” maksudnya. “Apa” merupakan kata kunci pertama dalam
menghayati naskah. Banyak pemeran yang hanya mempelajari baris
kalimatnya sendiri dan secara instan mulai memutuskan, “Bagaimana saya
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harus melakukan dialog ini, bagaimana saya harus mengatakannya?”. Tidak
seorangpun pemeran dapat menjawab “bagaimana” sebelum tahu “apa”
maksud dari cerita tersebut (lihat Mc Tigue, 1992). Oleh karena itu langkah
memahami atau membaca dengan pemahaman perlu sekali dilakukan
pemeran.
Dalam sebuah kalimat dialog jika maksud dasar kalimat tidak dimengerti
maka baris dialog akan kehilangan makna. Kalimat hanya diucapkan begitu
saja tanpa ada rasa atau emosi atau kalimat tersebut diucapkan seolah hanya
untuk kepentingan pribadi pemeran atas peran yang dimainkan. Artinya,
seolah ia tidak memperdulikan peran-peran yang lain. Dengan demikian
naskah fragmen harus dibaca secara keseluruhan agar mengetahui alasan atau
maksud yang disampaikan peran lain serta apa yang ingin diungkapkan
melalui dialog itu. Detil cerita dan baris-baris dialog harus tertangkap
maksudnya sehingga gambaran ekpresi secara keseluruhan didapatkan.
Menghafal Teks
Kerja menghapal dimulai sesegera mungkin setelah naskah fragmen
didapatkan dan dipahami. Tidak perlu membayangkan blocking dalam
menghapal teks karena dalam kegiatan menghapal ini teks dianggap sebagai
teks dan tidak harus mewujud menjadi kalimat ekspresi. Tujuan utamanya
memang hanya untuk menghapalkan teks. Tidak diperkenankan menambah
atau mengurangi kalimat yang ada dalam teks. Latihan baris-baris dialog yang
ada dalam teks dapat dilakukan berulang-ulang dan setiap hari. Semakin cepat
dan tepat dalam menghapal maka proses kerja berikutnya menjadi semakin
mudah.
Dalam banyak latihan, proses menghapal teks sudah dilakukan dengan
penggambaran blocking dan menampilkan ekspresi dialog. Hal ini akan
mengakibatkan jelajah atau observasi dan eksplorasi ekspresi dialog menjadi
berhenti. Apalagi ketika pemeran menghapal teks dengan ekspresi dan
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dilakukan seorang diri. Ia akan menganggap bahwa ekspresi yang telah ia
lakukan tersebut benar adanya dan menjadi patokan. Sementara dalam seni
peran, akting adalah aksi-reaksi sehingga ekspresi sangat tergantung dari
proses ini. Tidak ada sesuatu yang tetap karena teater dan seni peran itu hidup
dan tumbuh seturut cerita yang dilakonkan. Pemeran yang ketika menghapal
sudah melakukan blocking dan mengekspresikan kalimat dialog akan mudah
menetapkan laku aksinya sehingga makna seni peran yang hidup itu menjadi
mati.
Observasi Karakter
Observasi atau pengamatan karakater atau peran yang akan dimainkan
didasarkan pada hasil analisis pesan dan karakter yang telah dilakukan
sebelumnya. Seperti yang telah diuraikan dalam modul sebelumnya bahwa
tujuan dari observasi ini adalah menemukan model yang tepat bagi karakter
yang akan diperankan. Pengamatan tidak hanya pada model atau bentuk fisik
namun juga bisa mengarah pada sisi psikologis peran. Semua yang diamati
direkam dalam ingatan dan kalau perlu dilakukan pencatatan agar dapat
digunakan sebagai panduan. Catatan ini kemudian perlu diperbandingkan
dengan analisis yang telah dikerjakan. Hasil analisis hanya menciptakan
bayangan dalam pikiran mengenai sosok yang akan diperankan sementara
observasi mencoba menemukan bayangan tersebut dalam kenyataan.
Langkah berikutnya adalah mencobakan hasil analisis dan amatan melalui
karakter yang diperankan. Percobaan ini dilakukan untuk menemukan
keselarasan. Pertama cobaan bisa dilakukan seorang diri dan kemudian
diterapkan ketika latihan bersama untuk mendapatkan penyesuaianpenyesuaian. Demikian seterusnya dalam setiap sesi latihan bersama sehingga
ditemukan keselarasan secara benar-benar antara karakter satu dengan yang
lain. Keselarasan pada akhirnya akan melahirkan ikatan antarkarakter dan hal
ini sangat penting dalam konteks aksi-reaksi. Ketika aksi-reaksi telah terjalin
padu, maka aksi yang dilakukan akan nampak hidup dan natural.
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Menerapkan Teknik Pemeranan
Semua teknik pemeranan sebenarnya bisa diterapkan namun sangat
tergantung dari kebutuhan dan tentu saja kebutuhan tersebut berbeda antara
karakter satu dengan yang lain. Latihan dengan teknik pemeranan dilakukan
untuk menemukan satu kesatuan tindakan yang tepat. Satu kesatuan tindakan
tidak hanya menyangkut teknik namun di dalamnya juga terdapat ekspresi
yang dilahirkan karena motivasi, pola komunikasi, status, dan emosi. Teknik
pemeranan diterapkan dengan merangkum semua elemen tersebut. Kejelasan
makna dari aksi yang dilakukan sangat penting. Tidak ada gunannya
menerapkan beragam teknik pemeranan namun justru mengaburkan makna
peristiwa yang dilakonkan.
Banyak pemeran pemula yang karena keinginannya menerapkan teknik
tertentu memaksakan diri untuk menggunakan teknik tersebut. Ketika pada
satu kali teknik tersebut dianggap pas oleh sutradara, maka pemeran tersebut
akan senantiasa menggunakan teknik itu tanpa melogika mengapa harus
teknik itu yang digunakan. Dalam teknik pengulangan misalnya, kepentingan
dari teknik ini sebetulnya adalah penegasan namun karena pada suatu saat
teknik ini dianggap tepat oleh sutradara, si pemeran kemudian melakukan
teknik ini dalam setiap kalimat dialognya. Akhirnya makna penegasan menjadi
kabur dan berubah menjadi kebiasaan. Lebih tidak menguntungkan lagi ketika
sebuah teknik dilakukan secara teknis dan pemeran merasa bahwa itu tepat
karena enak dilakukan lantas ia melakukannya terus-menerus. Akibat dari hal
ini adalah, pemeran berakting secara mekanik. Akting kemudian menjadi tetap
dan tidak lagi hidup. Sementara, menerapkan teknik pemeranan yang
sesungguhnya adalah melesapkan teknik ke dalam laku aksi karakter yang
diperankan sehingga teknik sudah tidak lagi terlihat. Untuk itulah latihan
teknik pemeranan dilakukan berulang-ulang dalam sesi latihan bersama
sampai teknik tersebut akhirnya lesap dan karakter beraksi secara alami.
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Menyesuaikan Tata Artistik
Latihan berikut yang tidak kalah penting adalah menyesuaikan dengan tata
artistik. Elemen artistik seperti tata panggung, rias, busana, suara atau
ilustrasi musik dan cahaya perlu dipahami dan dibiasakan oleh pemeran
dalam penggunaan atau penerapannya. Latihan dengan elemen artistik
dengan sendirinya akan memunculkan penyesuaian-penyesuaian. Dalam
latihan dengan tata panggung, komposisi dan blocking pemain digabungkan
dengan tata letak set dekor atau perabot. Disain blocking bisa saja berubah
sesuai dengan disain lantai tata panggung atau sebaliknya, tergantung mana
yang lebih mudah dan enak untuk dilakukan. Jika pemain menggunakan
piranti tangan semisal tongkat, kipas atau piranti lain sebisa mungkin piranti
tersebut telah dipergunakan oleh pemeran dalam waktu yang cukup lama
sehingga ia menjadi terbiasa dan piranti tersebut sudah menjadi bagian dari
dirinya.
Dalam kaitannya dengan tata suara atau ilustrasi musik hal pertama yang
perlu dilakukan adalah mencobakan Ilustrasi musik dalam adegan-adegan
khusus yang membutuhkan ilustrasi. Berikutnya mencobakan ilustrasi musik
dalam seluruh rangkaian lakon fragmen. Adegan-adegan tertentu dapat
dilakukan berulang-ulang hingga ditemukan aksi yang tepat sesuai dengan
ilustrasi musiknya. Yang terakhir adalah melakukan latihan secara running
dengan ilustrasi musik dari awal hingga akhir cerita.
Sementara itu, latihan dengan tata lampu dibutuhkan agar pemeran
mengetahui dengan tepat arah datang cahaya sehingga ketika bermain
posisinya tidak berada di luar area cahaya. Latihan penyesuaian ini juga bisa
dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, latihan hanya menekankan pada
posisi pemeran dalam area cahaya. Fungsinya agar pemeran memahami titik
dimana ia seharusnya berada. Dalam tahap ini semua titik cahaya ditentukan
baik untuk pemeran, tata panggung, atau efek cahaya. Tahap kedua, latihan
secara running dengan menggunakan tata cahaya.
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Latihan penyesuaian tata busana yang berfungsi sebagai penegasan watak
karakter baik dicobakan jauh sebelum pementasan digelar. Hal ini
dikarenakan pemain harus terbiasa dengan kostum yang akan dikenakan pada
saat pementasan. Setelah pemeran terbiasa dengan busana yang dikenakan
maka latihan penyesuaian rias dan busana bisa diterapkan. Tahap pertama
adalah mencoba mengenakan busana dan tata rias dalam satu kali latihan
dengan tata cahaya. Tahap kedua adalah latihan dengan menggabungkan
seluruh unsur artistik. Penyesuaian dengan keseluruhan unsur tata artistik ini
sangat penting artinya dalam proses pemeranan karena kenyataan kehidupan
terbentuk di atas panggung tersebut. Semua elemen yang ada di dalamnya
termasuk pemeran merupakan bagian tak terpisahkan dari kenyataan ini.
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A. Pembahasan Soal-soal
1. Pembahasan soal olah tubuh fragmen
Jawaban: C
Olah tubuh kelenturan adalah kelemah-lembutan atau kekenyalan dari otot
dan kemampuannya untuk meregang cukup jauh agar memungkinkan
persendian dapat beraksi dengan lengkap dalam jarak normal dan dari
gerakan ini tidak menyebabkan cedera. Kelenturan tubuh manusia sangat
dipengaruhi oleh kelenturan tulang punggung, kaki dan tangan. Salah satu olah
tubuh kelenturan adalah ayun bandul.
2. Pembahasan soal olah suara fragmen
Jawaban: B
Dalam latihan artikulasi yang perlu diperhatikan adalah bunyi suara yang
keluar dari organ produksi suara. Bunyi suara yang kita kenal meliputi bunyi
suara nasal (di rongga hidung), dan bunyi suara oral (di rongga mulut).
3. Pembahasan soal olah rasa fragmen
Jawaban: C
Imajinasi adalah proses pembentukan gambaran-gambaran baru dalam
pikiran, dimana gambaran tersebut tidak pernah dialami sebelumnya atau
mungkin hanya sedikit yang dialaminya. Imajinasi merupakan proses
percobaan pemisahan pikiran dan digunakan untuk menciptakan teori-teori
dan ide-ide berdasarkan fungsinya. Sasaran dari latihan imajinasi adalah
benda dan sesuatu yang dibendakan
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4. Pembahasan soal teknik pemeranan fragmen
Jawaban: D
Teknik muncul (the technique of entrance) menurut Rendra dalam buku
Tentang Bermain Drama (1982), adalah suatu teknik seorang pemeran dalam
memainkan peran untuk pertama kali

memasuki sebuah pentas lakon.

Pemunculan pemeran ini bisa diawal pementasan, pada suatu babak lakon,
atau pada adengan lakon. Pemunculan pemeran ini harus memberikan
gambaran secara keseluruhan terhadap peran yang dimainkan.

5. Pembahasan soal analisis karakter peran dalam fragmen
Jawaban: A
Analisis karakter dari dimensi fisiologis adalah analisis untuk mencari
gambaran tentang ciri-ciri fisik peran, termasuk jenis kelamin, usia, postur
tubuh, warna kulit, warna rambut, bentuk mata dan lain-lain. Analisis ini
mencari gambaran sosok raga tokoh secara utuh.

6. Pembahasan soal memainkan karakter peran dalam fragmen
Jawaban: A
Kerja menghapal dimulai sesegera mungkin setelah naskah fragmen
didapatkan dan dipahami. Tidak perlu membayangkan blocking dalam
menghapal teks karena dalam kegiatan menghapal ini teks dianggap sebagai
teks dan tidak harus mewujud menjadi kalimat ekspresi.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

N
O
1

Kompetensi
yang Diuji
3.1 Memahami
konsep, teknik
dan prosedur
dasar seni peran
untuk
pementasan
fragmen

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Seni Budaya
: 120 menit
: 1
: 2018-2019

Lingkup
Materi
Olah tubuh,
olah suara,
olah rasa,
teknik
pemeranan,
analisis
karakter
peran, dan
bermain
peran dalam
fragmen

Materi
Teknik
pemerann

Indikator
Soal
Peserta didik
dapat
menganalisis
teknik
pemeranan
yang
digunakan
dalam
sebuah
pementasan

No
1

Level
Kognitif
L3

Bentuk
Soal
PG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018-2019

Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

: Seni Budaya

Nama Penyusun

: Heru Subagiyo

KOMPETENSI DASAR
3.4 Memahami konsep, teknik
dan prosedur dasar seni peran
untuk pementasan fragmen

LINGKUP MATERI

Buku
Sumber :
Nomor
Soal
9

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

x

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1) Memberi gambaran fisik karakter peran

93

Penalaran

Olah tubuh, olah suara, olah
rasa, teknik pemeranan,
analisis karakter peran, dan
bermain peran dalam fragmen
MATERI

(2) Menahan intensitas emosi karakter peran

Teknik Pemeranan

Pernyataan yang menunjukkan fungsi dari teknik muncul

(3) Memberikan suasana baru atau perubahan suasana
(4) Memadukan antara gerakkan dan ucapan
(5) Menunjukkan tingkat emosi karakter peran
seorang pemeran dalam sebuah pementasan adalah … .
A. (1),(3) dan (5)

INDIKATOR SOAL
Peserta didik dapat
menganalisis teknik
pemeranan yang digunakan
dalam sebuah pementasan
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Kunci
Jawaban
A

B. (2),(3) dan (4)
C. (1),(4) dan (5)
D. (2),(3) dan (4)
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Unit pembelajaran pemeranan fragmen ini dikembangkan dari kompetensi
dasar yang termuat dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 khususnya
untuk mata pelajaran seni budaya Kelas VII dengan kompetensi dasar berikut.
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran untuk
pementasan fragmen
4.1 Memeragakan adegan fragmen sesuai konsep, teknik dan prosedur seni
peran
Unit pembelajaran ini menjadi penting dipelajari oleh guru dan peserta didik,
karena fragmen adalah satu pertunjukan teater yang bersumber dari dari
cuplikan naskah lakon yang besar. Meskipun merupakan cuplikan dari sebuah
cerita, fragmen tetap memiliki pesan tertentu yang hendak disampaikan serta
mempunyai jalinan cerita yang utuh dan selesai. Artinya, fragmen dapat
dijadikan sebuah pementasan tersendiri tanpa harus menunggu kelanjutan
cerita berikutnya. Dengan pengertian bahwa fragmen dapat berdiri sendiri
maka naskah-naskah fragmen sengaja diciptakan tanpa harus menuliskan
cerita atau kisah secara keseluruhan terlebih dahulu baru kemudian
mencupliknya.
Aktivitas pembelajaran pada unitini berorientasi pada pendekatan saintifik
yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan model project base
learning. Aktivitas pembelajaran disusun sesuai sintak, dilengkapi dengan
gambar-gambar sebagai stimulus, dan Lembar Kerja Peserta Didik sebagai
suplemen aktivitas pembelajaran.
Bahan bacaan pada unitpembelajaran ini berisikan materi-materi yang
mendukung materi, serta telah disesuaikan dengan kompetensi dasar pada
kurikulum siswa yang berlaku di sekolah. Secara garis besar bahan bacaan
berisikan: olah tubuh, olah suara, olah rasa, teknik pemeranan fragmen,
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analisis karakter dan bermain peran dalam fragmen. Bahan bacaan tersebut
bisa dijadikan pengetahuan dasar dalam memerankan atau bermain peran
dalam fragmen.
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Setelah mengikuti pembelajaran unitpembelajaran ini, cobalah Bapak/ Ibu
peserta untuk lebih peka terhadap kehidupan keseharian siswa baik di
lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan tempat tinggalnya. Banyak
tema-tema tentang kehidupan keseharian yang terkandung dalam naskah atau
teks lakon, dan itu bisa dijadikan sebagai bahan teks lakon fragmen. Galilah
kenyataan yang dapat dijadikan bahan untuk memberi stimulus/rangsangan
pada siswa.

Tema-tema tentang peristiwa dalam kehidupan sehari-hari

banyak terdapat dalam teks lakon dan itu bisa dijadikan bahan untuk
mementaskan fragmen yang didahului dengan pelatihan pemeranan fragmen
yang merupakan unitdari unit Pemeranan. Semoga unit ini bisa membantu
siswa lebih memahami dan menerima tentang materi pelajaran pemeranan
fragmen.
Periksa kembali perencanaan pembelajaran yang telah Bapak/Ibu buat. Kilas
baliklah proses pembelajaran yang telah Bapak/ibu laksanakan , apakah sudah
memenuhi kriteria berpikir tingkat tinggi? Bila belum, tekadkan niat dan
semangat Bapak /Ibu untuk melakukan perubahan.
Fakta tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk pembelajaran, tetapi juga
dapat dijadikan stimulus dalam menyusun soal HOTS. Dengan demikian, selain
meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pembelajaran dan
penilaian yang dialami siswa akan menjadi pembelajaran bermakna.
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Pemeran dalam seni teater merupakan elemen penting guna mewujudkan
peristiwa budaya di atas panggung, untuk itu pemeran sebelum memasuki
peranannya harus menguasai badannya secara nyata. Pada tahap demikian
pemeran harus ikhlas belajar demi pencapaian kualitas badan secara
menyakinkan agar enak ditonton. Pemeran dalam belajar menguasai tubuh
dan jiwanya memerlukan waktu yang panjang dan secara kontinyu serta tidak
bisa dilakukan secara terburu-buru. Pada tahap penguasaan tubuh ini seorang
pemeran juga harus bersabar dan tidak boleh ada rasa jenuh.
Bagi seorang pemeran penguasan tubuh dan jiwanya sangat penting karena
ini merupakan sebagai landasan kerja penciptaan peran dalam pantomime.
Penguasaan tubuh dan jiwa ini terwujud dalam serangkaian latihan
penguasaan tubuh dan jiwanya (olah rasa). Selain dituntut untuk menguasai
tubuh dan jiwanya, seorang calon pemeran juga dituntut mempelajari dan
melatih diri secara teknik. Latihan teknik pemeranan sangat penting karena
pemeran adalah yang menciptakan peran yang digariskan oleh penulis naskah
lakon, sutradara dan dirinya sendiri. Dalam pembelajaran pemeranan
pantomime ini juga akan dipelajari teknik pemeranan untuk menunjang
penampilan peran di atas panggung juga untuk menghidupkan peran tersebut.
Dengan pembelajaran dan penguasaan tubuh, jiwa serta teknik pemeranan,
maka diharapkan seorang pemeran tersebut dapat mewujudkan peran dan
memainkan peran tersebut dalam pemeranan pantomime.
Pantomime adalah seni pertunjukan yang memvisualisasikan suatu objek atau
benda tanpa menggunakan kata-kata, tetapi lebih menggunakan gerakan
tubuh dan ekspresi wajah. Pemeran pantomime lebih dikenal sebagai
pantomimer yaitu pemeran dalam melakukan akting lebih banyak
menggunakan bahasa tubuh daripada bahasa verbal untuk berkomunikasi.
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Jadi dalam pertunjukan pantomime lebih banyak mengguakan bahasa tubuh
dan ekspresi daripada bahasa verbal. Kini istilah pantomime lebih sering
diasosiasikan sebagai gaya akting komedi tanpa kata-kata.
Pemeranan dalam pantomime ini penting untuk dipelajari, sebagai sarana
untuk melatih penguasaan tubuh dan ekspresi untuk berkomunikasi. Selain itu
pembelajaran pantomime ini lebih banyak berkaitan dengan membangun
kesadaran diri secara psikis, imajinatif, bekerja secara kolaboratif dan tentu
saja akting maupun ekspresi. Pembelajaran imajinatif sangat kuat dalam
pembelajaran ini, karena semua objek dalam pantomime bersifat imajinatif
atau tidak nyata. Ketepatan dan akurasi penggambaran objek dengan media
gerak inilah yang menjadi sasaran utama selain pembelajaran imajinatif.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VIII:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

Melaksanakan

VIII

KD PENGETAHUAN
3.1 Memahami konsep, teknik
dan prosedur dasar seni

pemeranan dalam

peran sesuai kaidah

Pantomim

pementasan Pantomim
KD KETERAMPILAN
4.1 Memeragakan gerak

Menerapkan

Pantomim sesuai konsep,

pemeranan dalam

teknik dan prosedur seni

Pantomim

VIII

peran

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VII

Indikator Pendukung
3.1.1 Mengidentifikasi olah tubuh

Indikator Pendukung
4.1.1 Melaksanakan olah tubuh
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3.1.2 Mengidentifikasi olah rasa
Indikator Kunci
3.1.3 Melatih teknik pemeranan
pantomim

4.1.2 Melaksanakan olah rasa
Indikator Kunci
4.1.3 Melaksanakan teknik
pemeranan pantomim

3.1.4 Menggambarkan karakter
peran dalam pantomim

4.1.4 Menerapkan gambaran
karakter peran dalam
pantomim

3.1.5 Menerapkan karakter peran
dalam pantomim

dalam pantomim

Indikator Pengayaan
3.1.6

Mengevaluasi
dalam pantomim

4.1.5 Menerapkan karakter peran
Indikator Pengayaan

pemeranan 4.1.6 Memproduksi pemeranan
pantomim dalam sebuah
pementasan
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A. Sub Bagian Pemeranan Pantomime
Apakah Anda tahu bahwa gerak “Moonwalking” yang dipopulerkan oleh
penyanyi pop Amerika Michael Jackson dan breakdance telah dipinjam dari
gerak pantomime? Apakah anda kostum pantomime yang hitam dan putih itu
dipopulerkan oleh Marcel Marceu? Apakah Anda tahu bahwa seni Pantomime
sudah ada sejak kurang lebih 500 tahun sebelum masehi di Yunani. Seni
Pantomime dalam perkembangannya semakin dikenal oleh bangsa-bangsa di
dunia terutama melalui industri film bisu. Hal ini ditandai dengan banyaknya
aktor yang menguasai pantomime seperti Charles Spencer Chaplin. Chaplin
adalah tokoh penting dalam era bahasa bisu, karena dia adalah salah satu
tokoh besar film bisu. Di Perancis juga ada tokoh besar yang bernama Marcel
Marceau yang mencintai pantomime karena sering menonton film bisa Keaton
dan Chaplin. Jadi seni pantomime ini bisa menjadi tanda berkembangna film
bisu sebelum menjadi film bicara diketemukan dan dijual ke masyarakat.

Gambar 1 Pentas Pantomime
Sumber: www:mariotha.com
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Apakah Anda tahu bahwa make-up putih yang dikenakan oleh pantomimer
(pemain pantomime) sebenarnya dipinjam dari tradisi badut? Make-up putih
ini digunakan untuk menekankan karakter dan ekspresi sehingga mereka
dapat terlihat dengan jelas meski dari kejauhan. Apakah Anda tahu bahwa
make-up putih yang dikenakan oleh pantomimer itu bukan meniru
penggunaan masker sebagai tahap sederhana penggunaan make-up.
Pertunjukan pantomime biasanya bersifat lucu, humoris dan menghibur
dengan menggunakan gerakan komikal atau gerakan lucu. Gerakan-gerakan
yang ditampilkan merupakan hasil dari pengolahan gerak yang distilir atau
digayakan. Perpaduan antara gerak-gerik tubuh yang menarik dan ekspresi
wajah yang berkarakter akan membuat pantomime menjadi suatu sajian
tontonan yang menarik.

Gambar 2 Tata Rias Pantomime
Sumber:
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=jpg&exph=1166&expw=715&q=
pantomime
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A. Sub Bagian Olah Tubuh Pantomime
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi olah tubuh pemeranan pantomime
pada Kompetensi Dasar;
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah
pementasan Pantomime
No.
1

Soal
Seorang pantomimer (pemeran pantomime) harus melakukan olah
tubuh dan menguasai tubuhnya sebelum memainkan karakter peran
dalam pantomime. Kenapa seorang pantomimer harus melakukan olah
tubuh?
A. Kekuatan utama gerak pantomime adalah gerak simbolis
B. Kekuatan utama gerak pantomime adalah gerak realis
C. Kekuatan utama gerak pantomime adalah gerak imajinatif
D. Kekuatan utama gerak pantomime adalah gerak reaktif

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

: Mendeskripsikan fungsi olah tubuh pantomime

Diketahui

: Pernyataan olah tubuh pantomime sebagai media
ekspresi

Ditanyakan

: Fungsi olah tubuh pantomime

Materi yang
dibutuhkan

: Olah tubuh pantomime
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B. Sub Bagian Olah Rasa Pantomime
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi olah rasa pemeranan pantomime
pada Kompetensi Dasar;
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah
pementasan Pantomime
No.
1

Soal
Selain olah tubuh, dalam pantomime sangat perlu melakukan latihan
ekspresi. Mengapa latihan ekspresi dalam pantomime sangat penting?
A. Pantomime lebih menggunakan bahasa non verbal
B. Pantomime lebih menggunakan bahasa isyarat
C. Pantomime lebih mengutamakan ketepatan bentuk
D. Pantomime lebih menggunakan bahasa keseharian

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Fungsi latihan ekspresi dalam pantomime

Materi yang
dibutuhkan

: Olah rasa pantomime
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Mendeskripsikan olah rasa dalam pantomime
Pernyataan olah rasa dalam pantomime sebagai
media ekspresi
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C. Sub Bagian Teknik Pantomime
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi teknik pemeranan pantomime pada
Kompetensi Dasar;
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah
pementasan Pantomime
No.
1

Soal
Teknik dalam pantomime sebenarnya merupakan serangkaian gerak
dan pose tertentu sebagai bentuk ekspresi imajiner. Ekspresi imajiner
ini sebagai gambaran memanipulasi objek. Salah satu teknik jalan dalam
pantomime adalah;
A. Breakdance
B. Moonwalking
C. Legato
D. Tegap

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian

: L1
:

Mendeskripsikan teknik jalan dalam pantomime
Pernyataan teknik dalam pantomime, khususnya

Diketahui

:

Ditanyakan

: Teknik jalan dalam pantomime

Materi yang
dibutuhkan

teknik jalan

: Teknik pantomime
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D. Sub Bagian Analisis Karakter Pantomime
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi analisis karakter peran dalam
pantomime pada Kompetensi Dasar;
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah
pementasan Pantomime
No.
1

Soal
Pantomimer ketika akan memainkan karakter peran perlu mengetahui
ciri-ciri tubuh dari karakter tersebut. Untuk mengetahui ciri-ciri
tersebut, maka pantomimer perlu melakukan analisis. Analisis apakah
yang perlu dilakukan?
A. Analisis fisiologis
B. Analisis psikologis
C. Analisis sosiologis
D. Analisis filosofis

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Analisis fisiologis

Materi yang
dibutuhkan

: Analisis karakter peran pantomime
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Menganlisis karakter peran dalam pantomime
Pernyataan analasis karakter peran dalam 3 aspek
karakter peran
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E. Sub Bagian Memainkan Karakter Pantomime
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi memainkan karakter peran
pantomime pada Kompetensi Dasar;
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah
pementasan Pantomime
No.
1

Soal
Pantomimer

ketika

berekspresi

dalam

sebuah

pementasan

menggunakan bahasa non verbal. Bagaimana kah ekspresi yang
ditampilkan ketika memainkan karakter peran sedih?
A. Garis-garis ekspresi wajah dan tubuh cenderung lurus
B. Garis-garis ekspresi wajah dan tubuh cenderung melengkung ke atas
C. Garis-garis ekspresi wajah dan tubuh cenderung kaku dan tegak
D. Garis-garis ekspresi wajah dan tubuh cenderung melengkung ke
bawah
Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Ekspresi dalam pantomime

Materi yang
dibutuhkan

: Memainkan karakter peran dalam pantomime

Memainkan karakter peran dalam pantomime
Pernyataan tentang ekspresi wajah dan tubuh ketika
memainkan karakter peran
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A. Aktivitas Pembelajaran
Dalam aktivitas pembelajaran pemeranan pantomime ini menggunakan
metode pembelajaran Projek Base Learning dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
Tabel 3 Aktifitas Pembelajaran

Tahap
Pembelajaran
1. Penentuan

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

1. Siswa membuat kelompok diskusi,

Pertanyaan

masing-masing kelompok terdiri dari 5

Mendasar

orang
2. Tiap kelompok mendiskusikan tentang
pemeranan pantomime
3. Guru dan siswa mendiskusikan tentang
unsur-unsur pemeranan pantomime
4. Siswa

menyimpulkan

menentukan

projek

diskusi

dan

pemeranan

pantomime
2. Mendesain

1. Guru dan siswa mendiskusikan unsur-

Perencanaan

unsur

Proyek

melaksanakan pemeranan pantomime
2. Guru

yang
dan

diperlukan

siswa

dalam

mengidentifikasi

langkah kerja dalam melaksanakan
pemeranan pantomime
3. Guru dan siswa merancang projek
pelaksanaan pemeranan pantomime
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3. Menyusun
Jadwal

1. Guru dan siswa menyusun jadwal kerja
pelaksanaan

projek

pemeranan

pantomime
2. Jadwal

kerja

pelaksanaan

projek

pemeranan pantomime terdiri dari;
a. Menentukan naskah pantomime (di
pelajari

pada

modul

penulisan

lakon)
b. Menganalisis naskah pantomime
c. Menganalisis karakter peran dalam
pantomime
d. Melaksanakan latihan olah tubuh
e. Melaksanakan latihan olah rasa
f. Melaksanakan

latihan

teknik

pemeranan
g. Melaksanakan

pemeranan

pantomime
h. Mengevaluasi

pemeranan

pantomime
4. Memonitor
Kemajuan
Projek

1. Guru

memonitoring

pelaksanaan

projek pemeranan pantomime
2. Guru membimbing pelaksanaan projek
sesuai dengan jadwal kerja
3. Guru memastikan pelaksanaan projek
sesuai dengan jadwal kerja yang telah
disusun oleh siswa
4. Guru memberi solusi apabila ada
kendala dalam pelaksanaan projek

5. Menguji Proses 1. Siswa melaksanakan semua tahap kerja
dan Hasil Belajar
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yang telah dijadwalkan

Unit Pembelajaran
Pemeranan Pantomime

2. Guru melaksanakan uji setiap tahap
kerja mulai dari olah tubuh, olah rasa,
analisis

teks

pemeranan,

pantomime,
sampai

teknik
dengan

pelaksanaan pemeranan pantomime
3. Guru dan siswa membuat persiapan
pementasan pemeranan pantomime
6. Melakukan

1. Guru dan siswa melaksanakan evaluasi

Evaluasi

pelaksanaan

Pengalaman

pantomime

Membuat
Proyek

2. Siswa

projek

membuat

pemeranan

laporan

tertulis

pelaksanaan pemeranan pantomime
3. Guru

membimbing

pelaksanaan

siswa

pembuatan

dalam
laporan

tertulis

Aktivitas 1. Menentukan Pertanyaan Mendasar
Guru dan siswa mendiskusikan tentang pemeranan pantomime. Bahan diskusi
bisa mengakses media online, maupun yang media tercetak. Diskusi bisa
dilakukan dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar. Bila diskusi
dilakukan dalam kelompok kecil, maka kelompok itu sekaligus memilih
naskah lakon pantomime yang akan dimain. Naskah lakon pantomime
terkadang sudah ada atau siap dimainkan atau lakon tersebut disusun oleh
siswa sendiri. Dalam aktifitas ini juga siswa atau kelompok sudah menentukan
naskah lakon pantomime yang akan dimainkan.

Aktivitas 2. Merencanakan Projek
Aktifitas kedua ini siswa sudah mulai merencanakan projek yang akan
dilakukan. Kegiatan mengidentifikasi unsur-unsur kerja dalam pemeranan
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pantomime, maupun langkah kerja ketika melaksanakan pemeranan
pantomime sudah ditentukan. Langkah kerja di mulai dari mendiskusikan
lakon, kemudian persiapan tubuh dan jiwa pemeran, sampai dengan
pelaksanaan pemeranan pantomime. Aktifitas perencanaan ini juga sudah
harus memikirkan kemungkinan jadwal kerja, kesulitan pelaksaan kerja,
sampai dengan kemungkinan penyusunan solusi bila ada kendala dalam
pelaksanaan projek pemeranan pantomime.

Aktivitas 3. Menyusun Jadwal
Siswa menyusun jadwal kerja pelaksanaan pemeranan pantomime. Jadwal ini
disusun secara diskriptif maupun secara tabel. Dalam jadwal kerja ini disusun
secara detail jenis pekerjaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Salah satu
contoh jadwal kerja secara tabel adalah sebagai berikut.
Tabel 4 Contoh Jadwal Pemeranann Pantomime

NO

WAKTU

PEKERJAAN
I

1
2

Pembuatan
Jadawal Kerja
Penentuan dan
Analisis teks

3

Olah Tubuh

4

Olah Rasa

5

Monitoring
Pelaksanaan

6

Teknik Pemeranan

7
8
9

Monitoring
Pelaksanaan
Memainkan Peran
dalam pantomime
Evaluasi
Permainan
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II

III IV

V

VI

VII VIII

IX

X
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Aktivitas 4. Memonitor Kemajuan Projek
Pada aktifitas ke 4 ini, siswa melaksanakan latihan sesuai dengan lembar kerja,
mulai dari:
LK 1. Melaksanakan Olah Tubuh Pantomime.
LK.2 Melaksanakan Olah Rasa Pantomime
LK.3 Melaksanakan Teknik Pantomime
LK.4 Analisis Karakter Pantomime
Guru pada aktifitas ke 4 adalah memonitoring pelaksanaan pelatihan yang
dilakukakn oleh siswa sesuai dengan lembar kerja siswa dalam rangka
melaksanakan pemeranan pantomime. Guru tidak hanya memonitoring, tetapi
juga membimbing bila siswa mengalami kesulitan dalam melaksanakan
kegiatannya.

Aktivitas 5. Menguji Proses dan Hasil Belajar
Pada aktifitas ini siswa melaksanakan aktifias sesuai dengan lembar kerja yang
tersedia yaitu; LK. 5a Memainkan Karakter Pantomime Tunggal, LK.5b
Memainkan Karakter Pantomime Berpasangan, dan LK. 5c Memaminkan
Karakter Pantomime Kelompok. Lembar kerja ini adalah muara dari semua
lembar kerja yang telah dikerjakan oleh siswa pada aktifitas-aktiftas
sebelumnya. Pada aktifitas ini guru menguji proses pelaksanaan dari projek
yang telah dilakukan oleh siswa.

Aktivitas 6. Melakukan Evaluasi Pengalaman Membuat Projek
Aktifitas terakhir adalah guru dan siswa melakukan evaluasi pengalaman
melaksanakan atau membuat projek pemeranan pantomime. Pada aktifitas ini
siswa membuat tindak lanjut dari projek yang telah selesai dilakukan dan
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membuat projek selanjutnya yaitu mementaskan pemeranan pantomime ini
pada sebuah pementasan.
Pada aktifitas ini guru membuat suatu evaluasi tentang kelebihan dan
kekurangan dari projek ini dan hasil dari evaluasi ini akan digunakan untuk
membuat projek baru yaitu mementaskan pantomime dalam sebuah
pementasan.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1. Olah Tubuh Pantomime
Judul

: Olah Tubuh Pantomime

Tujuan

: Persiapan tubuh sebelum berperan dalam pantomime

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas VIII

Lakukan Latihan olah tubuh ini dimulai dari pemanasan atau warming-up.
Latihan ini berfungsi untuk mempersiapkan otot-otot tubuh dan
persendian agar tidak mudah cedera. Latihan olah tubuh pemanasan ini
dimulai dari;
1. Latihan Kepala
a. Miringkan kepala ke bahu kiri dan tahan selama 8 hitungan.
b. Miringkan kepala ke bahu kanan dan tahan selama 8 hitungan.
c. Tengokkan kepala ke bahu kiri dan tahan selama 8 hitungan.
d. Tengokkan

kepala

ke

bahu

kanan

dan

tahan

selama

8

hitungan.Tundukkan kepala ke depan dan dagu menyentuh dada dan
tahan selama 8 hitungan.
e. Dongakkan kepala ke belakang, dan tahan selama 8 hitungan.
2. Latihan Tangan
a. Tautkan jari-jari tangan kiri dan kanan, putar telapak tangan
menjauhi tubuh, luruskan lengan-lengan dan regangkan selama 8
hitungan.
b. Tekan telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan regangkan
pergelangan tangan, pertahankan selama 8 hitungan.
c. Tekan telapak tangan kiri dengan tangan kanan dan regangkan
pergelangan tangan, pertahankan selama 8 hitungan.
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d. Tekan punggung tangan kanan dengan tangan kiri dan regangkan
pergelangan tangan, pertahankan selama 8 hitungan.
e. Tekan punggung tangan kiri dengan tangan kanan dan regangkan
pergelangan tangan, pertahankan selama 8 hitungan.
f. Fleksi siku dengan cara tangan kiri memegang pergelangan tangan
kanan dan melipat tangan kanan sampai jari tangan kanan menyentuh
pundak, pertahankan sampai 8 hitungan. Lakukan bergantian dengan
tangan kanan yang memegang pergelangan tangan kiri.
g. Ekstensi siku dengan cara menjulurkan tangan kanan ke depan lurus
dan tangan kiri menyangga siku tangan kanan, pertahankan selama 8
hitungan. Lakukan bergantian dengan tangan kiri.
h. Silangkan lengan-lengan di depan tubuh dan gengamlah bahu-bahu yang
berlawanan, pertahankan selama 8 hitungan.
i. Letakkan siku kanan di belakang kepala dan gunakan tangan kiri untuk
membuat topangan regangan, pertahankan selama 8 hitungan dan
lakukan berganti.
j. Letakkan satu tangan di atas kepala dan di belakang punggung. Cobalah
untuk mempertemukan jari-jari tangan, buatlah regangan dan tahan
selama 8 hitungan dan lakukan bergantian.
k. Lakukan latihan dengan kedua tangan seolah-olah nempel di cermin,
geserkan dan pindahkan posisi telapak tanganmu dalam berbagai posisi.
3. Latihan Badan
a. Tangan-tangan di pinggang dan bengkokkan badan ke samping
kanan, tahan selama 8 hitungan. Dilanjutkan ke samping kiri tahan
selama 8 hitungan, ke belakang tahan selama 8 hitungan, dan ke
depan tahan selama 8 hitungan.
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b. Kedua tangan berjabatan (kedua telapak rapat) dan lengan-lengan
di atas kepala, bengkokkan ke samping kanan dan tahan selama 8
hitungan, dilanjutkan ke sebelah kiri dengan hitungan yang sama.
Lakukan 2 kali.
4. Latihan Pinggul
a. Lakukan gerak membungkuk pelan-pelan sebanyak 8 hitungan
atau 8 kali
b. Lakukan gerak pinggul ke depan sebanyak 8 hitung atau 8 kali
c. Lakukan gerak pinggul ke sampaing kanan sebanyak 8 hitungan
atau 8 kali
d. Lakukan gerak pinggul ke sampaing kiri sebanyak 8 hitungan atau
8 kali
5. Latihan Kaki
a. Berdiri dan buka kaki sejauh + 60 Cm, capailah tungkai kaki kanan,
tahan selama 8 hitungan, lakukan bergantian dengan mencapai
tungkai kaki kiri.
b. Berdiri dan buka kaki sejauh + 60 Cm, capailah bagian tengah
dengan membungkukan badan ke depan, tahan selama 8 hitungan.
c. Fleksikan pergelangan kaki, gunakan kedua tangan untuk
memberikan tekanan regangan, tahan selama 8 hitungan.
d. Ekstensikan pergelangan kaki, gunakan kedua tangan untuk
melemaskan, tahan selama 8 hitungan.
e. Fleksikan lutut kanan, gunakan kedua tangan untuk menarik lutut
ke dada, dan tahan selama 8 hitungan.
f. Ekstensikan lutut kanan dan tahan selama 8 hitungan.
g. Lakukan point 3 dan 4 pada lutut kiri.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2. Olah Rasa Pantomime
Judul

: Olah Rasa Pantomime

Tujuan

: Persiapan ekspresi sebelum berperan dalam pantomime

Identifikasi Mapel : Seni Budaya SMP Kelas VIII
1. Latihan Ekspresi Wajah
a. Lakukan latihan ekspresi wajah sedih di depan cermin. Lakukan
latihan ini dengan berbagai macam kesedihan (sedih karena tidak
punya uang, sedih ditinggal teman, sedih karena hewan peliharaan
mati, sedih karena dimarahi guru, dan macam-macam kesedihan yang
lain)
b. Lakukan latihan ekspresi wajah gembira di depan cermin dengan
bernagai macam kegembiraan (gembira karena juara kelas, gembira
karena mendapatkan hadiah, gembira karena bertemu dengan teman
lama, gembira karena ketemu guru yang disukai, dan lain-lain
kegembiraan)
c. Lakukan latihan ekspresi wajah kecewa di depan cermin dengan
berbagai macam kekecewaan (kecewa karena tidak mendapat hadiah,
kecewa karena tidak bisa melihat artis idola, kecewa karena ditinggal
teman pergi dan lain-lain kekecewaan)
d. Lakukan latihan ekspresi wajah marah di depan cermin dengan
berbagai macam kemarahan (marah karena dibohongi teman, marah
karena diganggu teman, marah karena yang ditunggu tidak kunjung
datang, marah karena dihina orang, dan lain-lain kemarahan)
e. Lakukan latihan ekspresi wajah menangis, tapi tidak mengeluarkan
suara tangisan
f. Lakukan latihan ekspresi wajah tertawa, tapi tidak mengeluarkan
suara tertawa
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g. Lakukan latihan ekspresi wajah memaki, tapi tidak mengeluarkan
suara makian
h. Lakukan latihan ekspresi wajah yang tersipu malu
i. Lakukan latihan ekspresi wajah yang genit
2. Latihan Ekspresi Tubuh
a. Lakukan latihan seolah-olah tubuhmu adalah sebuah rumput alangalang yang ditiup angin dari arah depan(mula-mula anginnya tidak
terlalu kencang, sampai anginnya sangat kencang)
b. Lakukan latihan seolah-olah tubuhmu adalah sebuah rumput alangalang yang ditiup angin dari arah belakang (mula-mula anginnya
tidak terlalu kencang, sampai anginnya sangat kencang)
c. Lakukan latihan seolah-olah tubuhmu adalah sebuah rumput alangalang yang ditiup angin dari arah kanan (mula-mula anginnya tidak
terlalu kencang, sampai anginnya sangat kencang)
d. Lakukan latihan seolah-olah tubuhmu adalah sebuah rumput alangalang yang ditiup angin dari arah kiri (mula-mula anginnya tidak
terlalu kencang, sampai anginnya sangat kencang)
e. Lakukan latihan seolah-olah tubuhmu adalah sebuah rumput alangalang yang ditiup angin dari arah dari berbagai arah (mula-mula
anginnya tidak terlalu kencang, sampai anginnya sangat kencang)
f. Lakukan latihan seolah-olah tubuhmu membawa beban yang sangat
berat
g. Lakukan latihan seolah-olah tubuhmu tidak punya tenaga sama
sekali
h. Lakukan latihan seolah-olah tubuhmu sangat kaku dan suli untuk
digerakkan
i. Lakukan latihan seolah-olah tubuhmu sangat ringan seperti kapas
yang dihembuskan angin
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3. Latihan dengan Benda Imajiner
a. Lakukan latihan dengan tali nyata yang digantungkan, kemudian
panjatlah tali tersebut dengan kekuatan pada tangan. Setelah hafal
dengan gerakkan dan konsentrasi tubuh, maka hilangkan tali
tersebut. Panjatlah tali yang dihilangkan tersebut dengan cara
berpura-pura. Ketika latihan ini bayangkan dan rasakan berat
badanmu ketika memanjat tali imajiner tersebut.
b. Lakukan latihan memegang bermacam-macam bola dengan
berbagai ukuran. Hafalkan bentuk dan ukuran bola tersebut. Setelah
hafal bentuk dan ukuran bola tersebut kemudian latihan
dilanjutkan dengan tidak menggunakan bola. Bermainlah dengan
menggunakan bola imajiner tersebut.
c. Lakukan latihan dengan memegang bermacam-macam botol, baik
yang terisi air maupun yang kosong. Hafalkan bentuk dan ukuran
botol tersebut. Setelah hafal bentuk dan ukuran botol tersebut,
kemudian latihan dilanjutkan dengan tidak menggunakan botol.
Mainkan botol imajiner tersebut dengan ekspresi. Yang perlu
diingat adalah ketika memainkan botol yang berisi air, hafalkan
posisi botol ketika air dalam botol tersebut mulai tumpah.
d. Lakukan latihan memanjat tangga dengan tangga yang nyata ada.
Panjat dan turunlah dari tangga tersebut. Setelah hafal memanjat
dan menuruni anak tangga demi anak tangga tersebut kemudian
hilangkan tangga tersebut dan lakukan latihan menaiki dan
menuruni anak tangga tersebut secara imajiner.
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e. Lakukan latihan dengan kotak atau box imajiner atau tidak nyata.
Langkah pertama adalah buatlah kotak atau box imajiner tersebut
dengan

menggunakan

telapak

tangan

dan

jari-jari.

Setelah

penggambaran kotak atau box imajiner tersebut selesai kemudian
masuklah pada kotak atau box tersebut. Pergunakan telapak tangan
dan jari-jari mengembang untuk memeriksa kotak atau box imajiner
tersebut untuk mencari jalan keluar.
f. Lakukan juga latihan secara berpasangan, baik latihan dengan tali
imajiner, latihan memainkan bola secara imajiner, latihan dengan
botol imajiner, atau latihan memanjat tangga imajiner. Lakukan latihan
dengan ekspresi masing dan tidak harus sama.
g. Lakukan latihan dengan menggunakan dinding kaca imajiner. Latihan
ini dilakukan dengan cara menempelkan telapak tangan ke dinding
kaca,

kemudian

berpindah-pindahlah

dengan

telapak

tangan

menempel di dinding kaca imajiner tersebut. Gerak bisa berpindah ke
kanan, kiri, level atas, level tengah, dan level bawah.
Lakukan latihan di atas secara berulang-ulang sampai Anda bisa
menyakinkan penonton bahwa memang Anda sedang mengerjakan
pekerjaan tersebut. Anda bisa mengembangkan latihan-latihan yang lain
dan tidak hanya terpaku pada latihan yang dinstruksikan dalam lembar
kerja ini. Selamat
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Lembar Kerja Peserta Didik 3. Teknik Pantomime
Judul

: Teknik Pantomime

Tujuan

: Penguasaan teknik sebelum berperan dalam pantomime

Identifikasi Mapel : Seni Budaya SMP Kelas VIII
Lakukan latihan teknik pantomime di bawah ini untuk mempersiapkan diri
bermain dalam pantomime. Teknik pantomime ini terdiri dari jalan di
tempat, moonwalking, bersandar, mendorong, duduk, gerak stakato, gerak
legato,
1. Lakukan latihan berjalan di tempat dengan dimulai posisi berdiri tegak
dan menahan otot perut, angkat bahu dan punggung serta jangan
membungkuk, dada dan leher juga harus terangkat, tetapi tidak
membusungkan dada. Letakkan seluruh tubuh di tumit kaki depan (kiri).
Tekuk lutut kaki depan saat melakukan dan kaki belakang (kanan)
letakkan jari kaki sejajar dengan jari kaki depan. Selama menggerakkan
kaki belakang, usahakan kaki tetap sejajar dan jangan menyentuh lantai.
Gerakkan kaki belakang (kanan) ke belakang yang Anda bisa sambil
tetap mempertahankan posisi di atas serta keseimbangan Anda.
Ketika mendorong kaki kanan ke belakang, perlahan-lahan turunkan
tumit ke lantai dan luruskan kaki. Setelah kaki belakang (kanan)
terdorong sejauh mungkin, bawalah kembali sejajar dengan kaki depan
(kiri). Cobalah mengangkat tumit kaki belakang Anda terlebih dahulu
seperti berjalan biasa. Tekuk kaki Anda saat menarik kaki belakang ke
depan.
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Jangan menyentuh lantai dengan bagian depan kaki belakang Anda. Jika
memperhatikan kaki Anda, maka posisi sekarang berkebalikan dengan
posisi awal. Kaki depan (kiri) Anda sekarang berada di belakang dan
sebaliknya.
2. Lakukan latihan menggerakkan kaki dengan cara memindahkan berat
badan pada kedua kaki. Anda haru bisa memindahkan berat badan dari
kaki depan ke kaki belakang dengan halus. Pada saat yang sama, Anda
harus mengakat kaki depan dan meletakkan di belakang. Gerakan ini
perlu sedikit latihan untuk dikuasai. Dengan bergeraknya kaki Anda,
jangan lupa menggerakkan tubuh bagian atas, yait uayunkan lengan
Anda sehingga kaki depan selalu berlawanan dengan tangan depan
Anda. Tari knafas saat Anda menarik kaki belakang ke depan. Latihan ini
merupakan dari gerakkan kaki moonwalking.

Gambar 3 Posisi Kaki Moonwalking
Sumber; vikoraafiansyah.blogcspot.com

3. Lakukan latihan bersandar dimulai dengan kaki berdiri dan terbuka
selebar bahu. Pegang lengan sedikt menjauh dari badan, dengan siku
ditekuk sehingga lengan sejajar dengan lantai dan tangan dengan
pergelangan yang rileks mendekat dengan badan. Sekarang naikkan
bahu saat bergerak ke arah dada dan siku. Tekuk lutut sedikit dan berat
badan bertumpu pada kaki yang tertekuk. Posisi siku tetap pada posisi
semula, dan seolah-olah berat badan bertumpu pada siku. Pastikan kaki
yang ditekuk adalah kaki dengan lengan yang terangkat. Sedangkan kaki
yang tidak tertekuk adalah lurus sejajar dengan arena.
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Latihan bersandar juga bisa dilakukan dengan latihan bersandar pada
benda yang nyata (dinding, pohon, tiang atau apapun yang bisa untuk
disandari), dengan tumpuan sandaran adalah siku (bisa kanan atau kiri).
Kalau bersandar dengan siku tangan kanan, maka kaki yang ditekuk adalah
kaki kanan, begitu juga sebaliknya. Bila sudah hafal posisi badan, kaki dan
tangan

ketika

bersandar,

kemudian

latihan

dilakukan

dengan

menghilangkan benda sebagai sandaran tadi.
4. Lakukan latihan mendorong dinding di sekitar Anda. Ketika Anda
mendorong, posisi kaki depan ditekuk seperti posisi kuda-kuda dan
posisi tangan sedikit ditekuk mendekati dada. Lakukan berulang-ulang
dengan posisi kaki yang ditekuk bergantian antar kanan dan kiri. Setelah
Anda hafal posisi mendorong dinding dan merasakan betapa berat
mendorong dinding tersebut, kemudian gantilah latihan seolah-olah
mendorong dinding, baik posisi dinding tersebut di depan, kanan, atau
kiri Anda.
5. Lakukan latihan duduk di kursi nyata dengan kedua tangan diletakkan
di meja. Sadari posisi kaki, tangan maupun badan ketika duduk tersebut.
Hafalkan posisi duduk tersebut. Setelah hafal, kemudian lakukan latihan
posisi duduk tetapi seolah-olah ada kursi yang diduduki. Ingat, ketika
6. Lakukan latihan bergerak dengan pergerakan yang patah-patah pada
persendian tubuh. Pergerakan ini seperti pergerakan robot. Lakukan
latihan gerak ini untuk semua persendian yang ada, mulai dari
persendian pada leher, bahau, badan, tangan dan kaki. Latihan ini
disebut dengan latihan gerak stakato.
7. Lakukan latihan bergerak dengan pergerak yang mengalir lembut tanpa
ada patahan-patahan dalam bergerak. Latihan ini kebalikan dari latihan
gerak stakato. Latihan ini disebut dengan latiahan gerak legato
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Lembar Kerja Peserta Didik 4. Analisis Karakter Pantomime
Judul

: Analisis Karakter Pantomime

Tujuan

: Penguasaan karakter tokoh yang ada dalam naskah
pantomime sebagai persiapan berperan dalam pantomime

Identifikasi Mapel: Seni Budaya SMP Kelas VIII
Analisislah karakter yang hendak Anda mainkan pada teks pantomime
yang sudah Anda tentukan. Dalam analisis ini yang perlu Anda cari tahu
adalah ciri fisik dari karakter yang hendak Anda mainkan, ciri psikis atau
intelektual dari karakter tersebut, dan ciri sosiologi dari karakter
tersebut.
1. Pilihlah sebuah teks naskah lakon pantomime, kemudian bacalah dan
cari ciri-ciri fisik dari karakter yang ada dalam teks lakon pantomime
tersebut.
Jenis kelamin

:

Tinggi badan

:

Kecacatan Tubuh :
Usia

:

Semakin banyak Anda menemukan ciri-ciri fisik dari karakter yang ada
dalam teks tersebut, maka semakin mudah Anda memainkan karakter
tersebut.
2. Analisis lah ciri-ciri psikis atau kejiwaan dari karakter yang ada dalam
teks lakon pantomime tersebut.
Latar belakang kejiwaan :
Mentalitas moral

:

Temperamen/emosi

:

Tingkat kecerdasan

:

Keahlian khusus

:
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3. Analisis lah ciri-ciri sosial atau ciri-ciri kehidupan sosial dari karakter
yang ada dalam teks lakon pantomime tersebut.
Status sosial

:

Jabatan

:

Pekerjaan

:

Pendidikan

:

Keahlian khusus :
Carilah semua gambaran-gambaran tersebut dalam teks lakon pantomime
yang yang telah anda pilih. Kalau gambaran itu tidak Anda temukan, bisa
Anda konsultasi dengan penulisa lakon tersebut. Tetapi kalau teks lakon
tersebut Anda yang menulis sendiri, maka proses pencarian gambarangambaran tersebut akan lebih mudah, karena itu bisa Anda tentukan
sendiri.
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Lembar Kerja Peserta Didik 5a. Memainkan Karakter Pantomime
Judul

: Memainkan Karakter Pantomime Tunggal

Tujuan

: Memainkan karakter tunggal yang ada dalam naskah
pantomime sebagai persiapan pementasan pantomime

Identifikasi Mapel : Seni Budaya SMP Kelas VIII

Lakukan atau peragakan pantomime sesuai dengan karakter yang ada
dalam teks pantomime yang telah dipilih atau dibuat.
Pantomim Tunggal
a. Pilihlah atau tentukan satu tema teks lakon pantomime yang
dimainkan satu orang. Tema-tema tersebut biasanya dihadapi oleh
seseorang dalam berbagai kondisi (bingung menyebrang jalan,
menunggu kereta, menangkap hewan, kebingungan karena kehilangan
sesuatu, dan lain-lain).
b. Tema tersebut kemudian kembangkan menjadi cerita dengan struktur
ada pemaparan, kemudian konflik, dan terakhir.
c. Rangkaian cerita tersebut kemudian diskripsikan menjadi rangkaian
laku.
d. Peragakan laku tersebut dengan gerak-gerak sesuai dengan rangkaian
laku.
e. Setelah memperagakan gerak tersebut, mintalah evaluasi dari temanteman atau pembimbing Anda.
f. Ulangi memperagakan gerak tersebut sesuai dengan hasil evaluasi dari
teman-teman atau pembimbing Anda.
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Lembar Kerja Peserta Didik 5b. Memainkan Karakter Pantomime
Judul

: Memainkan Karakter Pantomime Berpasangan

Tujuan

: Memainkan karakter pantomime berpasangan yang ada
dalam naskah pantomime sebagai persiapan pementasan
pantomime

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP kelas VIII

Lakukan atau peragakan pantomime sesuai dengan karakter yang ada
dalam teks pantomime yang telah dipilih atau dibuat.
Pantomim Berpasangan
a. Pilihlah atau tentukan satu tema teks lakon pantomime yang
dimainkan dua orang. Tema-tema tersebut biasanya dihadapi oleh
seseorang dalam berbagai kondisi dalam keseharain (tarik tambang,
mengangkat meja, mendorong batu di bukit, dan lain-lain).
b. Tema tersebut kemudian kembangkan menjadi cerita dengan struktur
ada pemaparan, kemudian konflik, dan terakhir.
c. Rangkaian cerita tersebut kemudian diskripsikan menjadi rangkaian
laku.
d. Peragakan laku tersebut dengan gerak-gerak sesuai dengan rangkaian
laku.
e. Setelah memperagakan gerak tersebut, mintalah evaluasi dari temanteman atau pembimbing Anda.
f. Ulangi memperagakan gerak tersebut sesuai dengan hasil evaluasi dari
teman-teman atau pembimbing Anda.
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Lembar Kerja Peserta Didik 5c. Memainkan Karakter Pantomime
Judul

: Memainkan Karakter Pantomime Kelompok

Tujuan

: Memainkan karakter pantomime kelompok yang ada
dalam naskah pantomime sebagai persiapan pementasan
pantomime

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP kelas VIII

Lakukan atau peragakan pantomime sesuai dengan karakter yang ada
dalam teks pantomime yang telah dipilih atau dibuat.
Pantomim Kelompok
a. Pilihlah atau tentukan satu tema teks lakon pantomime yang bisa
dimainkan secara kelompok. Tema-tema tersebut biasanya dihadapi
oleh seseorang dalam berbagai kondisi dalam keseharain (tarik
tambang, mengangkat meja, mendorong batu di bukit, dan lain-lain).
b. Tema tersebut kemudian kembangkan menjadi cerita dengan struktur
ada pemaparan, kemudian konflik, dan terakhir.
c. Cerita untuk latihan peragaan pantomime secara kelompok ini bisa
dilakukan dalam satu adegan atau lebih.
d. Rangkaian cerita tersebut kemudian diskripsikan menjadi rangkaian
laku. Atau gerak
e. Peragakan laku tersebut dengan gerak-gerak sesuai dengan rangkaian
laku.
f. Setelah memperagakan gerak tersebut, mintalah evaluasi dari temanteman atau pembimbing Anda.
g. Ulangi memperagakan gerak tersebut sesuai dengan hasil evaluasi dari
teman-teman atau pembimbing Anda.
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C. Bahan Bacaan

1. Olah Tubuh Pantomim
Pantomime sebagai seni pertunjukan sendiri, memerlukan pemeran yang
memiliki keahlian tersendiri. Keahlian itu akan dapat dicapai apabila calon
pemeran pantomime sangat sadar dengan tubuhnya, karena media utama
pemeran pantomime adalah tubuhnya. Selain itu pemeran pantomime juga
perlu menguasai teknik dasar bermain. Untuk menguasai itu semua perlu
melakukan latihan tubuh dan rasa (intelektualnya).
Kekuatan utama dari gerak dalam pantomime adalah gerak imajinatif atau
gerak peniruan. Gerak dalam pantomime juga bisa disebut gerak seolah-olah,
gerakan seolah-olah nyata adanya. Gerakkan-gerakkan yang menggambarkan
suatu pertistiwa yang harus bisa menyakinkan penonton bahwa gerakangerakan dan peristiwanya itu nyata. Pertunjukan pantomime biasaya bersifat
lucu, humoris dan menghibur serta satir. Gerakkan-gerakkan yang
ditampilkan merupakan hasil dari pengolahan gerak yang distilir atau
diindahkan. Perpaduan antara gerak-gerik tubuh yang menarik dan ekspresi
wajah yang berkarakter akan membuat pantomime menjadi sajian tontonan
yang bagus. Jadi kalau mau menampilkan pertunjukan pantomime harus
menguasai teknik pengolahan tubuh dan ekspresi terlebih dahulu.

2. Olah Rasa Pantomim
Olah rasa dalam pantomime lebih ditekankan pada ekspresi, konsentrasi dan
imajinasi. Pelatihan ekspresi sangat penting dalam pantomime, karena dalam
pantomime lebih menggunakan bahasa non verbal atau bahasa tubuh. Dari
bahasa tubuh ini ekspresi seorang pemeran pantomime atau pantomimer
berkomunikasi dengan penontonnya. Konsentrasi juga sangat diperlukan
dalam pantomime karena dengan konsentrasi ini seorang pemeran
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pantomime dapat menggambarkan benda, ruang, rasa maupun suasana
imajiner dengan tepat. Tanpa kekuatan imajinasi seorang pantomimer akan
sulit untuk menggambarkan sesuatu yang imajiner. Sedangkan imajinasi
memang sangat diperlukan dalam pantomime, karena semua benda atau
suasana dalam pantomime tidak ada yang nyata, dalam artian benda-benda
yang digunakan adalah benda-benda imajiner.
Ekspresi adalah hasil dari satu atau lebih gerakan atau posisi otot pada wajah.
Ekspresi merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal, dan dapat
menyampaikan keadaan emosi dar iseseorang kepada orang yang
mengamatinya. Ekspresi wajah merupakan salah satu cara penting dalam
menyampaikan pesan sosial dalam kehidupan manusia. Sebagian ekspresi
dapat diketahui maksudnya dengan mudah, bahkan oleh anggota species yang
berbeda, misalnya kemarahan dan kepuasan. Selain itu kadang-kadang suatu
ekspresi dapat disalah artikan mengalami emosi tertentu, karena susunan
otot-otot wajah orang tersebut secara alami menyerupai ekspresi tertentu,
misalnya wajah seseorang yang tampak selalu tersenyum.
Pengertian konsentrasi secara harfiah berarti memfokus pada sesuatu,
sehingga dalam konsentrasi, ada sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Makin
menarik pusat perhatian tersebut, makin sanggup ia memusatkan perhatian.
Pusat perhatian seorang pemeran adalah sukma atau jiwa peran atau karakter
yang akan kita mainkan. Segala sesuatu yang mengalihkan perhatian ataupun
yang mempengaruhi konsentrasi seorang pemeran atas karakter yang
dimainkan, cenderung dapat merusak proses pemeranan. Maka konsentrasi
menjadi sesuatu sangat perlu untuk pemeran.
Tujuan dari konsentrasi ini adalah untuk mencapai kondisi kontrol mental
maupun fisik di atas panggung. Ada korelasi yang sangat dekat antara pikiran
dan tubuh. Seorang aktor harus dapat mengontrol tubuhnya setiap saat
dengan pengertian atas tubuh dan alasan bagi perilakunya. Langkah awal yang
perlu diperhatikan adalah mengasah kesadaran dan mampu menggunakan
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tubuhnya dengan efisien. Dengan konsentrasi pemeran akan dapat mengubah
dirinya menjadi orang lain, yaitu peran yang dimainkan, juga agar pemeran
bisa mengalami dunia yang lain dengan segenap cita, rasa dan karsanya pada
dunia lain itu.
Imajinasi
Imajinasi adalah proses pembentukan gambaran-gambaran baru dalam
pikiran, dimana gambaran tersebut tidak pernah dialami sebelumnya atau
mungkin hanya sedikit yang dialaminya. Imajinasi merupakan proses
percobaan pemisahan pikiran dan digunakan untuk menciptakan teori-teori
dan ide-ide berdasarkan fungsinya. Ide-ide ini dapat membawa kita ke dalam
dunia maya dan selanjutnya jika ide tersebut memungkinkan dan fungsinya
nyata maka ide tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan.
Dalam latihan imajinasi akan ditemui imajinasi yang tidak hidup, dan imajinasi
yang lambat. Untuk mengatasi imajinasi yang tidak hidup, pembimbing harus
mengarahkan dan menghidupkan imajinasi peserta didik dengan jalan
memberikan pertanyaan yang bersahaja. Peserta didik harus memberikan
jawaban dengan proses berfikir, kalau jawaban tersebut tanpa proses berfikir
maka proses ini tidak akan dapat mengembangkan imajinasinya. Untuk dapat
mengembangkan imajinasi maka peserta didik harus mendekati pokok
pembicaraan dengan fikirannya dan dengan jalan berfikir logis.
Latihan imajinasi selalu dipersiapkan dan diarahkan dengan cara sadar dan
mempergunakan logika. Lalu peserta didik akan melihat sesuatu dalam
ingatannya atau dalam imajinasinya. Untuk sesaat dia akan hidup di alam
mimpi, kemudian pertanyaan-pertanyaan dilontarkan untuk membimbing
imajinasinya. Jika ini berhasil, maka dapat diulangi untuk beberapa kali, dan
makin sering peserta didik dapat mengingat maka makin dalam akar dalam
ingatanyan dan makin dalam dia menghayati imajinasi tersebut.
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Untuk menghadapi imajinasi yang lambat dari peserta didik, pembimbing
tidak hanya memberikan pertanyaan tetapi juga menyarankan sebuah
jawaban. Jika peserta didik dapat mempergunakan jawaban tersebut, maka dia
dapat memulai dari sana. Tetapi jika peserta didik tidak dapat
mempergunakan jawaban tersebut maka ia akan merubah dan menggantinya
dengan sesuatu yang lain sampai tercipta sebuah ilusi.
Hal-hal yang perlu diketahui ketika belajar imajinasi;
▪ Imajinasi menciptakan hal-hal yang mungkin ada atau mungkin terjadi,
sedangkan fantasi membuat hal-hal yang tidak ada, dan tidak pernah ada,
dan tidak akan pernah ada. Imajinasi ada tiga jenis yaitu imajinasi yang
memiliki inisiatif yaitu imajinasi yang dapat ditumbuhkan dengan mudah,
dan akan berfungsi terus menerus tanpa mengenal lelah, baik kita sedang
bangun maupun kita sedang tidur. Imajinasi yang tidak memiliki inisiatif
yaitu imajinasi yang mudah dibangkitkan dan bisa berfungsi terus menerus,
begitu kita menyarankan sesuatu kepadanya (imajinasi ini bekerja atas
dasar paksaan), dan imajinasi yang menyulitkan adalah imajiinasi yang
tidak peka pada saran-saran.
▪ Imajinasi tidak bisa dipaksa tetapi harus dibujuk untuk bisa digunakan.
Imajinasi tidak akan muncul kalau kita merenung tanpa suatu objek yang
menarik. Objek ini berfungsi untuk menstimulasi atau merangsang kita
untuk berfikir, baik hal yang logis maupun yang tidak logis. Dengan kita
berfikir maka akan terjadi proses imajinasi.
▪ Imajinasi tidak akan muncul dengan pikiran yang pasif, tetapi harus dengan
pikiran yang aktif. Melatih imajinasi sama dengan memperkerjakan
pikiran-pikiran kita untuk terus berfikir. Pikiran ini bisa disuruh untuk
mempertanyakan segala sesuatu. Dengan stimulus pertanyaan-pertanyaan
atau menggunakan stimulus ”seandainya” maka akan menimbulkan atau
memunculkan jawaban.
▪ Belajar imajinasi harus menggunakan plot yang logis, dan jangan
menggambarkan suatu objek dengan lebih kurang, umum, kira-kira.
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▪ Untuk membangkitkan imajinasi peran gunakan pertanyaan; siapa, dimana,
dan apa.

3. Teknik Pantomim
Pantomime merupakan bentuk pertunjukan yang sangat kuno, dan muncul
pada waktu pertunjukan tragedi Yunani. Fungsi dari pertunjukan pantomime
adalah sebagai jeda atau menurunkan tensi emosional ketika menonton
pertunjukan tragedi Yunani. Awal kemunculan pantomime sangat sederhana,
tetapi membutuhkan banyak keterampilan dan praktik untuk terlihat sangat
realis. Banyak teknik dan metode latihan yang bisa menjadikan seseorang
menjadi pemain pantomime yang baik. Secara garis besar, ada dua latihan
yang harus dikuasai untuk dapat berpantomime dengan baik yaitu tubuh dan
ekspresi. Kedua latihan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan
berimajinasi secara kreatif.

Gambar 4 Salah Satu Teknik Pantomim
Sumber; frenchmediastudies.blogspot.com
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Pantomime dalam ekspresinya menggunakan media atau bahasa nonverbal
atau lebih tepat sebagai sebuah pertunjukan sunyi. Media atau bahasa tersebut
bisa ekspresi wajah, maupun ekspresi tubuh (bahasa tubuh). Untuk mencapai
ekspresi tersebut, seseorang yang belajar pantomime banyak menggunakan
teknik.

Teknik

dalam

pantomime

tersebut

sebenarnya

merupakan

serangkaian gerak dan pose tertentu sebagai bentuk ekspresi imajiner.
Ekspresi imajiner ini sebagai gambaran memanipulasi objek (seperti dinding,
bola, tali, tangga, benda hidup maupun benda mati, dan lain-lain). Teknik
dalam pantomime lebih ditujukan untuk menyebutkan teknik kerja imajinatif.
misalnya teknik berjalan (moonwalking, berjalan di tempat), teknik dinding
kaca, teknik menarik, bersandar, mendorong, dan lain-lain). Jadi tujuan dari
teknik dalam pantomime adalah menciptakan sesuatu yang imajinatif agar
memunculkan ilusi tertentu.

4. Analisis Karakter Pantomime
Analisis

terhadap gambaran fisik sangat perlu, karena peran tersebut

merupakan gambaran nyata dan sesuatu yang pertama dilihat oleh penonton.
Fisik peran sangat dipengaruhi oleh sosio-budaya dan letak geografis. Penulis
lakon ketika menciptakan karakter terkadang mendapatkan bahan dari
sekelilingnya. Penulis lakon terkadang memberi gambaran fisik peran secara
samar dan tidak mendetail. Tugas seorang pemeran adalah mengadaptasi fisik
peran tersebut menjadi fisik pemeran sehingga bisa dimainkan. Analisis ini
mencari gambaran sosok raga tokoh secara utuh. Langkah menganalisis dari
dimensi fisik adalah.
a. Baca keterangan dari penulis lakon, sebab kadang-kadang penulis lakon
sudah memberikan gambaran tentang fisik karakter yang ditulisnya tetapi
bisa juga tidak dituliskan.
b. Baca keterangan permainan (stage direction), kadang keterangan fisik
karakter peran dituliskan pada keterangan permainan oleh penulis lakon.
c. Analisis laku atau aksi peran dari karakter peran tersebut.
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d. Kalau dari semua yang tersebut di atas tidak ada, berarti kita harus
menginterpretasi dari keseluruhan naskah tersebut.
Analisis karakter dari segi fisik adalah analisis untuk mencari gambaran
tentang ciri-ciri fisik peran, termasuk usia, jenis kelamin atau gender peran,
postur tubuh peran, warna kulir, warna rambut, bentuk mata dan lain-lain.
Analisis ini juga untuk mengetahuan kelengkapan panca indera atau keadaan
kondisi tubuh peran yang akan tergambar pada tubuh atau raga pemeranan
dalam memainkan peran tersebut.
Keadaan sosiologi seseorang akan mempengaruhi terhadap perilaku
seseorang. Profesi tertentu akan menuntut tingkah laku tertentu pula.
Rumusan analisis karakter secara sosiologis ini penting karena karakter peran
akan dihidupkan dalam peristiwa pementasan dan itu akan diidentifikasi oleh
penonton. Status sosial dari peran dalam naskah lakon pasti berbeda-beda
dari setiap peran, dan ini memerlukan identifikasi secara detail agar bisa
dihidupkan melalui permainan. Misalnya penampilan seorang pegawai bank
akan berbeda dengan penampilan seorang makelar, kendati status sosialnya
sama. Penampilan istri bupati pasti akan berbeda dari penampilan istri
gubernur atau istri lurah. Penampilan orang kaya pasti akan berbeda dengan
penampilan orang miskin, tingkah laku atau aksi seorang terpelajar pasti kan
berbeda dengan aksi seorang tidak terpelajar.
Analisis dimensi sosial peran ini mencari gambaran keadaan sosiologis
karakter peran yang ada dalam naskah lakon sebagai bahan akting pemeran.
Langkah menganalisis dari dimensi sosial adalah.
a. Baca keterangan dari penulis lakon, sebab kadang-kadang penulis lakon
sudah memberikan gambaran tentang status sosial karakter yang
ditulisnya tetapi bisa juga tidak dituliskan.
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b. Baca keterangan permainan (stage direction), kadang keterangan status
sosial karakter peran dituliskan pada keterangan permainan oleh penulis
lakon.
c.

Analsis laku atau aksi peran dari karakter peran tersebut.

d. Kalau dari semua yang tersebut di atas tidak ada, berarti kita harus
menginterpretasi dari keseluruhan naskah tersebut.
Analisis karakter dari dimensi sosial adalah analisis untuk mencari gambaran
tentang

gambaran strata sosial karakter peran, jabatan karakter peran,

pekerjaan karakter peran, kepercayaan apa, profesinya apa atau sebagai apa,
hubungan kekeluargaanya bagaimana, bangsa apa. Semua hasil analisis ini
digunakan sebagai persiapan dalam memainkan peran tersebut.
Analisis karakter dari segi emosional adalah analisis untuk mencari gambaran
tentang kebiasaan, moralitas, keinginan, nafsu, motivasi dan lain-lain. Analisis
ini lebih mencari gambaran peran yang bersifat emosional batiniah dan
tingkat intelektualitas peran. Walaupun terkadang dimensi emosional peran
ini dituliskan oleh penulis lakon dalam teks lakon. Analisis ini perlu dilakukan
oleh seorang pemeran dengan tujuan untuk mencari motif-motif atau alasanalasan karakter peran yang akan dimainkan ketika karakter peran tersebut
membuat sebuah keputusan-keputusan yang bersifat morat dan emosional.
Analisis dari segi emosional ini juga berfungsi untuk mempersiapkan batin
dan untuk mengetahui motif peran. Kalau tahu motif dan alasannya, maka
pemeran akan dapat memainkan peran tersebut secara logis. Analisis dimensi
emosional peran ini mencari gambaran keadaan emosional karakter peran
yang ada dalam naskah lakon sebagai bahan akting pemeran. Langkah
menganalisis dari dimensi emosional adalah.
a. Baca keterangan dari penulis lakon, sebab kadang-kadang penulis lakon
sudah memberikan gambaran tentang status emosional karakter yang
ditulisnya tetapi bisa juga tidak dituliskan.
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b. Baca keterangan permainan (stage direction), kadang keterangan status
emosional karakter peran dituliskan pada keterangan permainan oleh
penulis lakon.
c.

Analsis laku atau aksi peran dari karakter peran tersebut.

d. Kalau dari semua yang tersebut di atas tidak ada, berarti kita harus
menginterpretasi dari keseluruhan naskah tersebut.
Analisis karakter dari dimensi emosional adalah analisis untuk mencari
gambaran tentang gambaran emosi peran, gambaran intelektualitas peran,
dan motivasi peran. Semua hasil analisis ini digunakan sebagai persiapan
dalam memainkan peran tersebut.

5. Bermain Pantomim
Pertunjukan teater menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa verbal dan bahasa
tubuh. Pantomime merupakan salah satu bentuk pertunjukan teater yang
lebih

mengutamakan

bahasa

tubuh

sebagai

bentuk

visualisasi

pementasannya. Pantomime adalah seni pertunjukan teater (teater gerak)
yang memvisualisasikan suatu objek atau benda tanpa menggunakan katakata verbal, namun menggunakan gerakan tubuh dan ekspresi. Pantomime
merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu pertunjukan
secara langsung dan medianya menggunakan bahasa tubuh atau bahasa
isyarat. Pertunjukan pantomime bisa juga disebut sebagai pertunjukan yang
sunyi. Berarti secara etimologis, pertunjukan pantomime yang dikenal sampai
sekarang adalah sebuah pertunjukan tanpa menggunakan bahasa verbal atau
pertunjukan yang sepenuhnya tidak menggunakan suara apa-apa.

148

Unit Pembelajaran
Pemeranan Pantomime

Gambar 5 dokumentasi pementasan Pantomime
Sumber; https://www.fls2n.com/2018/01/sd-pantomim.html

Charles Aubert dalam bukunya The Art of Pantomime (1970), pantomime
adalah seni pertunjukan yang diungkapkan melalui ciri-ciri dasarnya, yaitu
ketika seseorang melakukan gerak isyarat atau secara umum disebut dengan
bahasa bisa. Bahasa gerak (tubuh) pemeran pantomime (pantomimer) adalah
universal meskipun tidak sepenuhnya bahasa tubuh tersebut bisa
diterjemahkan secara universal. Misalnya gerakan menggelengkan kepala di
Indonesia diartikan sebagai “tidak”, tetapi di India bisa diartikan sebagai “iya”.
Pantomime merupakan pertunjukan teater yang mengutamakan bahasa
geraka. Dalam Encyclopedya Britanica dijelaskan bahwa pantomemi sebagai
seni yang mengandalkan olah tubuh dan kebisuan dan sudah dilakuan di
Yunani sejak tahun 600 Sebelum Masehai.
Pantomime sering diasosiasikan sebagai gaya akting komedi tanpa kata-kata.
Berkaitan dengan akting, pantomime pada awalnya untuk menyebut pemeran
komedi dimasa Yunani yang menggunakan gerak tubuh untuk berkomunikasi
dan digunakan untuk menyebut pemeran Romawi yang menyampaikan
perannya melalui tari dan lagu. Dalam perkembangannya pantomime menjadi
suatu seni pertunjukan tersendiri. Perkembangan pantomime dunia telah
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menemukan dinamisitasnya sejak dulu, sedangkan di Indonesia baru dimulai
sekitar tahun 1970-an, khususnya di Jakarta dan Yogyakarta. Tidak banyak
yang seniman yang menggeluti pantomime dan hanya beberapa yang
konsisten. Realitas sosial juga menunjukan bahwa belum tercapai apresiasi
yang menggembirakan dari masyarakat terhadap eksistensi pantomime.
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A. Pembahasan Soal-soal
1. Pembahasan soal olah tubuh pantomime
Jawaban: C Kekuatan utama gerak pantomime adalah gerak imajinatif
Kekuatan utama dari gerak dalam pantomime adalah gerak imajinatif atau
gerak peniruan. Gerak dalam pantomime juga bisa disebut gerak seolah-olah,
gerakan seolah-olah nyata adanya
2. Pembahasan soal olah rasa pantomime
Jawaban: A. Pantomime lebih menggunakan bahasa non verbal
Pelatihan ekspresi sangat penting dalam pantomime, karena dalam
pantomime lebih menggunakan bahasa non verbal atau bahasa tubuh. Dari
bahasa tubuh ini ekspresi seorang pemeran pantomime atau pantomimer
berkomunikasi dengan penontonnya
3. Pembahasan soal teknik pantomime
Jawaban: B Moonwalking
Teknik dalam pantomime lebih ditujukan untuk menyebutkan teknik kerja
imajinatif. misalnya teknik berjalan (moonwalking, berjalan di tempat), teknik
dinding kaca, teknik menarik, bersandar, mendorong, dan lain-lain)
4. Pembahasan soal analisis karakter peran dalam pantomime
Jawaban: A
Analisis karakter dari segi fisik adalah analisis untuk mencari gambaran
tentang ciri-ciri fisik peran, termasuk usia, jenis kelamin atau gender peran,
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postur tubuh peran, warna kulir, warna rambut, bentuk mata dan lain-lain.
Analisis ini juga untuk mengetahuan kelengkapan panca indera atau keadaan
kondisi tubuh peran yang akan tergambar pada tubuh atau raga pemeranan
dalam memainkan peran tersebut.
5. Pembahasan soal memainkan karakter peran dalam pantomime
Jawaban: D
Pantomime

adalah seni pertunjukan teater

(teater

gerak) yang

memvisualisasikan suatu objek atau benda tanpa menggunakan kata-kata
verbal, namun menggunakan gerakan tubuh dan ekspresi. Ekspresi dalam
pantomime menganut aturan garis ekspresi, dimana garis ekspresi yang
melengkung ke bawah menandakan ekspresi sedih dan begitu juga sebaliknya.

B. Mengembangkan Soal HOTS

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
N
O
1

Kompetensi
yang Diuji
3.1 Memahami
konsep, teknik
dan prosedur
dasar seni
peran sesuai
kaidah
pementasan
Pantomim
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Lingkup
Materi
Olah tubuh,
olah rasa,
teknik
pantomime,
analisis
karakter, dan
bermain
dalam
pantomime

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Seni Budaya
: 120 menit
: 1
: 2018-2019
Materi
Teknik
pantomime

Indikator
Soal
Peserta
didik dapat
menganalisi
s teknik
pantomime

No
1

Level
Kognitif
L3

Bentuk
Soal
PG
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018-2019
Jenis
Sekolah
Kelas
Mata

Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

: VIII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

: Seni Budaya

Nama Penyusun

: Heru Subagiyo

KOMPETENSI DASAR
3.1 Memahami konsep, teknik dan
prosedur dasar seni peran sesuai
kaidah pementasan Pantomim

Buku
Sumber :
Nomor
Soal

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

x

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

9
Teknik dalam pantomime lebih ditujukan untuk

LINGKUP MATERI

menyebutkan teknik kerja imajinatif. Salah satu
teknik dalam pantomime yang berfungsi untuk

Olah tubuh, olah rasa, teknik
pantomime, analisis karakter, dan
bermain dalam pantomime
MATERI
Teknik Pantomime

INDIKATOR SOAL
Peserta didik dapat menganalisis
teknik pantomime

memuncul ilusi berjalan adalah?
A. Teknik dinding kaca
B. Teknik menarik
Kunci
Jawaban

C. Teknik moonwalking
D. Teknik breakdance

C
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Unit pembelajaran pemeranan pantomime ini dikembangkan dari
kompetensi dasar yang termuat dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018
khususnya untuk mata pelajaran seni budaya Kelas VIII dengan kompetensi
dasar berikut.
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah
pementasan Pantomim
4.1 Memeragakan gerak Pantomim sesuai konsep, teknik dan prosedur seni
peran
Unit pembelajaran ini menjadi penting dipelajari oleh guru dan peserta didik,
karena pantomime biasanya dikemas dalam satu pertunjukan yang lucu,
humoris dan menghibur serta menggunakan bahasa tubuh yang sangat kuat.
Gerakan-gerakan yang ditampilkan merupakan hasil dari pengolahan gerak
yang distilir atau digayakan. Perpaduan antara gerak-gerik tubuh yang
menarik dan ekspresi wajah yang berkarakter akan membuat pantomime
menjadi suatu sajian tontonan yang menarik.
Aktivitas pembelajaran pada unitini berorientasi pada pendekatan saintifik
yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan model project base
learning. Aktivitas pembelajaran disusun sesuai sintak, dilengkapi dengan
gambar-gambar sebagai stimulus, dan Lembar Kerja Peserta Didik sebagai
suplemen aktivitas pembelajaran.
Bahan bacaan pada unit pembelajaran ini berisikan materi-materi yang
mendukung materi, serta telah disesuaikan dengan kompetensi dasar pada
kurikulum siswa yang berlaku di sekolah. Secara garis besar bahan bacaan
berisikan: olah tubuh, olah rasa, teknik pantomime, analisis karakter dan
memainkan pantomime. Bahan bacaan tersebut bisa dijadikan pengetahuan
dasar dalam memerankan atau bermain peran dalam pantomime.
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Setelah mengikuti pembelajaran unitpembelajaran ini, cobalah Bapak/ Ibu
peserta untuk lebih peka terhadap kehidupan keseharian siswa baik di
lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan tempat tinggalnya. Kreatifitas
dan kejelian menagkap hal-hal dalam kehidupan keseharain sangat diperlukan
dalam melaksanakan pemeranan pantomime ini. Banyak kejadian atau
peristiwa yang unik bisa dijadikan tema-tema dan bahan teks lakon
panyomime. Galilah kenyataan atau pertistiwa yang unik dan jadikan bahan
untuk memberi stimulus/rangsangan pada siswa dalam berperan dalam
pantomime. Tema-tema tentang peristiwa dalam kehidupan sehari-hari bisa
dijadikan bahan untuk mementaskan pantomime yang didahului dengan
pelatihan pemeranan pantomime yang merupakan unitdari unit Pemeranan.
Semoga unitini bisa membantu siswa lebih memahami dan menerima tentang
materi pelajaran pemeranan pantomime.
Periksa kembali perencanaan pembelajaran yang telah Bapak/Ibu buat. Kilas
baliklah proses pembelajaran yang telah Bapak/ibu laksanakan , apakah sudah
memenuhi kriteria berpikir tingkat tinggi? Bila belum, tekadkan niat dan
semangat Bapak /Ibu untuk melakukan perubahan.
Fakta tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk pembelajaran, tetapi juga
dapat dijadikan stimulus dalam menyusun soal HOTS. Dengan demikian, selain
meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pembelajaran dan
penilaian yang dialami siswa akan menjadi pembelajaran bermakna.
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Seorang pemeran dalam pementasan drama musikal dan/atau operet
menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa verbal yang berupa ucapan-ucapan
(dialog, monolog, dan nyanyian) dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang
diperlihat oleh pemeran bisa berdiri sendiri, dalam artian bahasa tubuh tidak
dibarengi dengan bahasa verbal. Tetapi bisa juga bahasa tubuh sebagai
penguat bahasa verbal yang berupa ucapan (speech) dialog, monolog, maupun
nyanyian. Ucapan dan/atau nyanyian yang dilontarkan oleh seorang pemeran
drama musikal dan/atau operet mempunyai peranan yang sangat penting
dalam pementasan naskah atau teks lakon drama musikal dan/atau operet.
Hal ini disebabkan karena dalam dialog , monolog, maupun nyanyian banyak
terdapat nilai-nilai yang sangat bermakna. Jika lontaran dialog, monolog,
maupun nyanyian tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya maka nilai
yang terkandung tidak dapat dikomunikasikan kepada penonton, dan ini
merupakan kesalahan yang fatal bagi seorang pemeran drama musikal
dan/atau operet.
Pemeran dalam seni teater merupakan elemen penting guna mewujudkan
peristiwa budaya di atas panggung, untuk itu pemeran sebelum memasuki
peranannya harus menguasai badannya secara nyata. Pada tahap demikian
pemeran harus ikhlas belajar demi pencapaian kualitas badan secara
menyakinkan agar enak ditonton. Pemeran dalam belajar menguasai tubuh
dan jiwanya memerlukan waktu yang panjang dan secara kontinyu serta tidak
bisa dilakukan secara terburu-buru. Pada tahap penguasaan tubuh ini seorang
pemeran juga harus bersabar dan tidak boleh ada rasa jenuh.
Bagi seorang pemeran drama musikal dan/atau operet, penguasan tubuh,
suara dan jiwanya sangat penting karena ini merupakan sebagai landasan
kerja penciptaan peran dalam fragmen. Penguasaan tubuh, suara, dan jiwa ini
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terwujud dalam serangkaian latihan penguasaan tubuh, suara dan jiwanya
(olah rasa). Selain dituntut untuk menguasai tubuh, suara, dan jiwanya,
seorang calon pemeran juga dituntut mempelajari dan melatih diri secara
teknik. Latihan teknik pemeranan sangat penting karena pemeran adalah yang
menciptakan peran yang digariskan oleh penulis naskah lakon, sutradara dan
dirinya sendiri. Dalam pembelajaran pemeranan drama musikal dan/atau
operet ini juga akan dipelajari teknik pemeranan untuk menunjang
penampilan peran di atas panggung,

juga untuk menghidupkan peran

tersebut. Dengan pembelajaran dan penguasaan tubuh, suara, dan jiwa serta
teknik pemeranan, maka diharapkan seorang pemeran tersebut dapat
mewujudkan peran dan memainkan peran tersebut dalam pemeranan drama
musikal dan/atau operet.
Drama musikal dan/atau operet adalah salah satu bentuk teater yang
menggabungkan lagu atau nyanyian, dialog dan monolog, akting dan gerak
indah menjadi satu kesatuan pertunjukan. Seorang pemeran dalam
mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan yang terdapat dalam naskah lakon
drama musikal melalui media dialog, monolog, nyanyian, maupun gerak tubuh
atau bahasa tubuh.

Jadi seorang pemeran drama musikal, selain dituntut

untuk bisa melakukan dialog yang bagus, juga harus bisa menyanyi dan
melakukan gerak indah (menari). Tuntutan itu akan bisa terpenuhi bila calon
pemeran mau melakukan latihan secara terus menerus tanpa merasa jenuh.
Drama

musikal sudah dipentaskan di seluruh dunia dalam panggung-

panggung besar dunia. Drama musikal yang tertua adalah opera dimana
semua dialog yang dilakukan oleh pemeran dilakukan dengan cara menyanyi
secara seriosa dan diiringi musik klasik. Sedang drama musikal yang dilakukan
pada saat ini, tidak harus dilakukan seperti pementasan opera, tetapi
dilakukan dengan menyanyi secara pop dan musiknya dengan musik modern.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas IX:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.1 Memahami konsep, teknik Melaksanakan
dan prosedur dasar seni pemeranan
peran

sesuai

IX
dalam

kaidah Drama Musikal

pementasan drama musikal
dan/atau operet
KD KETERAMPILAN
4.1 Memeragakan adegan drama Menerapkan
musikal

dan/atau

operet pemeranan

IX
dalam

sesuai konsep, teknik dan Drama Musikal
prosedur seni peran

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensitensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VII

Indikator Pendukung
3.1.1 Mengidentifikasi olah tubuh

Indikator Pendukung
4.1.1 Melaksanakan olah tubuh
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3.1.2 Mengidentifikasi olah suara

4.1.2 Melaksanakan olah suara

3.1.3 Mengidentifikasi olah rasa

4.1.3 Melaksanakan olah rasa

Indikator Kunci
3.1.4 Melatih teknik pemeranan

Indikator Kunci
4.1.4 Melaksanakan teknik

drama musikal dan/atau

pemeranan drama musikal

operet

dan/atau operet

3.1.5 Menggambarkan karakter

4.1.5 Menerapkan gambaran

peran dalam drama musikal

karakter peran dalam drama

dan/atau operet

musikal dan/atau operet

3.1.6 Menerapkan karakter peran

4.1.6 Menerapkan karakter peran

dalam drama musikal

dalam drama musikal dan/atau

dan/atau operet

operet

Indikator Pengayaan
3.1.7 Mengevaluasi pemeranan

Indikator Pengayaan
4.1.7 Memproduksi pemeranan

dalam drama musikal

drama musikal dan/atau operet

dan/atau operet

dalam sebuah pementasan
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A. Sub Bagian Pemeranan Drama Musikal
Menonton pertunjukan musik adalah sesuatu yang sudah biasa. Menonton
pertunjukan tari sama saja, sangat biasa saja. Menonton pertunjukan teater
juga sangat biasa. Pernahkah Anda memikirkan menonton pertunjukan yang
menggabungkan semuanya (tari, musik dan teater) dalam satu sajian
pementasan. Maukah Anda membuat pertunjukan yang menggabungkan
semua cabang seni dalam satu pertunjukan. Pernahkah Anda menonton film
“Petualangan Sherina” atau menonton pertunjukan teater Tanah Air yang
berjudul “Timun Mas” dengan sutradara Jose Rizal Manua. Coba perhatikan
gambar di bawah ini.

Gambar 1 film “Petualangan Sherina”
Sumber: www.kompasiana.com
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Gambar 2 Dokumentasi Pementasan “Timun Mas” oleh Teater Tanah Air
Sumber: www.penanusantara.wordpress.com

Drama musikal merupakan salah satu bentuk pertunjukan teater yang
menggambungkan seni tari, seni musik, dan seni peran. Dalam pertunjukan
drama musikal lebih mengedepankan unsur gerak (tari), unsur musik (lagu,
melodi, irama, dan lain-lain), dan unsur teater (pemeranan, tata artistik, dan
lain-lain). Kualitas pemerannya tidak hanya dinilai dari penghayatan karakter
dari rangkaian kalimat yang diucapkan berupa dialog, tetapi juga melalui
keharmonisan lagu dan gerak tari. Pertunjukan drama musikal adalah
pertunjukan yang lebih mengedepankan kombinasi antara gerak tari, alunan
musik, dan pemeranan.
Drama musikal yang hadir pada jaman dahulu adalah opera (meskipun
sekarang masih ada opera), dan yang lebih dikenal di Indonesia adalah Operet.
Apakah opera dan operet sama? Bisa dikatakan sama, karena sama-sama
mengedepankan musikal. Tetapi juga ada perbedaannya, yaitu; opera dalam
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menyampaikan dialognya dengan menggunakan gaya bernyanyi seriousa,
sedangkan

pada

operet

dalam

menyampaikan

dialognya

dengan

menggunakan gaya bernyanyi pop. Apakah kabaret termasuk dalam drama
musikal? Dalam penyampainya kabaret termasuk dalam drama musikal,
karena sama-sama mengutamakan gerak dan musikal. Tetapi tujuan dari
kabaret adalah lebih mengutamakan hiburan, sedangkan opera maupun
operet lebih mengutamakan nilai-nilai moral dan pembelajaran.
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A. Sub Bagian Olah Tubuh
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi olah tubuh pemeranan drama
musikal dan/atau operet pada Kompetensi Dasar;
4.1 Memeragakan adegan drama musikal dan/atau operet sesuai konsep,
teknik dan prosedur seni peran
No.
1

Soal
Calon pemeran harus melakukan olah tubuh sebelum memainkan
karakter peran. Posisi tubuh manusia sangat dipengaruhi oleh tulang
belakangnya. Salah satu gerakkan yang berfungsi untuk melenturkan
otot dan tulang belakang dalam olah tubuh adalah;
A. Jogging
B. Skipping
C. Ayun Bandul
D. Sit-up

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

: Melaksanakan olah tubuh

Diketahui

:

Ditanyakan

: Olah tubuh kelenturan

Materi yang
dibutuhkan

: Olah tubuh

Pernyataan tentang salah satu olah tubuh dalam
drama musikal dan/atau operet
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B. Sub Bagian Olah Suara
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi olah suara pemeranan drama
musikal dan/atau operet pada Kompetensi Dasar;
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah
pementasan drama musikal dan/atau operet
No.
1

Soal
Latihan artikulasi yang perlu diperhatikan adalah bunyi suara yang
keluar dari organ produksi suara. Bunyi suara apa saja yang bisa
diproduksi manusia?
A. Bunyi suara konsonan dan vokal
B. Bunyi suara nasal dan oral
C. Bunyi suara nasal dan konsonan
D. Bunyi suara oral dan vokal

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

: Mengidentifikasi Olah Suara

Diketahui

:

Ditanyakan

: Latihan artikulasi dalam olah suara

Materi yang
dibutuhkan

: Olah vokal
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Pernyataan tentang olah suara yang dipelajari
seorang pemeran
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C. Sub Bagian Olah Rasa
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi olah rasa pemeranan drama musikal
dan/atau operet pada Kompetensi Dasar;
4.1 Memeragakan adegan drama musikal dan/atau operet sesuai konsep,
teknik dan prosedur seni peran
No.
1

Soal
Ketika melaksanakan imajinasi, apakah yang menjadi objek latihan
imajinasi seorang calon pemeran?
A. Dialog dan teks lakon
B. Panggung dan tempat bermain
C. Benda dan sesuatu yang dibendakan
D. Penonton dan sutradara

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian

: L2
: Melaksanakan olah rasa

Diketahui

: Objek ketika latihan imajinasi dalam olah rasa

Ditanyakan

: Pelakasanaan latihan imajinasi

Materi yang
dibutuhkan

: Olah Rasa
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D. Sub Bagian Teknik Pemeranan
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi teknik pemeranan drama musikal
dan/atau operet pada Kompetensi Dasar;
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah
pementasan drama musikal dan/atau operet
No.
1

Soal
Teknik muncul merupakan salah satu teknik dasar pemeranan. Alasan
teknik ini harus dipahami oleh pemeran karena…
A. Penonton akan mengetahui siapa saja yang bermain dalam
pementasan tersebut
B. Penonton tidak akan dapat menyaksikan pemeran jika ia tidak
muncul di atas panggung
C. Penonton akan menunggu kemunculan pemeran idola untuk
pertama kali di atas panggung
D. Penonton akan mengidentifikasi karakter peran yang dimainkan
oleh seorang pemeran untuk pertama kali

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Teknik muncul

Materi yang
dibutuhkan

: Teknik pemeranan
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Melatih teknik pemeranan drama musikal dan/atau
operet
Pernyataan tentang teknik pemeranan dalam
pementasan drama musikal dan/atau operet
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E. Sub Bagian Gambaran Karakter Peran
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi gambaran karakter peran dalam
drama musikal dan/atau operet pada Kompetensi Dasar;
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah
pementasan drama musikal dan/atau operet
No.
1

Soal
Di dalam kerja analisis dimensi fisiologis peran, mengapa harus
mencermati dialog-dialog karakter lain?
A. Ciri-ciri fisik peran yang dianalisis sering diungkapkan melalui
dialog karakter lain.
B. Ciri-ciri fisik karakter lain seringkali memiliki kemiripan dengan
ciri fisik peran yang dianalisis
C. Dialog-dialog karakter lain seringkali mengungkapkan ciri fisiknya
sendiri secara verbal.
D. Ciri-ciri fisik karakter dan dialog menyatu dalam laku aksi peran di
dalam pementasan lakon

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Cara menganalisis dimensi fisiologi karakter peran

Materi yang
dibutuhkan

: Analisis karakter peran

Menggambarkan karakter peran dalam naskah lakon
drama musikal dan/atau operet
Analisis fisiologis karakter peran dalam drama
musikal dan/atau operet
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F. Sub Bagian Memainkan Karakter Peran
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi memainkan karakter peran dalam
drama musikal dan/atau operet pada Kompetensi Dasar;
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah
pementasan drama musikal dan/atau operet
No.
1

Soal
Di dalam proses mengahafal lakon, konsep ini perlu diperhatikan.
A. Proses menghafal tidak melibatkan emosi atau ekspresi dialog
melainkan hafalan teks
B. Proses menghafal mesti melibatkan emosi atau ekspresi dialog
C. Proses menghafal tidak perlu memperhatikan ketepatan teks
melainkan makna
D. Proses menghafal dilakukan dengan peragaan langsung sesuai
karakter

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

operet memainkan peran
: Proses

Materi yang
dibutuhkan

:
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Menerapkan karakter peran dalam drama musikal
dan/atau operet
Proses menghafal teks lakon sebagai persiapan
memainkan peran dalam drama musikal dan/atau

Bermain peran dalam drama musikal dan/atau
operet
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A. Aktivitas Pembelajaran
Dalam aktivitas pembelajaran pemeranan drama musikal ini menggunakan
metode pembelajaran Projek Base Learning dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
Tabel 3 Aktifitas Pembelajaran

Tahap
Pembelajaran
1. Penentuan
Pertanyaan
Mendasar

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

1. Peserta didik dikelompokan, masingmasing kelompok terdiri dari 10 orang
2. Tiap

kelompok

tentang

membaca

pemeranan

drama

referansi
musikal

dan/atau operet
3. Guru dan siswa mendiskusikan tentang
pemeranan drama musikal dan/atau
operet
4. Siswa menyimpulkan bahan referensi dan
menentukan projek pemeranan drama
musikal dan/atau operet
2. Mendesain

1. Guru dan siswa mendiskusikan unsur-

Perencanaan

unsur

yang

diperlukan

dalam

Proyek

melaksanakan pemeranan drama musikal
dan/atau operet
2. Guru dan siswa mengidentifikasi langkah
kerja dalam melaksanakan pemeranan
drama musikal dan/atau operet
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3. Guru

dan

siswa

merancang

projek

pelaksanaan pemeranan drama musikal
dan/atau operet
3. Menyusul
Jadwal

1. Guru dan siswa menyusun jadwal kerja
pelaksanaan pemeranan drama musikal
dan/atau operet
2. Jadwal

kerja

pelaksanaan

pemeranan

drama musikal dan/atau operet terdiri
dari;
a. Menentukan naskah drama musikal
dan/atau operet (pada modul penulisan
lakon)
b. Menganalisis naskah drama musikal
dan/atau operet
c. Menganalisis karakter peran dalam
naskah drama musikal dan/atau operet
d. Melaksanakan latihan olah tubuh
e. Melaksanakan latihan olah suara
f. Melaksanakan latihan olah rasa
g. Melaksanakan

latihan

teknik

pemeranan

drama

pemeranan
h. Melaksanakan

musikal dan/atau operet
i. Mengevaluasi

pemeranan

musikal dan/atau operet
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4. Memonitor

1. Guru memonitoring pelaksanaan projek

Kemajuan

pemeranan drama musikal dan/atau

Projek

operet
2. Guru membimbing pelaksanaan projek
sesuai dengan jadwal kerja
3. Guru memastikan pelaksanaan projek
sesuai dengan jadwal kerja yang telah
disusun oleh siswa
4. Guru memberi solusi apabila ada kendala
dalam pelaksanaan projek

5. Menguji
Proses

1. Siswa melaksanakan semua tahap kerja
dan

Hasil Belajar

yang telah dijadwalkan
2. Guru melaksanakan uji setiap tahap kerja
mulai dari olah tubuh, olah suara, olah
rasa,

analisis

dan/atau

teks

operet,

drama

teknik

musikal

pemeranan,

sampai dengan pelaksanaan pemeranan
drama musikal dan/atau operet
3. Guru dan siswa membuat persiapan
pementasan pemeranan drama musikal
dan/atau operet
6. Melakukan

1. Guru dan siswa melaksanakan evaluasi

Evaluasi

pelaksanaan projek pemeranan drama

Pengalaman

musikal dan/atau operet

Membuat
Proyek

2. Siswa

membuat

laporan

tertulis

pelaksanaan pemeranan drama musikal
dan/atau operet
3. Guru

membimbing

siswa

dalam

pelaksanaan pembuatan laporan tertulis
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Aktivitas 1 Menentukan Pertanyaan Mendasar
Guru dan siswa mendiskusikan tentang pemeranan drama musikal dan/atau
operet. Bahan diskusi bisa mengakses media online, maupun yang media
tercetak. Diskusi bisa dilakukan dalam kelompok kecil maupun dalam
kelompok besar. Bila diskusi dilakukan dalam kelompok kecil, maka kelompok
itu sekaligus memilih naskah lakon drama musikal dan/atau operet yang akan
dimain. Naskah lakon drama musikal dan/atau operet terkadang sudah ada
atau siap dimainkan. Bila naskah lakon belum tersedia maka, harus membuat
naskah lakon drama musikal dan/atau operet. Dalam aktifitas ini juga siswa
atau kelompok sudah menentukan naskah lakon drama musikal dan/atau
operet yang akan dimainkan.

Aktivitas 2 Merencanakan Projek
Aktifitas kedua ini siswa sudah mulai merencanakan projek yang akan
dilakukan. Kegiatan mengidentifikasi unsur-unsur kerja dalam pemeranan
drama musikal dan/atau operet, maupun langkah kerja ketika melaksanakan
pemeranan drama musikal dan/atau sudah ditentukan. Langkah kerja di mulai
dari mendiskusikan lakon, kemudian persiapan tubuh dan jiwa pemeran,
sampai dengan pelaksanaan pemeranan drama musikal dan/atau operet.
Aktifitas perencanaan ini juga sudah harus memikirkan kemungkinan jadwal
kerja, kesulitan pelaksaan kerja, sampai dengan kemungkinan penyusunan
solusi bila ada kendala dalam pelaksanaan projek pemeranan drama musikal
dan/atau operet

Aktivitas 3 Menyusun Jadwal
Siswa menyusun jadwal kerja pelaksanaan pemeranan drama musikal
dan/atau operet. Jadwal ini disusun secara diskriptif maupun secara tabel.
Dalam jadwal kerja ini disusun secara detail jenis pekerjaan dan waktu
pelaksanaan pekerjaan. Salah satu contoh jadwal kerja secara tabel adalah
sebagai berikut.
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Tabel 4 Contoh Jadwal Pemeranann Drama Musikal dan/atau Operet

WAKTU DALAM MINGGU
NO

PEKERJAAN
I

1

Pembuatan Jadawal
Kerja

2

Penentuan dan
Analisis teks

3

Olah Tubuh

4

Olah Suara

5

Olah Rasa

6

Monitoring
Pelaksanaan

7

Teknik Pemeranan

8

9

10

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Monitoring
Pelaksanaan
Memainkan Peran
dalam drama
musikal dan/atau
operet
Evaluasi Permainan

Aktivitas 4 Memonitor Kemajuan Projek
Pada aktifitas ke 4 ini, siswa melaksanakan latihan sesuai dengan lembar kerja,
mulai dari:
LK 1. Melaksanakan Olah Tubuh.
LK.2 Melaksanakan Olah Suara
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X

LK.3 Melaksanakan Olah Rasa
LK.4 Melaksanakan Teknik Pemeranan
LK.5 Analisis Gambaran Karakter
Guru pada aktifitas ke 4 adalah memonitoring pelaksanaan pelatihan yang
dilakukakn oleh siswa sesuai dengan lembar kerja siswa dalam rangka
melaksanakan pemeranan drama musikal dan/atau operet. Guru tidak hanya
memonitoring, tetapi juga membimbing bila siswa mengalami kesulitan dalam
melaksanakan kegiatannya.

Aktivitas 5 Menguji Proses dan Hasil Belajar
Pada aktifitas ini siswa melaksanakan aktifias sesuai dengan lembar kerja yang
tersedia yaitu; LK. 6 Memainkan Karakter Peran. Lembar kerja ini adalah
muara dari semua lembar kerja yang telah dikerjakan oleh siswa pada
aktifitas-aktiftas sebelumnya.

Pada aktifitas ini guru menguji proses

pelaksanaan dari projek yang telah dilakukan oleh siswa.

Aktivitas 6 Melakukan Evaluasi Pengalaman Membuat Projek
Aktifitas terakhir adalah guru dan siswa melakukan evaluasi pengalaman
melaksanakan atau membuat projek pemeranan drama musikal dan/atau
operet. Pada aktifitas ini siswa membuat tindak lanjut dari projek yang telah
selesai dilakukan dan membuat projek selanjutnya yaitu mementaskan
pemeranan drama musikal dan/atau operet ini pada sebuah pementasan.
Pada aktifitas ini guru membuat suatu evaluasi tentang kelebihan dan
kekurangan dari projek ini dan hasil dari evaluasi ini akan digunakan untuk
membuat projek baru yaitu mementaskan drama musikal dan/atau operet
dalam sebuah pementasan.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1. Melaksanakan Olah Tubuh
Judul

: Olah Tubuh Drama Musikal

Tujuan

: Persiapan tubuh sebelum berperan dalam drama
Musikal

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas IX

Lakukan Latihan olah tubuh ini dimulai dari pemanasan atau warming-up,
olah tubuh inti dan Pendinginan. Latihan ini berfungsi untuk
mempersiapkan otot-otot tubuh dan persendian agar tidak mudah cedera.
Latihan olah tubuh ini dimulai dari;
Pemanasan
1. Latihan Pemanasan Leher
a. Miringkan kepala ke bahu kiri dan tahan selama 8 hitungan.
b. Miringkan kepala ke bahu kanan dan tahan selama 8 hitungan.
c. Tengokkan kepala ke bahu kiri dan tahan selama 8 hitungan.
d. Tengokkan

kepala

ke

bahu

kanan

dan

tahan

selama

8

hitungan.Tundukkan kepala ke depan dan dagu menyentuh dada dan
tahan selama 8 hitungan.
e. Dongakkan kepala ke belakang, dan tahan selama 8 hitungan.
2. Latihan Jari dan Pergelangan Tangan
a. Tautkan jari-jari tangan kiri dan kanan, putar telapak tangan menjauhi
tubuh, luruskan lengan-lengan dan regangkan selama 8 hitungan.
b. Tekan telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan regangkan
pergelangan tangan, pertahankan selama 8 hitungan.
c. Tekan telapak tangan kiri dengan tangan kanan dan regangkan
pergelangan tangan, pertahankan selama 8 hitungan.
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b. Kedua tangan berjabatan (kedua telapak rapat) dan lengan-lengan di
atas kepala, bengkokkan ke samping kanan dan tahan selama 8 hitungan,
dilanjutkan ke sebelah kiri dengan hitungan yang sama. Lakukan 2 kali.
3. Latihan Kaki dan Punggung
a. Berdiri dan buka kaki sejauh + 60 Cm, capailah tungkai kaki kanan, tahan
selama 8 hitungan, lakukan bergantian dengan mencapai tungkai kaki
kiri.
b. Berdiri dan buka kaki sejauh + 60 Cm, capailah bagian tengah dengan
membungkukan badan ke depan, tahan selama 8 hitungan.
4. Latihan Pergelangan Kaki
a.

Fleksikan pergelangan kaki, gunakan kedua tangan untuk memberikan
tekanan regangan, tahan selama 8 hitungan.

b.

Ekstensikan pergelangan kaki, gunakan kedua tangan untuk
melemaskan, tahan selama 8 hitungan.

c.

Fleksikan lutut kanan, gunakan kedua tangan untuk menarik lutut ke
dada, dan tahan selama 8 hitungan.

d.

Ekstensikan lutut kanan dan tahan selama 8 hitungan.

e.

Lakukan point 3 dan 4 pada lutut kiri.

5. Latihan Cembung, Cekung, dan Datar
a. Bertopang pada tangan dan lutut di atas lantai dan bungkukkan
punggung anda. Bengkokkan tulang ekor anda turun dan ke dalam,
bulatkan tulang punggung dibagian dada dan bahu serta turunkan
kepala dan leher anda. Bentuklan punggung anda kedalam posisi
secembung-cembungnya.
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b. Angkat bagian tulang ekor anda, kosongkan tulang punggung bagian
dada dan bahu, dan tegakkan leher serta kepala anda. Bentuklah
punggung anda kedalam posisi secekung-cekungnya.
Lakukan latihan di atas dalam tempo yang lambat pada tahap permulaan,
dan yang terpenting adalah anda dapat merasakan pergerakan ruas demi
ruas tulang punggung. Setelah anda dapat merasakan dengan betul
tingkatkan kecepatannya dan secara bertahap melambat kembali sampai
diam.
6. Menggulung dan Melepas
a.

Berdiri dengan kedua kaki direnggangkan, turunkan pinggul dan
merendahlah sampai jongkok dengan bertumpukan kekuatan daya
dukung lutut.

b.

Bungkukkan tubuh bagian atas, tarik tulang ekor masuk ke arah dalam
lalu pelan-pelan duduklah dilantai.

c.

Luruskan kedua kaki dan gerakkan tulang punggung ke belakang
sehingga seluruh punggung terletak di lantai dengan tenang.

d.

Gulung seluruh tulang punggung ke depan mulai dari kepala, leher,
tulang punggung, dan ekor sehingga membungkuk di atas kaki dan
regangkan kedepan.

e.

Pelan-pelan berdiri sampai tegak dan mulai jalan dalam gaya lamban.

f.

Ulangi latihan ini sampai dapat merasakan fungsi ruas-ruas tulang
belakang.

7. Ayunan Bandul
a.

Berdiri dengan posisi melangkah dan angkatlah kedua lengan tinggi di
atas kepala.

b.

Bengkokkan tubuh bagian atas yang lurus itu sehingga membentuk
sudut yang tepat dengan kaki anda. Rasakan ketegangan kerena tetap
mempertahankan melurusnya tulang punggung pada posisi ini.
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c. Lutut-lutut dibengkokkan sedikit, biarkan tubuh bagian atas terjatuh
memberat dari bagian tengah tulang punggung dan kemudian hayunkan
mendekati dan menjauhi kaki.
d. Lengan-lengan harus mengikuti tubuh bagian atas dan ikut terayun maju
dan mundur. Jangan naikkan tubuh bagian atas. Ayunan ini akan mampu
menaikkan tulang punggung hanya sejauh sudut membengkoknya yang
tepat dari ayunan itu bermula.
e. Panjang ayunan harus tetap sama dan harus mampu membulat dan
meluruskan tulang punggung. Membulat, ketika batang tubuh bagian
atas menjauh, dan melurus, ketika tulang punggung mengayun ke depan
dan menjauh kalau kedua lengan berada di belakang. Membulat lagi
ketika batang tubuh bagian atas jatuh lagi, dan melurus, ketika tulang
punggung mengayun ke luar dan menjauh lagi ketika kedua lengan
berada di depan.
8. Pendinginan
a. Berdiri tegak, kaki dibuka + 60 Cm, badan condong ke kiri, kaki kanan
lurus dan kaki kiri agak ditekuk ke bawah, tangan kanan lurus ke atas di
samping kepala dan tangan kiri ditempelkan pada paha kaki kiri, tahan
sampai 8 hitungan. Ganti badan condong ke kanan.
b. Posisi berdiri masih sama tetapi badan tegak di tengah dan kedua lengan
direntangkan kiri dan kanan lurus bahu, kaki agak ditekuk ke bawah dan
lakukan gerakan mengeper ke atas dan bawah, lakukan selama 8
hitungan.
c. Posisi berdiri masih sama, kedua tangan lurus ke atas kepala dan
condongkan badan ke kiri, tahan sampai 8 hitungan. Ganti badan
condong ke kanan dengan hitungan yang sama.
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d. Posisi berdiri masih sama, silangkan tangan kanan sejajar bahu di depan
dada ke arah kiri dan tangan kiri membantu peregangan tepat pada siku,
tahan sampai 8 hitungan. Ganti tangan kiri dengan hitungan yang sama.
e. Posisi berdiri masih sama, tangan kanan lurus ke atas di samping kepala
dan tangan kiri menekan kepala kearah kiri, tahan sampai 8 hitungan.
Ganti tangan kiri lurus dan tangan kanan menekan kepala ke arah kanan
dengan hitungan yang sama.
f. Posisi berdiri masih sama, langkahkan kaki kanan ke belakang, lutut
kanan ditekuk serong kanan, kaki kiri bertumpu pada tumit, badan
condong ke depan, kedua telapak tangan menempel di atas kedua paha
dan ayunkan ke bawah samapi 8 hitungan. Ganti dengan kaki kiri ke
belakang dengan hitungan yang sama.
g. Posisi berdiri masih sama, tangan di samping badan, mulai tangan
diangkat lurus ke atas kepala sambil menghirup napas dalam 4 hitungan
dan

menurunkan tangan sambil menghembuskan napas dalam 4

hitungan. Lakukan gerakan ini 4 kali dan gerakan yang terakhir
dibarengi dengan menutup kaki.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 Melaksanakan Olah Suara
Judul

: Olah Suara Drama Musikal

Tujuan

: Persiapan vocal atau suara seorang calon pemeran
sebelum berperan dalam Drama Musikal

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas IX

Lakukan latihan olah suara ini diawali dengan latihan pernafasan, yaitu
menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta
menghembuskan udara yang banyak mengandung karbondioksida. Latihan
pernafasan ini dilakukan dengan tiga cara yaitu;
1. Pernafasan Dada
a. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga dada, tahan, hembuskan. Lakukan latihan ini 8 kali pengulangan.
b. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga dada, tahan, dan hembuskan sambil berdesis. Lakukan latihan ini
8 kali pengulangan.
c. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga dada, tahan, dan hembuskan sambil membunyikan huruf vokal.
Lakukan latihan ini 8 kali pengulangan.
2. Pernafasan Perut
a. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga perut, tahan, hembuskan. Lakukan latihan ini 8 kali pengulangan.
b. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga perut, tahan, dan hembuskan sambil berdesis. Lakukan latihan
ini 8 kali pengulangan.
c. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga perut, tahan, dan hembuskan sambil membunyikan huruf vokal.
Lakukan latihan ini 8 kali pengulangan.
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3. Pernafasan Diafragma
a. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga dada dan rongga perut sehingga sekat difragma mengeras, tahan,
hembuskan. Lakukan latihan ini 8 kali pengulangan.
b. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga dada dan rongga perut sehingga sekat difragma mengeras, tahan,
dan hembuskan sambil berdesis. Lakukan latihan ini 8 kali pengulangan.
c. Posisi berdiri tegak dan tarik nafas panjang langsung alirkan udara ke
rongga dada dan rongga perut sehingga sekat difragma mengeras, tahan,
dan hembuskan sambil membunyikan huruf vokal. Lakukan latihan ini 8
kali pengulangan.
4. latihan Lidah
a. Lidah dijulurkan sejauh mungkin, tahan dan tarik sedalam mungkin.
b. Lidah dijulurkan dan arahkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian.
c. Lidah dijulurkan dan putar searah jarum jam terus kebalikannya.
d. Bibir dikatupkan, rahang diturunkan dan lidah diputar di dalam mulut
searah jarum jam terus kebalikannya.
e. Lidah ditahan di gigi seri, terus hentakkan.
f. Membunyikan errrrr................, errrrrrr................ berulang-ulang. Latihan ini
berfungsi untuk melemaskan lidah.
g. ucapkan

dengan

cepat:

fud...fud...fud...fud...fud...dah

–

fud...fud...fud...fud...fud...dah. lakukan latihan ini sesering mungkin.
5. Latihan Rahang
a. Gerakkan rahang bawah dengan cara membuka dan menutup.
b. Gerakkan rahang bawah ke kiri dan kanan secara bergantian.
c. Gerakkan rahang bawah ke depan dan ke belakang secara bergantian.
d. Gerakkan rahang bawah melingkar sesuai dengan arah jarum jam dan ke
arah sebaliknya.
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e. Ucapkan dengan riang, ceria, gembira dan rileks: da....da....da....da.....
da.....da.... kemudian la....la.....la....la.....la....la Latihan ini bisa dengan huruf
konsonan yang lain yang digabung dengan huruf vokal a
6. Latihan Rahang Bawah
a. Gerakkan rahang bawah dengan cara membuka dan menutup.
b. Gerakkan rahang bawah ke kiri dan kanan secara bergantian.
c. Gerakkan rahang bawah ke depan dan ke belakang secara bergantian.
d. Gerakkan rahang bawah melingkar sesuai dengan arah jarum jam dan ke
arah sebaliknya.
e. Ucapkan dengan riang, ceria, gembira dan rileks: da....da....da....da.....
da.....da.... kemudian la....la.....la....la.....la....la Latihan ini bisa dengan huruf
konsonan yang lain yang digabung dengan huruf vokal a
7. Latihan Tenggorokan
a.

Ucapkan lo...la...le...la...lo...- lo...la...le...la...lo...- lo...la...le...la...lo... lakukan
latihan ini dengan santai, semakin lama semakin keras tetapi
tenggorokan jangan tegang.

b.

Nyanyikan dengan tenggorokan tetap terbuka la...la...la...la...laf... –
la...la...la...la...los... – la...la...la...la...lof...

8. Berbisik
Dalam latihan ini yang diutamakan adalah kontraksi otot-otot bibir,
wajah dan rahang.
a.

Lavalkan huruf vokal (a...i...u...e...o...) tanpa mengeluarkan suara.

b.

Lavalkan huruf c... d... l... n... r... s... t... tanpa mengeluarkan suara. Latihan
ini juga berfuungsi untuk melenturkan lidah.

c.

Lavalkan huruf konsonan dengan tanpa mengeluarkan suara.

d.

Lavalkan kata dan kalimat pendek tanpa mengeluarkan suara. Latihan
ini diutamakan pengejaan tiap suku kata, baik dalam kata maupun
dalam kalimat.
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9. Bergumam
a. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan dengan cara bergumam, fokus
gumaman ini pada rongga dada. Rasakan getaran pada rongga dada pada
waktu kita bergumam.
b. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan dengan cara bergumam, fokus
gumaman ini pada batang tenggorokan atau trakea. Rasakan getaran
pada batang tenggorokan pada waktu kita bergumam.
c. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan dengan cara bergumam, fokus
gumaman ini pada rongga hidung atau nasal. Rasakan getaran pada
rongga hidung pada waktu kita bergumam, biasanya ujung hidung kita
akan terasa gatal.
10. Bersenandung
a.

Tarik nafas, tahan, dan hembuskan sambil bersenandung. Lakukan
latihan ini mulai dari nada rendah sampai nada yang tinggi. Misalnya
dengan suku kata NA disenandungkan sesuai dengan tangga nada (do,
re, mi, fa, sol, la, si, do). Lakukan 8 kali pengulangan.

b.

Tarik nafas, tahan, dan hembuskan sambil bersenandung dengan tidak
sesuai tangga nada.

11. Latihan Artikulasi
a. Latihan bunyi nasal
• Ucapkan

huruf M,

N, NY,

NG

berulang-ulang

sampai

tepat

pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut, perhatikan posisi organ
produksi suaranya.
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b. Latihan bunyi vokal
• Ucapkan huruf A, I, E, U, O berulang-ulang sampai tepat pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut, perhatikan posisi organ
produksi suaranya.
c. Latihan bunyi konsonan
• Ucapkan huruf konsonan berulang-ulang sampai tepat pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut, perhatikan posisi organ
produksi suaranya.
d. Latihan bunyi diftong
• Ucapkan huruf AU, IA, AI, UA,

berulang-ulang sampai tepat

pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut, perhatikan posisi organ
produksi suaranya.
e. Latihan bunyi palatal belakang
• Ucapkan huruf G berulang-ulang sampai tepat pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf tersebut, perhatikan posisi organ produksi
suaranya.
f. Latihan bunyi palatal tengah
• Ucapkan huruf K berulang-ulang sampai tepat pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf tersebut, perhatikan posisi organ produksi
suaranya.
g. Latihan bunyi dental
• Ucapkan huruf T berulang-ulang sampai tepat pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf tersebut, perhatikan posisi organ produksi
suaranya.
h. Latihan bunyi labial
• Ucapkan huruf F, B berulang-ulang sampai tepat pengucapannya.
• Ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut, perhatikan posisi organ
produksi suaranya.
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i. Latihan bunyi S
• Nyanyikanlah potongan lagu Batak di bawah ini sekali dengan ‘s’
yang terlalu panjang, dan sekali dengan ‘s’ yang pendek.
Dengarkanlah bedanya.
1 1 1 . 1 1 1 .
sing

sing so

sing

sing

so

Perhatikanlah bahwa huruf bisu harus diucapkan bersambung dengan
huruf hidup berikutnya, sehingga huruf hidup itu mendapat kekuatan
dengan adanya huruf bisu itu. Jangan mengucapkan sambungan huruf bisu
dan huruf hidup itu sebagai dua huruf yang berdiri sendiri, tetapi sebagai
suatu kesatuan.
J. latihan bunyi huruf M, N, dan NG
• Ucapkan kemudian nyanyikan:- emm . . .

maa . . . amm

- enn . . .

naa . . .

ann

- eng . . .

nga . . .

ang

• Nyanyikan di bawah ini,
1 . . .
Ng
-

1 . . . 1 . . .
- nga -

-

-

a - -

-

12. Latihan Diksi
Latihan diksi dimulai dari membedakan huruf, kemudian diaplikasikan
pada kata dan kalimat hurf tersebut.
a. Latihan membedakan huruf P dengan B, T dengan D, dan K dengan G
b. Latihan membedakan huruf P, B, T, D, K, dan G dengan menggabungkan
dengan huruf vokal, misalnya PA dengan BA, atau TA dengan DA, KI
dengan GI dan seterusnya.
c. Latihan dalam bentuk kata, misalnya:
- Apabila

- Perpustakaan

- Begitu

- Kudengar

- Menyambut

- Luput
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13. Latihan Intonasi
a. Latihan Jeda
• Tentukan satu kalimat dan baca apa adanya. (misalnya “Berapa lama
saya harus menunggu…”)
• Bacalah kalimat yang sama, tetapi dibaca sesuai dengan jeda yang ada.
(misalnya “Berapa lama / saya harus menunggu…”)
• Bacalah kalimat tersebut berulang-ulang dengan memindah tada jeda
yang ada.
b. Latihan Tempo
• Tentukan satu kalimat dan baca ada adanya kalimat tersebut. (misalnya;
Siapa bilang itu tidak bisa dilakukan)
• Bacalah kalimat yang sama, tetapi dibaca sesuai dengan tandanya
(misalnya; Siapa bilang itu tidak bisa…..dilakukan)
• Bacalah kalimat tersebut dan baca kata yang diberi garis bawah dengan
tekanan (cepat atau lambat atau dieja)
c. Latihan Nada
• Tentukan satu kalimat dan baca ada adanya kalimat tersebut. (misalnya;
Kau pergilah ke pasar besok pagi)
•

Bacalah kalimat yang sama, tetapi dibaca sesuai dengan tandanya
(misalnya; Kau…pergilah ke pasar besok pagi)

•

Bacalah kalimat tersebut dan baca kata yang diberi garis bawah dengan
nada (tinggi atau rendah)

d. Latihan Nada
• Lakukan latihan dengan menyanyikan di bawah ini dengan cara staccato
1

2

3

mi

ni

1
la
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4

5

4

3

2

1 . 00

mi ni

mi

mi

ni

mi

ni

2

3

4

5

4

3

2

1

la

la

la

la

la

la

la

la

mi
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Lembar Kerja Peserta Didik 3. Melaksanakan Olah Rasa
Judul

: Olah Suara Rasa Drama Musikal

Tujuan

: Persiapan rasa atau intelektualitas seorang calon
pemeran sebelum berperan dalam drama musikal

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas IX

Lakukan latihan olah rasa atau latihan intelektualitas ini bersama-sama
dengan teman Anda dimulai dari latihan konsentrasi, latihan imajinasi,
latihan ingatan emosi, dan latihan ingatan emosi.
1. Latihan Konsentrasi
• Hitung 20
Semua peserta dalam lingkaran. Cobalah menghitung 1 sampai 20. siapa
saja boleh memulai dengan menyebut angka ‘1’, kemudian yang lain
meneruskan secara acak (siapa saja boleh melanjutkan) menyebutkan ‘2’
dan begitu seterusnya. Jika ada dua peserta menyebutkan angka
berbarengan maka permainan dimulai dari awal lagi.
CATATAN: sebuah permainan yang baik untuk konsentrasi serta
mengontrol emosi
• 1 bebek, 2 kaki, kwek,.....
Peserta duduk melingkar. Salah seorang peserta memulai dengan
mengucapkan satu bebek dua kaki wek, peserta berikutnya mengucapkan
dua bebek empat kaki kwek, peserta selanjutnya mengucapkan tiga bebek
enam kaki kwek kwek kwek, demikian seterusnya sampai semua peserta
medapatkan gilirannya. Jika terjadi kesalahan maka permainan dimulai
dari awal. Permainan juga bisa dilakukan dengan instruktur yang
menunjuk siapa peserta berikutnya yang mendapat giliran.
CATATAN: Untuk membuat variasi dan meningkatkan konsentrasi jenis
binatang bisa diganti dengan yang memiliki 4, 6, atau delapan kaki dengan
aturan yang sama.
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• Berhitung 1 2 3 Bergantian
a. Latihan ini dilakuan berdua atau berpasangan. Ajaklah teman anda
untuk melakukan latihan ini. Mula-mula duduklah berhadapan atau
berdiri berhadapan dan mulailah berhitung 1 sampai 3 tapi dilakukan
secara bergantian. Misalnya A menyebut 1, maka B meneruskan
menyebut 2 dan diteruskan A menyebut 3. Latihan diulang lagi dengan
B menyebut 1, kemudian diteruskan dengan A menyebut 2 dan B
menyebutkan 3. Lakukan latihan ini berulang-ulang sampai tidak
mengalami kesalahan.
b. Latihan tahap ke dua dilakukan dengan cara yang sama, tetapi ketika
menyebut angka 1 harus dibarengi dengan mengangkat jari telunjuk
tangan kanan.
c. Latihan tahap ke tiga dilakukan dengan cara yang sama, ketika
menyebut angka 1 harus dibarengi dengan mengangkat jari telunjuk
tangan kanan dan ketika menyebut angka 2 dengan cara bertepuk
tangan
d. Latihan tahap ke tiga dilakukan dengan cara yang sama, ketika
menyebut angka 1 harus dibarengi dengan mengangkat jari telunjuk
tangan kanan dan ketika menyebut angka 2 dibarengi dengan bertepuk
tangan, dan ketika menyebut angka 3 di barengi dengan menyilangkan
tangan kiri di depan tubuhnya.
2. Latihan Imajinasi
a. Latihan Imajinasi dengan Asosiasi
- Malapropism adalah merupakan tahap awal dari latihan asosiasi, guna
memancing ide atau imajinasi peserta berdasarkan benda yang dilihat.
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Latihan dimulai dari berjalan pelan keliling ruangan, tunjuklah
sembarang benda yang ada di ruang itu dan sebutlah dengan nama yang
berlainan. Misalnya pembimbing menunjuk sebuah poster dan peserta
menyebutnya dengan “kertas”, pembimbing menunjuk kursi dan peserta
menyebutnya dengan “kekuasaan”
CATATAN: latihan ini sangat bermanfaat bagi peserta yang sama sekali
tidak bisa berimajinasi atau berasosiasi. Pada tahap pertama peserta
boleh dengan bebas mengganti nama benda yang ditunjuk tetapi pada
akhirnya peserta akan dengan sendirinya menemukan asosiasi dari
benda tersebut, karena sangat sulit pikiran manusia untuk lepas dari
asoiasi.
b. Latihan Imajinasi dengan Stimulus
- Latihan ini menggunakan benda untuk stimulus imajinasi. Masingmasing peserta memegang sebuah benda, dan benda tersebut
diimajinasikan sebagai apa saja. Dalam latihan gunakan stimulus
seandainya. Misalnya anda memegang sebuah bola, maka imajinasikan
”seandainya” bola tersebut ingin memakan anda, atau bola tersebut
mengajak anda untuk berdansa dan sebagainya.
- Ajaklah teman anda dalam latihan imajinasi ini, seandainya teman anda
itu adalah sebuah tanah liat, atau sebatang kayu, buatlah sebuah
patung dari teman anda tersebut. Lakukanlah secara bergantian.
- Carilah benda dan benda itu bisa apa saja untuk alat latihan, gunakan
alat tersebut dan perlakukan benda tersebut sebagai apa saja. Misalnya
alat itu adalah sepatumu, maka anggaplah sepatu itu menjadi apa saja
(sebagai mobil-mobilan, sebagai sapu, sebagai perahu atau mainanmu
dan sebagainya).
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3. Latihan Ingatan Emosi
• Lintasan Emosi
Buat dua kelompok dan masing-masing kelompok saling berseberangan.
Pembimbing menentukan emosi, misalnya ’sedih’ maka kelompok A
mengungkapkan emosi sedih dan melintas menuju tempat kelompok B,
sedangkan kelompok B melintas menuju tempat kelompok A dengan
emosi

sebaliknya. Lakukan latihan dengan emosi-emosi yang lain.

Lakukan latihan dengan penghayatan dan ekspresif serta jangan
terburu-buru.
• Tergesa-Gesa dan Berhenti
Duduk atau berdiri, bayangkan anda merasakan perasaan tergesa-gesa
untuk menyelamatkan diri. Ekspresikan perasaan tersebut dan jangan
ditahan. Ekspresikan perasaan ketakutan dan keinginan untuk
menyelamatkan diri tersebut. Biarkan tangan dan kaki bergerak, kadang
tergesa-gesa kemudian berhenti, atau bergerak dengan hati-hati.

200

Unit Pembelajaran
Pemeranan Drama Musikal

Lembar Kerja Peserta Didik 4. Melaksanakan Teknik Pemeranan
Judul

: Teknik Pemeranan Drama Musikal

Tujuan

: Persiapan teknik seorang calon pemeran sebelum
berperan dalam drama musikal

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas IX

Lakukan latihan teknis berikut sebelum Anda memain peran atau berperan
dalam sebuah pementasan drama musikal. Latihan tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Latihan Teknik Muncul
• Cobalah muncul dari sisi panggung atau tempat yang digunakan sebagai
panggung dengan tergesa-gesa. Rasakan ketergesa-gesaan tersebut
kemudian mintalah evaluasi dari pembimbing, apakah sudah terlihat
tergesa-gesa. Lakukan latihan ini berulang-ulang sampai bisa merasakan
rasa tergesa-gesa tersebut.
• Coba ulangi lagi muncul dengan tergesa-gesa, kemudian berhenti dan
lihatlah di sekeliling ruang panggung tersebut yang diteruskan dengan
mencari sesuatu dipanggung tersebut.
• Cobalah keluar panggung tersebut dengan tergesa-gesa kemudian
kembali lagi masuk panggung dengan rasa yang bahagia.
• Lakukan latihan teknik muncul ini dengan rasa yang berbeda-beda,
kadang sedih, gembira, marah, malu-malu, curiga, lucu dan lain-lain.
• Buatlah kelompok latihan dan ajaklah temanmu latihan teknik muncul
ini dengan cara ada yang di luar panggung dan ada yang di dalam
panggung. Kelompok yang di dalam panggung berbicara bebas dalam
kelompok, kemudian kelompok yang di luar panggung masuk ke
panggung dengan rasa sedih. Kelompok yang di dalam panggung
merespon kelompok yang baru masuk dengan pandangan kemudian
berbicaralah dengan bebas ketika merespon tersebut.
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• Latihan diterus dengan kelompok yang di dalam panggung, kemudian
keluar panggung dengan marah-marah. Responlah kelompok yang
marah-marah tersebut dan lihatlah ketika keluar panggung.
• Latihlah dengan kelompok yang di dalam panggung merasakan
kesedihan yang luar biasa, kemudian kelompok yang diluar panggung
masuk ke panggung, terus merespon kelompok yang sedih tersebut.
Lakukan dialog sampai kelompok tersebut merasakan kebahagiaan yang
luar biasa.
• Lakukan latihan ini berulang-ulang dan bergantian dengan rasa yang
berbeda-beda, kemudian mintalah pendapat kepada teman-teman yang
lain dan guru yang ada tentang latihan teknik muncul ini.
b. Latihan Teknik Memberi Isi
• Lakukan latihan tekanan dinamik dengan mengucapkan kalimat salah
satu kata yang diberi tekanan,
Contoh kalimat : KEMARIN Ayah Pulang dari Medan
Kemarin AYAH Pulang dari Medan
Kemarin Ayah PULANG dari Medan
Kemarin Ayah Pulang dari MEDAN
• Lakukan latihan tekanan nada dengan mengucapkan kalimat sebagai
berikut; contoh kalimat: Sembilan (nada marah)
Sembilan (nada bingung)
Sembilan ( nada pertanyaan)
Sembilan (penasaran)
• Lakukan latihan tekanan tempo dengan mengucapkan kalimat sebagai
berikut: contoh kalimat : saya lupa mengerjakan PR (sedih)
saya lupa mengerjakan PR (bahagia)
saya lupa mengerjakan PR (marah)
saya lupa mengerjakan PR (malu)
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c. Latihan Teknik Pengembangan
• Lakukan latihan volume suara dengan cara sebagai berikut:
1. Pilihlah satu buah kata, kemudian ucapkan. Setelah itu mintalah
pasangan untuk menirukan ucapan dengan pengucapan yang lebih
keras.
2. Pilihlah kata yang lainnya, kemudian cobalah bergantian. Yang
menirukan mengucapkannya dengan volume yang lebih keras.
Kemudian variasikan latihan dengan pengucapan dengan volume yang
lebih rendah. Yang menirukan mengucapkan dengan volume yang lebih
rendah.
• Lakukan latihan nada suara dengan cara sebagai berikut:
1. Latihan masih sama seperti latihan menaikkan dan menurunkan
volume suara dengan teknik berpasangan. Akan tetapi pada latihan
ini bukan pada keras lemahnya volume suara tetapi pilihan dalam
menggunakan nada dasar. Ucapkan kata dengan nada dasar do,
mintalah temanmu untuk menirukan dengan menggunakan nada
dasar re. Lanjutkan dengan nada dasar mi, kemudian mintalah
temanmu untuk menirukan dengan nada dasar fa dan begitu
seterusnya. Mintalah teman anda untuk menirukan dengan nada
dasar yang lebih tinggi.
2. Ucapkan kata dengan nada dasar sol kemudian mintalah kepada
temanmu untuk menirukan dengan nada dasar fa. Lanjutkan dengan
Nada dasar si, kemudian mintalah temanmu untuk menirukan dengan
nada dasar la dan begitu seterusnya. Mintalah teman anda untuk
menirukan dengan nada dasar yang lebih rendah. Lakukan latihan ini
secara bergantian dan variasikan dengan nada yang lain misalnya
kebalikannya.
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• Lakukan latihan tempo suara dengan cara sebagai berikut:
1. Latihan masih sama dengan sebelumnya, latihan berpasangan hanya
saja kini menggunakan tempo dalam pengucapan.Ucapkanlah sebuah
kata dengan tempo biasa, mintalah teman anda untuk menirukannya,
tetapi dengan tempo lebih cepat lagi.
2. Ucapkan sebuah kata dengan tempo yang cepat, mintalah teman anda
untuk menirukannya dengan tempo yang lebih cepat lagi.
3. Ucapkan sebuah kata dengan tempo yang cepat, mintalah teman anda
untuk menirukannya dengan tempo yang lambat
4. Ucapkan sebuah kata dengan tempo yang lambat, mintalah teman
anda untuk menirukannya dengan tempo yang lebih lambat lagi (di
eja). Lakukan latihan ini secara bergantian dan variasikan dengan
tempo yang lain
• Lakukan latihan berpindah tempat dari kiri ke kanan, atau dari belakang
ke depan, atau berpindah kemanapun. Yang penting harus diperhatikan
adalah setiap perpindahan pemain haruslah mempunyai alasan yang
kuat, dan logis, tidak hanya sebatas bergerak untuk memenuhi panggung
(ruangan)
d. Latihan Teknik Pengulangan
• Lakukan latihan teknik pengulangan emosi dengan cara sebagai berikut:
1. Pilihlah dua warna yang berbeda, semisal warna merah dan warna
putih. Bayangkan bahwa Anda saat ini sedang berdebat dengan
kawan anda perihal warna yang paling bagus. Tidak ada dialog lain
hanya kata merah dan putih yang didialogkan. Kemudian ucapkan
kata merah dan putih dengan tempo yang lambat menjadi semakin
cepat hingga klimaks.
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2. Variasikan jumlah kata yang akan diucapkan, bisa diawali dari 10 kali,
15 kali dan 5 kali. Latihan selanjutnya bisa dilakukan dengan
memejamkan mata ataupun dengan membebaskan tubuh untuk
bergerak.
3. Lakukan latihan seperti latihan sebelumnya, kata yang akan diucapkan
bisa anda pilih sendiri, sekarang ucapkan kata yang sudah anda pilih
dengan volume suara lirih makin keras, hingga suara terdengar begtu
keras dan mencapai klimaks.
• Lakukan latihan teknik pengulangan cara bicara dengan cara sebagai
berikut:
1. Latihan dengan teknik cermin. Cari pasangan untuk latihan. Gunakan
metode cermin. Sebelumnya, tentukan dulu siapa yang menjadi cermin
dan siapa yang bercermin.
2. Latihan Dengan Teknik Cermin suara. Pilih satu kata kemudian ucapkan
pada cermin dan cermin menirukan kata tersebut dari ucapan yang
bercermin. Lakukan latihan secara bergantian.
3. Lingkaran Suara. Semua berada dalam lingkaran. Seseorang memulai
permainan dengan membuat gesture dan suara yang ditujukan kepada
orang disebelahnya. Orang yang di sebelah segera menirukan gesture
dan suara tersebut, kemudian segera membuat gesture dan suara baru
yang sangat berbeda dan ditujuan untuk orang di sebelahnya, demikian
seterusnya sampai semua orang mendapatkan gilirannya. Para
partisipan

diharapkan

tidak

menyiapkan,

merencanakan

atau

menyusun lebih dulu gesture, dan suara yang akan ditunjukkan. Semua
dimulai secara spontan dan bebas.
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• Lakukan latihan teknik pengulangan gerakkan dengan cara sebagai
berikut:
1. Latihan dengan teknik cermin. Cari pasangan untuk latihan. Gunakan
metode cermin. Sebelumnya, tentukan dulu siapa yang menjadi cermin
dan siapa yang bercermin.
2. Latihan pengulangan dengan teknik cermin gerak. Buat sebuah pose
atau gerakkan kemudian cermin menirukan gerakkan atau pose
tersebut. Lakukan latihan secara bergantian.
3. Latihan Dengan Game Lingkaran Penerima. Semua partisipan berdiri
melingkar. Seorang partisipan memulai dengan membuat sebuah
gerakan dan pose (gesture) yang kemudian ditirukan oleh partisipan di
sebelahnya. Demikian seterusnya sampai semua orang mendapatkan
giliran.
Catatan: meskipun kita berharap bahwa gesture yang dilakukan tidak
akan berubah tetapi perubahan pasti terjadi, karena partisipan lain ada
kemungkinan menirukan dengan tidak tepat. Jika ini terjadi maka
biarkan saja yang terpenting partisipan berikutnya berusaha menirukan
gesture yang telah berubahtersebut dengan sungguh-sungguh.
Variasi: gesture bisa ditambahkan dengan suara atau kata.
e. Latihan Teknik Penonjolan
• Lakukan latihan teknik penonjolan dengan cara sebagai berikut:
1. Latihan dimulai dari menghadap kearah penonton secara frontal,
kemudian dilanjutkan 45 derajat ke samping kanan, dilanjutkan 90
derajat ke samping kanan, 135 derajat ke samping kanan sampai
membelakangi penonton. Lakukan latihan ini ke arah sebaliknya.
Lakukan latihan di atas tetapi dengan posisi jongkok.
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Buatlah sebuah komposisi yang bercerita secara kelompok, gunakan
levelitas tubuh dari level atas, level tengah hingga level bawah. Kemudian
berilah penonjolan. Misalnya : komposisi sebuah pose keluarga yang
menceritakan tentang seorang bapak yang sedang menasehati anaknya
yang tidak naik kelas
f. Latihan Teknik Timming
• Lakukan latihan teknik timming dengan cara sebagai berikut:
1. Lakukan latihan dengan cara bergerak dulu baru disusul dengan
berkata atau berdialog
2. Lakukan latihan dengan bergerak sambil berbicara atau berdialog
3. Lakukan latihan dengan berbicara dulu baru bergerak.
Contoh kalimat :
•

“Aku tak peduli dengan surat ini” (menyobek-nyobek kertas surat)
Latihan bicara dulu baru bergerak

•

“Selamat ulang tahun” (memberikan sebuah kado)
Latihan bicara sambil bergerak

•

“Aku tak sudi dihina” (memukul meja)
Latihan bergerak dulu baru bicara

g. Teknik Improvisasi
• Lakukan latihan improvisasi dengan kata-kata, caranya ajak temanmu
untuk berdialog masalah korupsi. Latihan ini juga bisa dilakukan dengan
cara pengandaian, yaitu seandainya kamu sebagai seorang wartawan
yang sedang mewawancarai seorang koruptor yang menyesa.
• Lakukan latihan improvisasi dengan gerakkan, caranya menciptakan
gerakkan-kerakan yang artistik.
• Lakukan latihan improvisasi dengan benda caranya siapkan sebuah
benda, dan benda tersebut bisa dianggap sebagai teman yang bisa diajak
ngobrol
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Lembar Kerja Peserta Didik 5. Analisis Gambaran Karakter
Peran
Judul

: Analisis Karakter Tokoh

Tujuan

: Analisis gambaran karakter tokoh yang akan dimainkan
seorang calon pemeran sebelum berperan dalam
drama musikal

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas IX

Analisislah karakter yang hendak Anda mainkan pada teks drama musikal
yang sudah Anda tentukan. Dalam analisis ini yang perlu Anda cari tahu
adalah ciri fisik dari karakter yang hendak Anda mainkan, ciri psikis atau
intelektual dari karakter tersebut, dan ciri sosiologi dari karakter tersebut.
1. Pilihlah sebuah teks naskah lakon drama musikal, kemudian baca dan
carilah ciri-ciri fisik dari karakter yang ada dalam teks lakon drama
musikal tersebut.
Jenis kelamin

:

Tinggi badan

:

Kecacatan Tubuh :
Usia

:

Semakin banyak Anda menemukan ciri-ciri fisik dari karakter yang ada
dalam teks tersebut, maka semakin mudah Anda memainkan karakter
tersebut.
2. Analisis lah ciri-ciri psikis atau kejiwaan dari karakter yang ada dalam
teks lakon drama musikal tersebut.
Latar belakang kejiwaan :
Mentalitas moral

:

Temperamen/emosi

:

Tingnkat kecerdasan

:

Keahlian khusus

:
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3. Analisis lah ciri-ciri sosial atau ciri-ciri kehidupan sosial dari karakter
yang ada dalam teks lakon drama musikal tersebut.
Status sosial

:

Jabatan

:

Pekerjaan

:

Pendidikan

:

Keahlian khusus :
Carilah semua gambaran-gambaran tersebut dalam teks lakon drama
musikal yang yang telah anda pilih. Kalau gambaran itu tidak Anda
temukan, bisa Anda konsultasi dengan penulisa lakon tersebut. Tetapi
kalau teks lakon tersebut Anda yang menulis sendiri, maka proses
pencarian gambaran-gambaran tersebut akan lebih mudah, karena itu bisa
Anda tentukan sendiri.
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Lembar Kerja Peserta Didik 6. Memainkan Karakter Peran
Judul

: Memainkan Karakter Peran

Tujuan

: Persiapan penghayatan seorang calon pemeran
sebelum berperan dalam drama musikal

Identitas Mapel

: Seni Budaya SMP Kelas IX

Sebelum memainkan karakter peran yang ada dalam teks lakon drama
musikal, lakukanlah serangkaian latihan sebagai berikut:
1. Menghafal Teks
• Bacalah teks drama musikal yang telah Anda pilih bersama kelompok.
Ketika membaca teks untuk pertama kali jangan melibatkan emosi atau
ekspresi dialog
• Pahami semua semua kata, kalimat, maupun tanda baca dalam teks
lakon tersebut
• Pahami makna setiap kata maupun kalimat yang ada, kalau Anda tidak
memahami kata atau kalimat tersebut, konsultasikan pada pembimbing
Anda.
• Baca berulang-ulang teks drama musikal

tersebut sampai Anda

memahami.
• Baca teks drama musikal tersebut sambil berimajinasi menjadi tokoh
yang dimainkan
• Baca teks tersebut berkali-kali sambil bergerak, seolah-olah anda sudah
memainkan karakter peran yang anda pilih.
• Baca berulang-ulang teks drama musikal tersebut sampai hafal dan kata
serta kalimat yang ada dalam teks drama musikal tersebut menjadi kata
dan kalimat Anda.
• Sekali waktu ajaklah teman sekelompok Anda untuk menghafal teks
bareng agar lebih cepat hafal karena termotivasi.
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2. Lakukan observasi karakter
• Lakukan observasi karakter sesuai dengan hasil analisis karakter
• Dalam observasi tersebut, kumpulkan gambaran-gambaran dari
banyak objek
• Ketika gambaran-gambaran tersebut sudah terkumpul, maka lakukan
interpretasi dari gambaran hasil observasi
• Interpretasi ini berfungsi untuk memproses gambaran-gambaran
yang didapat pada proses observasi menjadi terwujud dalam
karakter Anda
3. Menerapkan Teknik Pemeranan
• Lakukan latihan tanpa membaca teks fragmen (sudah hafal) bersama
teman-teman Anda.
• Latihan ini sudah menerapkan teknik pemeranan yang sudah Anda
latihkan.
• Latihan ini juga menerapkan blocking
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C. Bahan Bacaan

Judul Bahan Bacaan 1 Olah Tubuh
Pemeran sebegai elemen penting dalam sebua pementasan seharusnya dapat
menguasai tubuh, emosi dan intelektualnya. Penguasaan tubuh sangat erat
dengan olah tubuh yaitu bagaimana cara mendayagunakan organ tubuh untuk
mencapai kekuatan, kelenturan, ketahanan dan keterampilan tubuh sehingga
mampu menciptakan setiap gerak yang dibutuhkan dalam pementasan. Olah
tubuh bagi seorang pemeran sama halnya seperti seorang seniman keramik
menyiapkan adonan tanah liat yang diaduk-aduk diremas dan digiling
sebelum membentuk keramik yang diinginkan. Latihan olah tubuh akan
membuat pemeran sadar bahwa tubuh dan gerakan yang dilakukan tidak
saling terjadi pertentangan. Ia akan dapat merasakan bahwa setiap bagian
tubuhnya akan menjalankan fungsi aktif dalam menempuh ruang.
Olah tubuh dalam pelatihan ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu latihan olah
tubuh pemanasan, olah tubuh inti, dan olah tubuh pendinginan. Olah tubuh
pemanasan atau peregangan (Warm-Up) yaitu serial dari gerakan tubuh
dimaksudkan untuk meningkatkan sirkulasi dan meregangkan otot dengan
progresif (bertahap). Olah tubuh inti yaitu serial pokok dari gerakan yang akan
dilatihkan sesuai dengan tujuan. Pendinginan atau peredaan (warm-down)
yaitu serial pendek gerakan latihan yang bertujuan untuk mempertahankan
penambahan sirkulasi yang ringan dan menggunakan kehangatan tubuh untuk
memberi kesempatan otot-otot untuk mengambil manfaat dari latihan

Judul Bahan Bacaan 2 Olah Suara
Proses dalam pementasan teater adalah proses komunikasi, yaitu proses
transformasi informasi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi
yang dilakukan oleh komunikator menggunakan dua bahasa yaitu bahasa
verbal dan bahasa non verbal. Bahasa verbal yaitu bahasa yang berupa kata-
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kata yang dianut oleh seorang dalam suatu budaya tertentu. Misalnya bahasa
Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain di dunia.
Bahasa tubuh yang biasa disebut dengan gesture yaitu sikap atau pose tubuh
seseorang yang mengandung makna dan menimbulkan bahasa tubuh (body
language). Bahasa tubuh ini juga dipengaruhi oleh oleh budaya tertentu,
karena bahasa tubuh tidak bersifat universal. Misalnya ‘mengangguk’, di
Indonesia diartikan sebagai persetujuan sedangkan di India diartikan sebagai
penolakan.
Ucapan yang dilontarkan oleh seorang pemeran mempunyai peranan yang
sangat penting dalam pementasan drama. Hal ini disebabkan karena dalam
dialog banyak terdapat nilai-nilai yang sangat bermakna. Jika lontaran dialog
tidak sesuai sebagaimana mestinya maka nilai yang terkandung tidak dapat
dikomunikasikan kepada penonton, dan ini merupakan kesalahan yang fatal
bagi seorang pemeran.
Komunikasi verbal yang dilakukan oleh pemeran memerlukan berbagai
persiapan agar kualitas suara yang dihasilkan dapat mendukung komunikasi.
Suara adalah hal lain yang penting dalam kegiatan pementasan teater
menyangkut segi auditif atau sesuatu yang berhubungan dengan pendengaran.
Dalam kenyataannya suara dan bunyi itu sama, yaitu hasil getaran udara yang
datang dan menyentuh selaput gendang telinga. Tetapi dalam konvensi
pementasan teater kedua istilah tersebut dibedakan. Suara merupakan
produk manusia untuk membentuk kata-kata, sedangkan bunyi merupakan
produk benda-benda.
Suara dihasilkan oleh proses mengencang dan mengendornya pita suara
sehingga udara yang lewat berubah menjadi bunyi beserta organ artikulasi
manusia di dalam mulut maupun hidung, dan dibedakan dengan bunyibunyian lain yang bukan dihasilkan organ artikulasi. Dalam kegiatan
pementasan teater, suara memengang peranan penting, karena digunakan
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sebagai bahan komunikasi yang berwujud dialog. Permainan dialog ini
merupakan salah satu daya tarik dalam membina konflik-konflik dramatik.
Suara manusia adalah lambang komunikasi dan dijadikan lambang benda,
gerak, rasa dan buah pikiran, baik yang abstrak maupun yang kongkrit
sehingga menjadi alat tukar pikiran untuk menyampaikan informasi. Unsur
dasar dari bahasa lisan adalah suara, dan prosesnya adalah suara dijadikan
kata dan kata-kata disusun menjadi frasa serta kalimat yang kesemuanya
dimanfaatkan dengan aturan tertentu yang disebut gramatika atau
paramasastra. Pemilihan kata-kata memainkan peranan dalam aturan yang
dikenal dengan istilah diksi. Selanjutnya suara tidak hanya dilontarkan begitu
saja tetapi dilihat dari keras lembutnya, tinggi rendahnya dan cepat lambatnya
sesuai dengan gambaran tentang kondisi dan situasi psikologi, itulah yang
disebut intonasi. Suara juga dipengaruhi oleh hubungan antar otot, hubungan
antara apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya yang disebut
dengan artikulasi.
Pernafasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung
oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak
mengandung karbondioksida. Proses menghirup udara ini disebut inspirasi
dan proses menghembuskan udara ini disebut ekspirasi. Fungsi dari dari
pernafasan ini secara fisiologi adalah mengambil oksigen yang kemudian
dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk pembakaran serta mengeluarkan
karbondioksida yang terjadi dari sisa pembakaran, kemudian dibawa oleh
darah ke paru-paru untuk dibuang. Di dalam pementasan teater, pernafasan
ini berhubungan dengan produksi suara.
Artikulasi adalah hubungan antar otot, hubungan antara apa yang dikatakan
dan bagaimana mengatakanya, karena artikulasi adalah satu ekspresi gestur
yang kompleks. Dari langkah ini kita akan mulai mengerti gestur vokal dan
fisik, serta semua aspek bunyi suara. Dialog yang ditulis oleh penulis naskah
seperti sebuah partitur musik yang penuh dengan irama, bunyi-bunyian,
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tanda-tanda yang dinamis dimana semuanya dibutuhkan untuk karakter
peran.
Dalam latihan artikulasi yang perlu diperhatikan adalah bunyi suara yang
keluar dari organ produksi suara. Bunyi suara yang kita kenal meliputi bunyi
suara nasal (di rongga hidung), dan bunyi suara oral (di rongga mulut). Bunyi
nasal

muncul ketika langit-langit lembut di rongga mulut diangkat dan

diturunkan, dan membuka jalan untuk aliran udara lewat menuju rongga
hidung dan disana udara beresonansi menghasilkan bunyi. Bunyi nasal
meliputi huruf m, n, ny, dan ng.
Bunyi suara oral dibagi menjadi dua yaitu bunyi suara vokal dan bunyi suara
konsonan. Bunyi vokal atau huruf hidup diproduksi dari bentuk mulut yang
terbuka, misalnya a, i, u, e, o, dan diftong (kombinasi dua huruf hidup, misalnya
au, ia, ai, ua dan lain-lain). Bunyi konsonan diproduksi ketika aliran nafas
dirintangi atau tertahan di mulut.
Bunyi konsonan dipengaruhi oleh di posisi mana aliran udara dirintangi dan
berapa besar rintangannya, misalnya; gutural yaitu bagian belakang lidah
menyentuh bagian belakang mulut akan menghasilkan bunyi kebisingan yang
nonverbal. Palatal belakang yaitu bagian belakang lidah diangkat dan
bersentuhan dengan langit-langit lembut akan menghasilkan huruf seperti g.
Palatal tengah yaitu bagian tengah lidah diangkat dan bersentuhan dengan
langit-langit keras akan menghasilkan bunyi k. Dental yaitu lidah digunakan
bersama dengan bagian gusi belakang gigi depan di atas dan menghasilkan
bunyi t. Labial yaitu bibir bagian bawah bersatu dengan gigi bagian atas untuk
membuat bunyi huruf f atau bibir dengan bibir bersatu untuk membuat bunyi
huruf b.
Resonansi konsonan lebih kecil tetapi lebih tajam dibandingkan dengan bunyi
resonasi huruf hidup. Konsonan berarti berbunyi dengan, dan hal ini
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mengindikasikan bahwa bunyi konsonan itu sendiri tidak menciptakan satu
suku kata tetapi harus dikombinasikan dengan huruf hidup atau vokal.
Diksi sebenarnya berasal dari kata dictionary (kamus) yaitu pemilihan kata
untuk mengekspresikan ide-ide yang tepat dan selaras, bisa juga diksi
diartikan sebagai kata-kata sebagai satu kesatuan arti, tetapi dalam pelatihan
ini, diksi (diction) dimaksudkan sebagai latihan mengeja atau berbicara
dengan keras dan jelas. Latihan diksi berfungsi untuk memberi kejelasan suara
dari kata yang diucapkan. Banyak pemeran yang menyangka bahwa untuk
dapat didengar hanya perlu berbicara keras, padahal yang dibutuhkan tidak
sekedar itu, tetapi dibutuhkan pengucapan yang jelas. Dalam bahasa Indonesia
huruf yang hampir sama pengucapan dan terdengarnya adalah huruf p dengan
b, t dengan d, dan k dengan g.
Intonasi (intonation) adalah nada suara, irama bicara, atau alunan nada dalam
melafalkan kata-kata, sehingga tidak datar atau tidak monoton. Intonasi
menentukan ada tidaknya antusiasme dan emosi dalam berbicara. Fungsi dari
intonasi adalah membuat pembicaraan menjadi menarik, tidak membosankan,
dan kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan lebih mempunyai makna.
Intonasi berperan dalam pembentukan suatu makna kata, bahkan bisa
merubah makna suatu kata. Intonasi dapat dilatih melalui, Jeda adalah
pemenggalan kalimat dengan maksud untuk memberi tekanan pada kata dan
berfungsi untuk memunculkan rasa ingin tahu lawan bicara, maupun
penonton. Tempo adalah cepat lambatnya suatu ucapan yang kita lakukan.
Fungsi dari tempo ini adalah untuk menekankan suatu kata yang kita
harapkan masuk ke alam bawah sadar penononton maupun lawan bicara.
Timbre adalah warna suara yang memberi kesan pada kata-kata yang kita
ucapkan. Untuk memunculkan timbre ini dilakukan dengan cara memperberat
atau memperingan tekanan suara kita. Nada adalah tinggi rendahnya suara
kita. Nada ini sangat berpengaruh pada makna kata yang kita sampaikan
kepada komunikan.
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Judul Bahan Bacaan 3 Olah Rasa
Panca Indera
Panca indera atau dalam bahasa sangsekerta disebut dengan panca budi
indriya adalah lima indera yang dimiliki oleh manusia yang berfungsi untuk
menerima informasi berupa rangsangan dari lingkungan luar sekitar untuk
dapat menjalani hidupnya dengan baik. Agar rangsangan yang berasal dari
luar tubuh dapat ditangkap dan diinterpretasikan menjadi informasi, maka
dibutuhkan alat-alat tubuh tertentu yang disebut dengan indera. Inderaindera yang dimiliki manusia itu adalah mata sebagai indera penglihatan,
telinga sebagai indera pendengaran, hidung sebagai indera pembau atau
penciuman, lidah sebagai indera perasa dan kulit sebagai indera peraba. Lima
macam indera ini berfungsi sebagai alat sensor bagi manusia, sehingga bisa
mendeteksi segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungannya maupun dalam
yang terjadi dalam dirinya.
Indera merupakan alat penghubung atau kontak antara jiwa dalam wujud
kesadaran rohani diri dangan material lingkungan. Setiap orang, normalnya
memiliki lima atau panca indera yang berfungsi dengan baik untuk
menangkap rangsangan sehingga dapat memberikan respon sesuai dengan
keinginan atau sesuai dengan insting. Manusia yang memiliki kecacatan pada
indera tertentu, masih bisa hidup, namun tidak akan bisa menikmati hidup
layaknya manusia normal. Manusia yang memiliki kecacatan salah satu atau
lebih disebut dengan tuna, misalnya manusia yang memiliki kecacatan pada
mata disebut dengan tuna netra, orang yang memiliki kecacatan pada
pendengaran disebut dengan tuna rungu, dan lain-lain. Manusia juga bisa
memungkinkan memiliki lebih dari satu kecacatan atau disebut dengan tuna
ganda.
Indera manusia berfungsi sebagai reseptor, yaitu bagian tubuh yang berfungsi
sebagai penerima rangsangan. Indera-indera itu adalah mata sebagai

217

penerima rangsangan cahaya atau fotoreseptor, telingga sebagai penerima
rangsangan getaran bunyi atau fonoreseptor sekaligus sebagai tempatnya
indera keseimbangan atau statoreseptor. Hidung sebagai penerima rangsang
bau berupa gas atau kemoreseptor dan lidah sebagai penerima rangsang zat
yang terlarut atau kemoreseptor serta kulit sebagi penerima rangsang
sentuhan atau tangoreseptor. Tiap indera ini akan berfungsi dengan sempurna,
apabila:
1. Indera tersebut secara anatomi tidak ada kelainan
2. Bagian untuk penerima rangsang bekerja dengan baik
3. Saraf-saraf yang membawa rangsang dari dan ke otak bekerja dengan baik
4. Pusat pengolahan rangsang di otak bekerja dengan baik.
Mata manusia memiliki cara kerja otomatis yang sempurna, mata dibentuk
dengan 40 unsur utama yang berbeda dan ke semua bagian ini memiliki fungsi
penting dalam proses melihat. Kerusakan atau ketiadaan salah satu fungsi
bagiannya saja akan menjadikan mata mustahil dapat melihat. Lapisan tembus
cahaya dibagian depan mata adalah kornea, tepat di belakangnya terdapat iris,
selain memberi warna pada mata, iris juga dapat mengubah ukurannya secara
otomatis sesuai kekuatan cahaya yang masuk, dengan bantuan otot yang
melekat padanya. Misalnya ketika berada di tempat gelap iris akan membesar
untuk memasukkan cahaya sebanyak mungkin. Ketika kekuatan cahaya
bertambah, iris akan mengecil untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata.
Indera pendengaran manusia menggunakan organ tubuh yang dinamakan
telinga. Telinga manusia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian luar, bagian
tengah dan bagian dalam telinga. Pinna atau daun telinga adalah organ telinga
bagian luar yang berfungsi sebagai corong untuk mengumpulkan sinyal suara
menuju auditori Canal sehingga dapat memberikan kesan arah sinyal suara
yang diterima. Auditory Canal adalah organ telingga berbentuk struktur pipa
lurus sepanjang 2,7 cm dengan diameter 0,7 cm. Bagian ujung dari auditory
canal ini terdapat selaput membran yang biasa dikenal dengan gendang
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telinga. Gendang telinga ini merupakan pintu masuk telinga bagian tengah
yang berupa ruangan berisi udara dengan volume sebesar 2 cm 3. Ruangan ini
terdiri dari tiga buah tulang, yaitu malleus (martil), Incus (landasan) dan stapes
(sanggurdi). Bagian tengah telinga ini terhubung dengan tenggorokan melalui
Eustachian Tube. Getaran pada gendang telingga kemudian ditransmisikan ke
malleus melalui incus stapes membentuk oval window.
Indera penciuman manusia menggunakan organ tubuh yang dinamakan
hidung. Rongga hidung memiliki tiga lapisan yang dipisahkan oleh tulang.
Rongga atas berisi ujung-ujung cabang saraf cronial, yaitu saraf olfaktori (saraf
pembau). Hidung terlindungi dari lapisan tulang rawan dan bagian rongga
dalam mengandung sel-sel saraf epitel yang berfungsi untuk menerima
rangsang kimia. Bagian tersebut dilengkapi dengan lendir dan rambut-rambut
pembau. Hidung merupakan salah satu dari panca indera manusia yang
berfungsi sebagai indera pembau atau penciuman.
Indera peraba manusia menggunakan organ tubuh yang dinamakan kulit.
Kulit manusia terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan
dalam yang disebut dengan dermis. Pada epidermis tedak terdapt pembuluh
darah dan sel saraf dan epidermis tersusun atas empat lapisan sel. Lapisan
pertama adalah stratum germinativum dan ini merupakan lapisan paling
dalam dan berfungsi membentuk lapisan di sebelah atasnya. Lapisan yang
kedua adalah stratum granulosum yang berisi sedikit keratin yang
menyebabkan kulit menjadi keras dan kering. Selain itu, sel-sel dari lapisan
granulosum umumnya menghasilkan pigmen hitam (melanin). Kandungan
melanin inilah yang menentukan derajat warna kulit, misalnya cenderung
hitam, cenderung coklat dan cenderung kuning. Lapisan ketiga adalah lapisan
transparan yang disebut dengan stratum lusidum. Lapisan yang terakhir atau
lapisan terluar adalah lapisan tanduk atau yang disebut dengan stratum
korneum.
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Indera perasa manusia menggunakan organ tubuh lidah. Organ ini adalah alat
indera yang peka terhadap rangsangan berupa zat kimia larutan, maka lidah
juga berfungsi sebagai indera perasa karena memiliki struktur tunas perasa.
Lidah merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat
membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah
memiliki otot yang tebal dan permukaannya dilindungi oleh lendir dan penuh
dengan bintil-bintil. Manusia bisa merasakan zat-zat sumber rangsang karena
pada lidah terdapat reseptor yang dapat menerima rangsangan. Reseptor itu
adalah papila pengecap atau kuncup pengecap. Kuncup pengecap merupakan
kumpulan ujung-ujung saraf yang terdapat pada bintil-bintil lidah.
Konsentrasi
Pengertian konsentrasi secara harfiah berarti memfokus pada sesuatu,
sehingga dalam konsentrasi, ada sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Makin
menarik pusat perhatian tersebut, makin sanggup ia memusatkan perhatian.
Pusat perhatian seorang pemeran adalah sukma atau jiwa peran atau karakter
yang akan kita mainkan. Segala sesuatu yang mengalihkan perhatian ataupun
yang mempengaruhi konsentrasi seorang pemeran atas karakter yang
dimainkan, cenderung dapat merusak proses pemeranan. Maka konsentrasi
menjadi sesuatu sangat perlu untuk pemeran.
Tujuan dari konsentrasi ini adalah untuk mencapai kondisi kontrol mental
maupun fisik di atas panggung. Ada korelasi yang sangat dekat antara pikiran
dan tubuh. Seorang aktor harus dapat mengontrol tubuhnya setiap saat
dengan pengertian atas tubuh dan alasan bagi perilakunya. Langkah awal yang
perlu diperhatikan adalah mengasah kesadaran dan mampu menggunakan
tubuhnya dengan efisien. Dengan konsentrasi pemeran akan dapat mengubah
dirinya menjadi orang lain, yaitu peran yang dimainkan, juga agar pemeran
bisa mengalami dunia yang lain dengan segenap cita, rasa dan karsanya pada
dunia lain itu.
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Imajinasi
Imajinasi adalah proses pembentukan gambaran-gambaran baru dalam
pikiran, dimana gambaran tersebut tidak pernah dialami sebelumnya atau
mungkin hanya sedikit yang dialaminya. Imajinasi merupakan proses
percobaan pemisahan pikiran dan digunakan untuk menciptakan teori-teori
dan ide-ide berdasarkan fungsinya. Ide-ide ini dapat membawa kita ke dalam
dunia maya dan selanjutnya jika ide tersebut memungkinkan dan fungsinya
nyata maka ide tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan.
Dalam latihan imajinasi akan ditemui imajinasi yang tidak hidup, dan imajinasi
yang lambat. Untuk mengatasi imajinasi yang tidak hidup, pembimbing harus
mengarahkan dan menghidupkan imajinasi peserta didik dengan jalan
memberikan pertanyaan yang bersahaja. Peserta didik harus memberikan
jawaban dengan proses berfikir, kalau jawaban tersebut tanpa proses berfikir
maka proses ini tidak akan dapat mengembangkan imajinasinya. Untuk dapat
mengembangkan imajinasi maka peserta didik harus mendekati pokok
pembicaraan dengan fikirannya dan dengan jalan berfikir logis.
Latihan imajinasi selalu dipersiapkan dan diarahkan dengan cara sadar dan
mempergunakan logika. Lalu peserta didik akan melihat sesuatu dalam
ingatannya atau dalam imajinasinya. Untuk sesaat dia akan hidup di alam
mimpi, kemudian pertanyaan-pertanyaan dilontarkan untuk membimbing
imajinasinya. Jika ini berhasil, maka dapat diulangi untuk beberapa kali, dan
makin sering peserta didik dapat mengingat maka makin dalam akar dalam
ingatanyan dan makin dalam dia menghayati imajinasi tersebut.
Untuk menghadapi imajinasi yang lambat dari peserta didik, pembimbing
tidak hanya memberikan pertanyaan tetapi juga menyarankan sebuah
jawaban. Jika peserta didik dapat mempergunakan jawaban tersebut, maka dia
dapat memulai dari sana. Tetapi jika peserta didik tidak dapat
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mempergunakan jawaban tersebut maka ia akan merubah dan menggantinya
dengan sesuatu yang lain sampai tercipta sebuah ilusi.
Hal-hal yang perlu diketahui ketika belajar imajinasi;
▪ Imajinasi menciptakan hal-hal yang mungkin ada atau mungkin terjadi,
sedangkan fantasi membuat hal-hal yang tidak ada, dan tidak pernah ada,
dan tidak akan pernah ada. Imajinasi ada tiga jenis yaitu imajinasi yang
memiliki inisiatif yaitu imajinasi yang dapat ditumbuhkan dengan mudah,
dan akan berfungsi terus menerus tanpa mengenal lelah, baik kita sedang
bangun maupun kita sedang tidur. Imajinasi yang tidak memiliki inisiatif
yaitu imajinasi yang mudah dibangkitkan dan bisa berfungsi terus menerus,
begitu kita menyarankan sesuatu kepadanya (imajinasi ini bekerja atas
dasar paksaan), dan imajinasi yang menyulitkan adalah imajiinasi yang
tidak peka pada saran-saran.
▪ Imajinasi tidak bisa dipaksa tetapi harus dibujuk untuk bisa digunakan.
Imajinasi tidak akan muncul kalau kita merenung tanpa suatu objek yang
menarik. Objek ini berfungsi untuk menstimulasi atau merangsang kita
untuk berfikir, baik hal yang logis maupun yang tidak logis. Dengan kita
berfikir maka akan terjadi proses imajinasi.
▪ Imajinasi tidak akan muncul dengan pikiran yang pasif, tetapi harus dengan
pikiran yang aktif. Melatih imajinasi sama dengan memperkerjakan
pikiran-pikiran kita untuk terus berfikir. Pikiran ini bisa disuruh untuk
mempertanyakan segala sesuatu. Dengan stimulus pertanyaan-pertanyaan
atau menggunakan stimulus ”seandainya” maka akan menimbulkan atau
memunculkan jawaban.
▪ Belajar imajinasi harus menggunakan plot yang logis, dan jangan
menggambarkan suatu objek dengan lebih kurang, umum, kira-kira.
▪ Untuk membangkitkan imajinasi peran gunakan pertanyaan; siapa, dimana,
dan apa.
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Ingatan Emosi
Emosi secara umum memiliki arti proses fisik dan psikis yang kompleks yang
bisa muncul secara tiba-tiba dan spontan atau diluar kesadaran. Kemunculan
emosi ini akan menimbulkan respon pada kejiwaan, baik respon positif
maupun respon negatif serta mempengaruhi ekspresi kita. Emosi sering
dikaitkan dengan perasaan, persepsi atau kepercayaan terhadap objek-objek
baik itu kenyataan maupun hasil imajinasi.
Ingatan emosi adalah salah satu perangkat pemeran untuk bisa
mengungkapkan atau melakukan hal-hal yang berada diluar dirinya (Suyatna
Anirun, 1989). Sumber dari ingatan emosi adalah kajian pada ingatan diri
sendiri, dan kajian sumber motivasi atau lingkungan motivasi yang bisa kita
amati. Ingatan emosi berfungsi untuk mengisi emosi peran yang kita mainkan.
Seorang pemeran harus mengingat-ingat segala emosi yang terekam dalam
sejarah hidupnya, baik itu merupakan pengalaman

pribadi maupun

pengalaman orang lain yang kita rekam. Dengan ingatan emosi ini kita akan
mudah memanggil kembali jika kita perlukan ketika sedang memainkan peran
tertentu.
Menurut Konstantin Stanislavski ingatan emosi adalah ingatan yang membuat
kita menghayati kembali perasaan yang pernah dirasakan ketika melihat suatu
objek yang sama ketika menimbulkan perasaan tersebut. Ingatan ini hampir
sama dengan ingatan visual, yang dapat menggambarkan kembali secara
batiniah sesuatu yang sudah dilupakan, tempat atau orang, begitu juga ingatan
emosi dapat mengembalikan perasaan yang pernah kita rasakan. Mula-mula
rasa itu mungkin tidak bisa diingat, tapi tiba-tiba sebuah kesan, sebuah fikiran,
sebuah benda yang kita kenal mengembalikannya dengan kekuatan penuh.
Kadang-kadang emosi itu sama kuatnya dengan dulu, kadang-kadang agak
kurang kadang-kadang perasaan yang sama dalamnya kembali tetapi dalam
bentuk yang agak berbeda (Stanislavski; 1980).

223

Ingatan emosi kita sangat dipengaruhi oleh waktu, karena waktu adalah
penyaring yang bagus untuk perasaan dan kenangan. Waktu juga merubah
ingata-ingatan yang realistik menjadi kesan. Misalnya: kita melihat kejadian
yang sangat luar biasa, maka kita akan menyimpan ingatan kejadian tersebut
tetapi hanya ciri-ciri yang menonjol dan yang meninggalkan kesan, bukan
detai-detailnya. Dari kesan tersebut akan dibentuk suatu ingatan tentang
sensasi yang mendalam. Sensasi-sensasi yang kita simpan tersebut akan saling
mengait dan saling mempengaruhi dan dijadikan sintesis ingatan. Sintesis
ingatan inilah yang bisa kita panggil kembali untuk keperluan pemeranan,
karena bersifat subtansial dan lebih jelas dari kejadian yang sebenarnya.
Ingatan emosi dalam jiwa pemeran dapat dianalog dengan sebuah almari atau
loker tempat penyimpanan. Makin banyak atau makin tajam ingatan emosi
yang kita miliki maka makin kaya kita akan bahan untuk berkreatifitas. Jika
ingatan emosi kita lemah atau sedikit maka perasaan-perasaan yang
dihasilkan tidak akan nyata dan tidak berkarakter. Jika ingatan emosi kita
tajam dan mudah untuk diungkapkan maka kita tidak akan kesulitan
memindah-mindahkan ke panggung dan memainkannya. Kalau simpanan
ingatan emosi kita penuh maka untuk memainkan sebuah peran kita tidak
membutuhkan teknik yang macam-macam karena alam bawah sadar kita akan
mewujudkannya.
Emosi adalah segala aktivitas yang mengekspresikan kondisi disini dan
sekarang dari organisme manusia dan ditujukan ke arah duniannya di luar.
Emosi timbul secara otomatis dan terikat dengan aksi yang dihasilkan dari
konfrontasi manusia dengan dunianya. Pemeran tidak menciptakan emosi
karena emosi akan muncul dengan sendirinya lantaran keterlibatannya dalam
memainkan peran sesuai dengan naskah. Latihan Ingatan emosi ini akan
difokuskan pada latihan terhadap rasa takut, marah, bahagia, sedih, malu, dan
keinginan-keinginan kita serta latihan achtungspiele (menceritakan nukilannukilan peristiwa atau kegiatan yang telah lampau).
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Judul Bahan Bacaan 4 Teknik Pemeranan
Seorang pemeran yang bermain di teater menggunakan seperangkat alat dan
teknik agar bisa memainkan karakter peran yang akan dimainkan. Alat dan
teknik tersebut berfungsi agar ekspresi pemeran akan muncul dan bisa
menghidupkan karakter peran. Dalam rangka usaha untuk menghidupkan
ekspresi itu maka pemeran akan berusaha untuk menciptakan cara yang
beragam agar dapat memenuhi tuntutan teknis pemeranan. Latihan-latihan
yang dilakukan bisa berupa latihan non-teknis dan latihan yang bersifat teknis.
Latihan non-teknis adalah latihan penguasaan tubuh (latihan olah tubuh dan
latihan olah vokal) dan jiwa pemeran itu sendiri seperti relaksasi, konsentrasi,
kepekaan, kreatifitas yang terpusat pada pikirannya. Sedangkan latihan yang
bersifat teknis adalah latihan yang terfokus pada latihan penguasaan peran
yang akan dimainkan.
Latihan teknik ini penting dilakukan oleh pemeran karena dalam menjalankan
tugasnya, ia harus terampil menggunakan segala aspek yang diperlukan saat
memainkan peran. Semakin terampil ia memainkan peran, maka penonton
semakin mengerti dan mau menerima permainan itu. Latihan teknik ini harus
dipelajari dan dikuasai, tetapi ketika teknik-teknik ini sudah terkuasai maka
harus lebur menjadi milik pribadi pemeran. Teknik-teknik itu harus menjadi
sesuatu yang spontan ketika digunakan.
Latihan teknik pemeranan yang perlu dilakukan oleh calon pemeran adalah;
Teknik Muncul
Teknik muncul (the technique of entrance) menurut Rendra dalam buku
Tentang Bermain Drama (1982), adalah suatu teknik seorang pemeran dalam
memainkan peran untuk pertama kali

memasuki sebuah pentas lakon.

Pemunculan pemeran ini bisa diawal pementasan, pada suatu babak lakon,
atau pada adengan lakon. Pemunculan pemeran ini harus memberikan
gambaran secara keseluruhan terhadap peran yang dimainkan. Gambaran itu
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bisa berupa suasana batin, tingkat emosi, tingkat intelektual, maupun segi fisik
dari peran yang dibawakan. Gambaran inilah yang akan mempengaruhi kesan,
penilaian, dan identifikasi penonton terhadap peran. Tanpa penggambaran
peran yang jelas, penonton akan kesulitan untuk mengidentifikasi peran
tersebut.
Pemunculan pemeran untuk pertama kali ketika memasuki sebuah pentas
lakon harus memberikan hal-hal sebagai berikut.
a. Memberi gambaran fisik karakter yang dimainkan.
b. Menunjukan tingkat emosi karakter yang dimainkan
c. Kesinambungan hubungannya dengan jalan cerita yang sedang berjalan
d. Memberikan atau mencerminkan kerja sama yang baik diantara sesama
pemeran
e. Memberikan suasana baru atau perubahan suasana dan perkembangan
emosi dalam suatu adegan yang sedang berjalan (Suyatna Anirun, 1989).
Teknik muncul bisa berfungi untuk mengidentifikasi seorang tokoh, bisa juga
untuk membangun suasana baru bahkan untuk pengalihan fokus pada suatu
adegan di panggung. Teknik muncul yang dilakukan dari dalam atau di atas
panggung disebut teknik muncul on stage. Teknik ini bisa dilakukan seiring
layar dibuka, atau cahaya lampu yang perlahan-lahan menyala. Sedangkan
teknik muncul yang dilakukan dari luar panggung disebut dengan off stage.
Kemunculan (teknik muncul) pemeran bisa dari side wing kanan dan side wing
kiri atau bisa juga dari arah atau kursi penonton, dengan catatan pertunjukan
yang sedang dihadirkan memang menggunakan konsep tidak ada jarak antara
pemeran dengan penonton. Atau bisa juga kemunculan pemeran dari atas
panggung, tergantung kebutuhan naskah dan interprestasi pemeran dan
sutradara.
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Teknik Memberi Isi
Teknik memberi isi (the technique of phrasing), menurut Rendra (1988: 18)
adalah cara untuk menonjolkan emosi dan pikiran di balik kalimat-kalimat
yang diucapkan dan dibalik perbuatan-perbuatan yang dilakukan didalam
sandiwara. Lebih lanjut Rendra menjelaskan bahwa teknik memberi isi sama
dengan teknik memberi hidup pada kalimat-kalimat dan perbuatan-perbuatan
di dalam sandiwara (1988:18-19). Sebuah naskah mempunyai dialog yang
indah akan menjadi datar dan tidak hidup bila pemerannya tak dapat
memberikan isi pada kalimat-kalimat tersebut (Suyatna 1978:32). Suyatna
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan teknik memberi isi adalah salah
satu cara untuk menyampaikan isi perasaan dan pikiran dari sebuah kalimat.
Maka dari dua pemahaman tentang teknik memberi isi tersebut dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknik memberi isi adalah teknik
menyampaikan isi perasaan dan pikiran dengan cara menonjolkan emosi dan
pikiran yang diucapkan dari sebuah kalimat di dalam sebuah sandiwara atau
pertunjukan teater.
Teknik memberi isi (the technique of phrasing) berkaitan dengan pengucapan
dialog pemeran dalam naskah yang dimainkan. Dengan beda pengucapan,
penekanan dan lagu tertentu, sebuah kalimat atau dialog akan memiliki
berbagai makna. Rendra dalam buku persiapan seorang pemeran
mencontohkan, sebuah kalimat yang sederhana. “Bajumu bagus” dengan
berbagai cara pengucapan akan memiliki berbagai macam arti, bisa berupa
hanya sekedar sopan santun saja apabila diucapkan dengan cara biasa saja,
atau bahkan bisa bermakna seorang penjilat yang memuji-muji secara
berlebihan apabila diberikan penekanan dan lagu yang khusus, Karena itu
untuk dapat memberikan

arti terhadap kalimat-kalimat

yang harus

diucapkan, kalimat tersebut harus lebih dahulu diuraikan dan dianalisa baikbaik. Oleh karena itulah kemudian Rendra mengatakan bahwa teknik memberi
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isi (the technique of phrasing) mempunyai kedudukan yang penting didalam
teknik bermain (Rendra, 1988 : 17)
Seperti halnya Suyatna (1978 : 32-33), Rendra juga membagi tiga macam cara
memberikan teknik penekanan pada isi kalimat yaitu pertama dengan tekanan
dinamik, kedua dengan tekanan nada, dan yang ketiga dengan tekanan tempo
(1988 : 19-20).
Teknik Pengulangan
Teknik pengulangan adalah teknik pemeranan dengan cara mengulanganulang latihan yang sedang dilakukan, hal ini dilakukan terus menerus
berulang-ulang sampai pemeran menemukan suatu teknik yang pas yang akan
digunakan dalam pementasan.
Proses pengulangan ini merupakan tahapan yang penting karena terjadi
sebuah proses yang menuntut ketekunan dan kesabaran dalam berlatih dari
pemeran. Proses ini dapat pula disebut rangkaian penciptaan yang konstruktif
atau proses mencari-cari. Hal yang tak kalah penting adalah bagiamana
pemeran bisa mengalahkan rasa bosan dalam proses pengulangan tersebut.
Akan tetapi meskipun begitu proses pengulangan ini harus tetap dilakukan.
Teknik Pengembangan
Teknik pengembangan hampir sama dengan teknik memberi isi tetapi
metodenya yang berbeda. Teknik memberi isi dapat dilakukan dengan cara
penekanan pada pengisian perasaan dan pikiran pada kalimat, sedangkan
teknik pengembangan lebih menekankan pada pengembangan suasana cerita,
perasaan dan pikiran dari peran yang ada dalam lakon tersebut.
Teknik pengembangan bisa dilakukan dengan teknik pengembangan
pengucapan dan teknik pengembangan jasmani. Teknik pengembangan
pengucapan dilakukan dengan menaikkan volume suara, menaikkan tinggi
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nada suara, menaikkan kecepatan tempo suara, dan menurunkan volume
suara, nada suara, dan kecepatan tempo suara. Teknik pengembangan jasmani
bisa dilakukan dengan menaikkan tingkat posisi jasmani, berpaling, berpindah
tempat, melakukan gerak anggota badan, dan ekspresi muka.
Teknik Membina Puncak-Puncak
Teknik membina puncak-puncak adalah teknik yang dilakukan oleh pemeran
terhadap jalannya pementasan lakon. Teknik ini dilakukan oleh pemeran
untuk menuju klimaks permainan. Teknik ini bisa dilakukan dengan cara
sebagai berikut.
a. Menahan intensitas emosi, yaitu dengan cara melakukan tahap demi tahap
penggunaan emosi pemeran pada suatu pementasan lakon. Misalnya ketika
A marah, maka kemarahan itu bisa dilakukan mulai dari kemarahan yang
paling rendah sampai pada puncak kemarahan tingkat yang paling tinggi.
Kalau kemarahan itu pada awalnya sudah dimulai dari tingkat yang tinggi
maka ketika sampai pada puncaknya sudah tidak bisa marah lagi.
b. Menahan reaksi terhadap perkembangan alur yaitu menyesuaikan tingkat
emosi yang terdapat pada alur yang sedang dimainkan. Misalnya, si A
memainkan peran yang sangat ketakutan, dan ketakutan itu harus muncul
pada klimaks. Maka reaksi ketakutan tersebut harus disesuaikan dengan
adegan-adegan yang sedang berlangsung sampai pada puncak ketakutan
pada klimaks.
c. Gabungan, yaitu memadukan antara gerakan dan suara. Apabila pemeran
menggunakan suara yang keras maka harus diimbangi dengan gerakangerakan yang ditahan, begitu juga sebaliknya apabila pemeran
menggunakan gerakan-gerakan yang cepat maka suaranya yang ditahan.
Apabila sudah sampai puncak semuanya digabung antara gerakan dan
suara.
d. Kerjasama antara pemain, yaitu suatu kerjasama yang ditempuh oleh
pemeran di panggung untuk membina puncak permainan. Usaha bisa
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dilakukan dengan cara kebalikan. Misalnya, A berbicara dengan intensitas
tinggi maka B harus bicara dengan tempo yang lambat dengan penuh
tekanan, A banyak bergerak atau berpindah-pindah maka B tidak terlalu
banyak bergerak hanya mengawasi perpindahan A. Baru pada puncaknya
antara A dan B bersama mencapai puncak suara dan gerakan.
e. Penempatan pemain yaitu dengan cara memindah-mindahkan di atas
pentas. Secara teknis pemeran yang berada di panggung bagian belakang
akan lebih kuat dibanding dengan pemeran yang berada di panggung
bagian depan ketika pemeran itu berhadap-hadapan. Teknik ini
berhubungan dengan penyutradaraan maka penggunaan teknik ini harus
bekerja sama dengan sutradara.

Teknik Timming
Teknik timming adalah teknik ketepatan waktu antara aksi tubuh dan aksi
ucapan atau ketepatan antara gerak tubuh dengan dialog yang diucapkan.
Selain itu teknik ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan alasan sebuah aksi
pemeran. Teknik ini harus dilatih terus menerus, sehingga tidak menjadi
sebuah teknik tetapi lebih menjadi sebuah ilham atau intuisi dalam diri
pemeran. Teknik ini kalau tidak dilakukan dengan tepat akan dapat merusak
permainan kelompok, sebab ada kemungkinan terjadi tabrakan dialog antar
pemeran.
Teknik timming bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu gerakan dilakukan
sebelum kata-kata diucapkan, gerakkan dilakukan bersamaan kata-kata
diucapkan, gerakkan dilakukan sesudah kata-kata diucapkan.
Teknik Menonjolkan
Teknik menonjolkan merupakan teknik memilih bagian-bagian yang perlu
mendapat perhatian untuk ditonjolkan. Teknik ini berfungsi untuk
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menyampaikan pesan moral atau visi dan misi penulis lakon. Dalam satu
kesatuan pementasan bagian-bagian yang perlu ditonjolkan (point of interest)
merupakan tugas seorang sutradara. Akan tetapi, penonjolan yang
berhubungan dengan isi kata-kata dan penggunaan gerak ekspresi merupakan
tugas dan kewajiban seorang pemeran. Bagi

seorang pemeran, teknik

penonjolan bisa dilakukan dengan cara membedakan tekanan pada vokal dan
pose tubuh.
Teknik penonjolan dengan vokal sudah dibahas pada teknik memberi isi,
sedangkan teknik penonjolan dengan jasmani lebih dititik beratkan pada teknik
ekspresi. Menurut Rendra, teknik penonjolan dengan jasmani dan ekspresi bersifat
lebih dinamis dan lebih nyata karena berupa gambaran-gambaran tampak
dengan mata. Teknik ini berupa perubahan-perubahan gerak, terutama
perubahan tempat dan perubahan tingkat atau level. Tetapi perlu diingat
bahwa penggunaan perubahan ini kalau sering dilakukan dan tanpa alasan
akan mengesankan sebuah kemubaziran. Gerakkan ini akan berarti kalau
merupakan sebuah pengembangan dan dilakukan dengan cukup tempo untuk
meresapkannya.
Teknik Pengulangan
Teknik pengulangan adalah teknik pemeran dengan cara mengulangan-ulang
latihan yang sedang dilakukan sampai menemukan suatu teknik yang pas.
Teknik ini berfungsi untuk mencari bentuk yang sesuai dengan yang
diharapkan dalam sebuah produksi. Pengulangan bisa dilakukan dengan
pengulangan emosi, pengulangan cara bicara, pengulangan gerakan.

Teknik Improvisasi
Teknik Improvisasi adalah teknik dasar permainan tanpa ada persiapan atau
bersifat spontan. Teknik ini berguna untuk mengasah kepekaan seorang
pemeran untuk mengatasi suatu masalah yang timbul pada saat pementasan.
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Dengan latihan improvisasi seorang calon pemeran juga terasah daya cipta
dan daya khayalnya. Latihan ini berfungsi untuk melatih akting calon pemeran
menjadi lebih jelas. Improvisasi juga berguna untuk menggambarkan karakter
yang dimainkan agar mengandung daya khayal yang mampu mempesona
penonton.

Judul Bahan Bacaan 5 Gambaran Karakter Peran
Pelatihan dalam konteks pemeranan drama musikal digunakan untuk
melatihkan teknik pemeranan dan penghayatan peran. Dalam hal ini watak
peran mendapatkan perhatian lebih. Salah satu tujuan utama pelatihan drama
musikal terkait karakter adalah sebagai studi kasus untuk mempelajari
karakter baik dari motivasi, jenis, dan dimensinya. Untuk itu, telisik karakter
harus dilakukan dengan seksama. Motivasi karakter dapat digunakan untuk
menentukan apakah karakter tersebut termasuk protagonis, antagonis,
tritagonis, deutragonis, foil, raisoneur atau utlity. Jenis karakter digunakan
untuk menelisik apakah karakter tersebut flat, round, teatrikal, karikatural,
stock, chorus atau narator. Sementara dimensi adalah telisik kedirian karakter
baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial.
Tidak semua motivasi dan jenis karakter ada dalam drama musikal karena
sangat tergantung dari sumber cerita dan tujuan dari dipentaskannya drama
musikal tersebut. Jika ingin memperlihatkan pertentangan antara kebaikan
dan kejahatan secara konvensional maka motivasi karakter protagonis dan
antagonis kemungkinan lebih ditonjolkan dan secara jenisnya semua flat
character. Jika ingin menampilkan kuatnya pengaruh kebaikan dan kejahatan,
maka karakter foil dan deutragonis yang ditonjolkan dan keduanya pun juga
memiliki

jenis

karakter

datar.

Jika

ingin

menampilkan

dinamika

perkembangan atau perubahan watak peran mungkin jenis round character
yang ditampilkan atau jika ingin menampilkan peran yang lucu tapi sekaligus
menyindir maka jenis karakter karikatural yang ditampilkan. Intinya hanya
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motivasi dan jenis karakter tertentu yang mungkin bisa ditampilkan dalam
sebuah drama musikal.
Sementara itu, telaah dimensi karakter dapat digunakan untuk semua
karakter yang ada dalam drama musikal. Dari telaah inilah, pemeran
mendapatkan gambaran wujud karakter yang dapat dijadikan panduan untuk
direalisasikan secara nyata. Pemeran kemudian akan menyesuaikan ciri fisik,
kejiwaan dan strata sosial karakter yang akan diperankan. Bagaimana
karakter tersebut berjalan, berbicara bertindak dan bagaimana pula
hubungannya dengan karakter lain didapatkan melalui telisik dimensi
karakter ini. Sebisa mungkin, pemain mendapatkan gambaran dimensi
karakter ini secara detil. Semakin detil ciri-ciri karakter didapatkan akan
semakin nyata pula wujud karakter tersebut ditampilkan. Hal ini sangat
penting karena kunci keberhasilan pemeranan adalah pemeran mampu
menghidupkan karakter yang diperankan.
Analisis karakter dari dimensi fisiologis adalah analisis untuk mencari
gambaran tentang ciri-ciri fisik peran, termasuk jenis kelamin, usia, postur
tubuh, warna kulit, warna rambut, bentuk mata dan lain-lain. Analisis ini
mencari gambaran sosok raga tokoh secara utuh. Langkah menganalisis secara
fisik adalah.
- Baca keterangan (tempat, peristiwa atau keterangan lain) dari penulis
lakon, sebab kadang-kadang penulis lakon sudah memberikan gambaran
tentang fisik karakter yang ditulisnya tetapi bisa juga tidak dituliskan.
- Baca keterangan permainan (stage direction), kadang keterangan fisik
karakter dituliskan pada keterangan permainan oleh penulis lakon.
- Cermati dialog-dialog karakter tersebut.
- Analisis dari dialog-dialog karakter yang lain, kadang ciri-ciri fisik karakter
terdapat pada dialog karakter yang lain.
- Analisis laku dari karakter tersebut.
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Kalau dari semua yang tersebut di atas tidak ada, berarti harus diinterpretasi
dari keseluruhan naskah tersebut.
Analisis karakter dari segi psikologis adalah penelisikan untuk mencari
gambaran tentang kejiwaan, nafsu, mental, pembawaan, emosi dan lain-lain.
Analisis ini lebih mencari gambaran peran yang bersifat batiniah, atau
kehidupan batin berkait dengan tingkat intelektualitas peran. Analisis dapat
dilakukan dengan menginterpretasi dialog-dialog peran dan dialog karakter
yang lain. Watak atau kejiwaan tokoh tidak selamanya tetap, artinya bisa
dimungkinkan berubah. Misalnya pada adegan pertama sang tokoh terlihat
jahat namun pada adegan akhir ia berubah menjadi baik hati. Perubahan
watak tokoh ini terjadi karena sesuatu hal yang penting yang mempengaruhi
hidupnya. Kondisi watak terakhirlah yang dapat dijadikan acuan watak
sebenarnya atau watak dasar dari tokoh.
Karakter atau tokoh di dalam lakon digambarkan sebagaimana manusia dalam
kehidupan. Manusia adalah makluk sosial yang hidupnya dipengaruhi oleh
struktur sosial masyarakat yang ada. Struktur sosial adalah perumusan dan
susunan hubungan antar individu. Struktur sosial dari suatu masyarakat dapat
dipelajari dari aktivitas-aktivitas individunya. Jadi kalau ingin mengetahui
analisis karakter dari segi sosiologis adalah analisis karakter untuk mencari
gambaran sifat-sifat kemanusiaan secara sosial. Dalam analisis ini kita akan
mencari gambaran status ekonominya bagaimana, kepercayaannya apa,
profesinya apa atau sebagai apa, hubungan kekeluargaanya bagaimana,
bangsa apa, pendidikannya apa, dan lain-lain yang mendudukan karakter itu
dalam lingkungan sosial atau kemasyarakatannya. Analisis ini penting karena
karakter yang akan dimainkan itu memiliki dunianya sendiri dan hidup sesuai
dengan dunia tersebut. Tugas seorang pemeran adalah menghidupkan
karakter sesuai dengan dunia karakter tersebut.
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Berikutnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah emosi, status, dan
situasi. Setiap karakter yang terlibat dalam sebuah kejadian atau peristiwa
pasti akan menampakkan emosinya. Emosi seperti yang telah disebutkan
dapat dipengaruhi oleh situasi dan kedua hal ini pada akhirnya akan
mempengaruhi level status peran. Secara hati-hati pemeran harus menelisik
maksud dari setiap baris kalimat atau kata yang diucapkan oleh karakter
dalam setiap kejadian. Dari baris-baris kalimat dialog inilah informasi
mengenai laku aksi didapatkan. Karena dalam setiap laku aksi mengandung
tujuan (lihat, Stanislavski, 1989), maka pasti di dalamnya terdapat emosi yang
membawa pengaruh pada status peran pada saat itu. Jika semua informasi ini
didapatkan secara lengkap, maka usaha menghidupkan karakter akan lebih
mudah. Karakter tidak hanya berhenti pada motivasi, jenis, dan dimensi,
namun benar-benar tumbuh dalam hidup yang nyata.

Judul Bahan Bacaan 6 Memainkan Karakter Peran
Memahami Teks
Naskah drama musikal sebelum diperankan perlu dipelajari secara mendalam.
Seorang pemeran tidak hanya akan mempelajari karakter yang ia mainkan
saja, melainkan keseluruhan lakon. Pemahaman lakon akan membawa
pemeran ke dalam pesan utama yang hendak disampaikan. Pesan ini
kemudian diwujudkan melalui dialog-dialog tokoh atau karakter yang ada di
dalam drama musikal tersebut. Selepas mempelajari naskah, pemeran dengan
segera menghapalkan dialog karakter yang menjadi tugasnya.
Memahami teks drama musikal yang akan dimainkan adalah kewajiban utama
pemeran. Yang dimaksud memahami dalam hal ini adalah “mengerti”. Langkah
pertama dalam pemahaman adalah membaca keseluruhan cerita dan
menangkap “apa” maksudnya. “Apa” merupakan kata kunci pertama dalam
menghayati naskah. Banyak pemeran yang hanya mempelajari baris
kalimatnya sendiri dan secara instan mulai memutuskan, “Bagaimana saya
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harus melakukan dialog ini, bagaimana saya harus mengatakannya?”. Tidak
seorangpun pemeran dapat menjawab “bagaimana” sebelum tahu “apa”
maksud dari cerita tersebut (lihat Mc Tigue, 1992). Oleh karena itu langkah
memahami atau membaca dengan pemahaman perlu sekali dilakukan
pemeran.
Dalam sebuah kalimat dialog jika maksud dasar kalimat tidak dimengerti
maka baris dialog akan kehilangan makna. Kalimat hanya diucapkan begitu
saja tanpa ada rasa atau emosi atau kalimat tersebut diucapkan seolah hanya
untuk kepentingan pribadi pemeran atas peran yang dimainkan. Artinya,
seolah ia tidak memperdulikan peran-peran yang lain. Dengan demikian
naskah drama musikal harus dibaca secara keseluruhan agar mengetahui
alasan atau maksud yang disampaikan peran lain serta apa yang ingin
diungkapkan melalui dialog itu. Detil cerita dan baris-baris dialog harus
tertangkap maksudnya sehingga gambaran ekpresi secara keseluruhan
didapatkan.
Menghafal Teks
Kerja menghapal dimulai sesegera mungkin setelah naskah drama musikal
didapatkan dan dipahami. Tidak perlu membayangkan blocking dalam
menghapal teks karena dalam kegiatan menghapal ini teks dianggap sebagai
teks dan tidak harus mewujud menjadi kalimat ekspresi. Tujuan utamanya
memang hanya untuk menghapalkan teks. Tidak diperkenankan menambah
atau mengurangi kalimat yang ada dalam teks. Latihan baris-baris dialog yang
ada dalam teks dapat dilakukan berulang-ulang dan setiap hari. Semakin cepat
dan tepat dalam menghapal maka proses kerja berikutnya menjadi semakin
mudah.
Dalam banyak latihan, proses menghapal teks sudah dilakukan dengan
penggambaran blocking dan menampilkan ekspresi dialog. Hal ini akan
mengakibatkan jelajah atau observasi dan eksplorasi ekspresi dialog menjadi
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berhenti. Apalagi ketika pemeran menghapal teks dengan ekspresi dan
dilakukan seorang diri. Ia akan menganggap bahwa ekspresi yang telah ia
lakukan tersebut benar adanya dan menjadi patokan. Sementara dalam seni
peran, akting adalah aksi-reaksi sehingga ekspresi sangat tergantung dari
proses ini. Tidak ada sesuatu yang tetap karena teater dan seni peran itu hidup
dan tumbuh seturut cerita yang dilakonkan. Pemeran yang ketika menghapal
sudah melakukan blocking dan mengekspresikan kalimat dialog akan mudah
menetapkan laku aksinya sehingga makna seni peran yang hidup itu menjadi
mati.
Observasi Karakter
Observasi atau pengamatan karakater atau peran yang akan dimainkan
didasarkan pada hasil analisis pesan dan karakter yang telah dilakukan
sebelumnya. Seperti yang telah diuraikan dalam modul sebelumnya bahwa
tujuan dari observasi ini adalah menemukan model yang tepat bagi karakter
yang akan diperankan. Pengamatan tidak hanya pada model atau bentuk fisik
namun juga bisa mengarah pada sisi psikologis peran. Semua yang diamati
direkam dalam ingatan dan kalau perlu dilakukan pencatatan agar dapat
digunakan sebagai panduan. Catatan ini kemudian perlu diperbandingkan
dengan analisis yang telah dikerjakan. Hasil analisis hanya menciptakan
bayangan dalam pikiran mengenai sosok yang akan diperankan sementara
observasi mencoba menemukan bayangan tersebut dalam kenyataan.
Langkah berikutnya adalah mencobakan hasil analisis dan amatan melalui
karakter yang diperankan. Percobaan ini dilakukan untuk menemukan
keselarasan. Pertama cobaan bisa dilakukan seorang diri dan kemudian
diterapkan ketika latihan bersama untuk mendapatkan penyesuaianpenyesuaian. Demikian seterusnya dalam setiap sesi latihan bersama sehingga
ditemukan keselarasan secara benar-benar antara karakter satu dengan yang
lain. Keselarasan pada akhirnya akan melahirkan ikatan antarkarakter dan hal
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ini sangat penting dalam konteks aksi-reaksi. Ketika aksi-reaksi telah terjalin
padu, maka aksi yang dilakukan akan nampak hidup dan natural.
Menerapkan Teknik Pemeranan
Semua teknik pemeranan sebenarnya bisa diterapkan namun sangat
tergantung dari kebutuhan dan tentu saja kebutuhan tersebut berbeda antara
karakter satu dengan yang lain. Latihan dengan teknik pemeranan dilakukan
untuk menemukan satu kesatuan tindakan yang tepat. Satu kesatuan tindakan
tidak hanya menyangkut teknik namun di dalamnya juga terdapat ekspresi
yang dilahirkan karena motivasi, pola komunikasi, status, dan emosi. Teknik
pemeranan diterapkan dengan merangkum semua elemen tersebut. Kejelasan
makna dari aksi yang dilakukan sangat penting. Tidak ada gunannya
menerapkan beragam teknik pemeranan namun justru mengaburkan makna
peristiwa yang dilakonkan.
Banyak pemeran pemula yang karena keinginannya menerapkan teknik
tertentu memaksakan diri untuk menggunakan teknik tersebut. Ketika pada
satu kali teknik tersebut dianggap pas oleh sutradara, maka pemeran tersebut
akan senantiasa menggunakan teknik itu tanpa melogika mengapa harus
teknik itu yang digunakan. Dalam teknik pengulangan misalnya, kepentingan
dari teknik ini sebetulnya adalah penegasan namun karena pada suatu saat
teknik ini dianggap tepat oleh sutradara, si pemeran kemudian melakukan
teknik ini dalam setiap kalimat dialognya. Akhirnya makna penegasan menjadi
kabur dan berubah menjadi kebiasaan. Lebih tidak menguntungkan lagi ketika
sebuah teknik dilakukan secara teknis dan pemeran merasa bahwa itu tepat
karena enak dilakukan lantas ia melakukannya terus-menerus. Akibat dari hal
ini adalah, pemeran berakting secara mekanik. Akting kemudian menjadi tetap
dan tidak lagi hidup. Sementara, menerapkan teknik pemeranan yang
sesungguhnya adalah melesapkan teknik ke dalam laku aksi karakter yang
diperankan sehingga teknik sudah tidak lagi terlihat. Untuk itulah latihan
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teknik pemeranan dilakukan berulang-ulang dalam sesi latihan bersama
sampai teknik tersebut akhirnya lesap dan karakter beraksi secara alami.
Menyesuaikan Tata Artistik
Latihan berikut yang tidak kalah penting adalah menyesuaikan dengan tata
artistik. Elemen artistik seperti tata panggung, rias, busana, suara atau
ilustrasi musik dan cahaya perlu dipahami dan dibiasakan oleh pemeran
dalam penggunaan atau penerapannya. Latihan dengan elemen artistik
dengan sendirinya akan memunculkan penyesuaian-penyesuaian. Dalam
latihan dengan tata panggung, komposisi dan blocking pemain digabungkan
dengan tata letak set dekor atau perabot. Disain blocking bisa saja berubah
sesuai dengan disain lantai tata panggung atau sebaliknya, tergantung mana
yang lebih mudah dan enak untuk dilakukan. Jika pemain menggunakan
piranti tangan semisal tongkat, kipas atau piranti lain sebisa mungkin piranti
tersebut telah dipergunakan oleh pemeran dalam waktu yang cukup lama
sehingga ia menjadi terbiasa dan piranti tersebut sudah menjadi bagian dari
dirinya.
Dalam kaitannya dengan tata suara atau ilustrasi musik hal pertama yang
perlu dilakukan adalah mencobakan Ilustrasi musik dalam adegan-adegan
khusus yang membutuhkan ilustrasi. Berikutnya mencobakan ilustrasi musik
dalam seluruh rangkaian lakon drama musikal. Adegan-adegan tertentu dapat
dilakukan berulang-ulang hingga ditemukan aksi yang tepat sesuai dengan
ilustrasi musiknya. Yang terakhir adalah melakukan latihan secara running
dengan ilustrasi musik dari awal hingga akhir cerita.
Sementara itu, latihan dengan tata lampu dibutuhkan agar pemeran
mengetahui dengan tepat arah datang cahaya sehingga ketika bermain
posisinya tidak berada di luar area cahaya. Latihan penyesuaian ini juga bisa
dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, latihan hanya menekankan pada
posisi pemeran dalam area cahaya. Fungsinya agar pemeran memahami titik
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dimana ia seharusnya berada. Dalam tahap ini semua titik cahaya ditentukan
baik untuk pemeran, tata panggung, atau efek cahaya. Tahap kedua, latihan
secara running dengan menggunakan tata cahaya.
Latihan penyesuaian tata busana yang berfungsi sebagai penegasan watak
karakter baik dicobakan jauh sebelum pementasan digelar. Hal ini
dikarenakan pemain harus terbiasa dengan kostum yang akan dikenakan pada
saat pementasan. Setelah pemeran terbiasa dengan busana yang dikenakan
maka latihan penyesuaian rias dan busana bisa diterapkan. Tahap pertama
adalah mencoba mengenakan busana dan tata rias dalam satu kali latihan
dengan tata cahaya. Tahap kedua adalah latihan dengan menggabungkan
seluruh unsur artistik. Penyesuaian dengan keseluruhan unsur tata artistik ini
sangat penting artinya dalam proses pemeranan karena kenyataan kehidupan
terbentuk di atas panggung tersebut. Semua elemen yang ada di dalamnya
termasuk pemeran merupakan bagian tak terpisahkan dari kenyataan ini.
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A. Pembahasan Soal-soal
1. Pembahasan soal olah tubuh drama musikal
Jawaban: C
Olah tubuh kelenturan adalah kelemah-lembutan atau kekenyalan dari otot
dan kemampuannya untuk meregang cukup jauh agar memungkinkan
persendian dapat beraksi dengan lengkap dalam jarak normal dan dari
gerakan ini tidak menyebabkan cedera. Kelenturan tubuh manusia sangat
dipengaruhi oleh kelenturan tulang punggung, kaki dan tangan. Salah satu olah
tubuh kelenturan adalah ayun bandul.
2. Pembahasan soal olah suara drama musikal
Jawaban: B
Dalam latihan artikulasi yang perlu diperhatikan adalah bunyi suara yang
keluar dari organ produksi suara. Bunyi suara yang kita kenal meliputi bunyi
suara nasal (di rongga hidung), dan bunyi suara oral (di rongga mulut).
3. Pembahasan soal olah rasa drama musikal
Jawaban: C
Imajinasi adalah proses pembentukan gambaran-gambaran baru dalam
pikiran, dimana gambaran tersebut tidak pernah dialami sebelumnya atau
mungkin hanya sedikit yang dialaminya. Imajinasi merupakan proses
percobaan pemisahan pikiran dan digunakan untuk menciptakan teori-teori
dan ide-ide berdasarkan fungsinya. Sasaran dari latihan imajinasi adalah
benda dan sesuatu yang dibendakan
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4. Pembahasan soal teknik pemeranan drama musikal
Jawaban: D
Teknik muncul (the technique of entrance) menurut Rendra dalam buku
Tentang Bermain Drama (1982), adalah suatu teknik seorang pemeran dalam
memainkan peran untuk pertama kali

memasuki sebuah pentas lakon.

Pemunculan pemeran ini bisa diawal pementasan, pada suatu babak lakon,
atau pada adengan lakon. Pemunculan pemeran ini harus memberikan
gambaran secara keseluruhan terhadap peran yang dimainkan.
5. Pembahasan soal analisis karakter peran dalam drama musikal
Jawaban: A
Analisis karakter dari dimensi fisiologis adalah analisis untuk mencari
gambaran tentang ciri-ciri fisik peran, termasuk jenis kelamin, usia, postur
tubuh, warna kulit, warna rambut, bentuk mata dan lain-lain. Analisis ini
mencari gambaran sosok raga tokoh secara utuh.
6. Pembahasan soal memainkan karakter peran dalam drama musikal
Jawaban: A
Analisis karakter dari dimensi fisiologis adalah analisis untuk mencari
gambaran tentang ciri-ciri fisik peran, termasuk jenis kelamin, usia, postur
tubuh, warna kulit, warna rambut, bentuk mata dan lain-lain. Analisis ini
mencari gambaran sosok raga tokoh secara utuh.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
N
O
1

Kompetensi
yang Diuji
3.1 Memahami
konsep, teknik
dan prosedur
dasar seni
peran sesuai
kaidah
pementasan
drama musikal
dan/atau
operet

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Seni Budaya
: 120 menit
: 1
: 2018-2019

Lingkup
Materi
Olah tubuh,
olah suara,
olah rasa,
teknik
pemeranan,
analisis
karakter,
dan bermain
peran dalam
drama
musikal

Materi
Teknik
pemeranan

Indikator
Soal
Peserta didik
dapat
melaksana
kan teknik
muncul
dalam
pertunjukan
drama
musikal

No
9

Level
Kognitif
L3

Bentuk
Soal
PG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018-2019

Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

: IX

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

: Seni Budaya

Nama Penyusun

: Heru Subagiyo

KOMPETENSI DASAR
3.1 Memahami konsep,
teknik dan prosedur dasar
seni peran sesuai kaidah

Buku
Sumber :
Nomor
Soal

Pengetahuan/
Pemahaman

x

Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
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Penalaran

pementasan drama musikal
dan/atau operet
LINGKUP MATERI

7

INDIKATOR SOAL
Peserta didik dapat
melaksanakan teknik
muncul dalam pertunjukan
drama musikal
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(2) Menahan intensitas emosi karakter peran
(3) Memberikan suasana baru atau perubahan suasana

Olah tubuh, olah suara, olah
rasa, teknik pemeranan,
analisis karakter, dan
bermain peran dalam
drama musikal
MATERI
Bermain peran dalam
drama musikal

(1) Memberi gambaran fisik karakter peran

(4) Memadukan antara gerakkan dan ucapan
(5) Menunjukkan tingkat emosi karakter peran
Pernyataan manakah yang harus dilakukan oleh
pemeran ketika melaksanakan teknik muncul dalam
Kunci
Jawaban
C

sebuah pementasan…
A. (1),(4) dan (5)
B. (2),(3) dan (4)
C. (1),(3) dan (5)
D. (2),(3) dan (4)
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Unit pembelajaran pemeranan drama musikal ini dikembangkan dari
kompetensi dasar yang termuat dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018
khususnya untuk mata pelajaran seni budaya Kelas IX dengan kompetensi
dasar berikut.
3.1 Memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah
pementasan drama musikal dan/atau operet
4.1 Memeragakan adegan drama musikal dan/atau operet sesuai konsep,
teknik dan prosedur seni peran
Unit pembelajaran ini menjadi penting dipelajari oleh guru dan peserta didik,
karena drama musikal merupakan salah satu bentuk pertunjukan teater yang
menggambungkan seni tari, seni musik, dan seni peran. Dalam pertunjukan
drama musikal lebih mengedepankan unsur gerak (tari), unsur musik (lagu,
melodi, irama, dan lain-lain), dan unsur teater (pemeranan, tata artistik, dan
lain-lain). Kualitas pemerannya tidak hanya dinilai dari penghayatan karakter
dari rangkaian kalimat yang diucapkan dan dinyanyikan dalam bentuk dialog,
tetapi juga melalui keharmonisan lagu dan gerak tari. Pertunjukan drama
musikal adalah pertunjukan yang lebih mengedepankan kombinasi antara
gerak tari, alunan musik, dan pemeranan.
Aktivitas pembelajaran pada unit ini berorientasi pada pendekatan saintifik
yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan model project base
learning. Aktivitas pembelajaran disusun sesuai sintak, dilengkapi dengan
gambar-gambar sebagai stimulus, dan Lembar Kerja Peserta Didik sebagai
suplemen aktivitas pembelajaran.
Bahan bacaan pada unit pembelajaran ini berisikan materi-materi yang
mendukung materi, serta telah disesuaikan dengan kompetensi dasar pada
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kurikulum siswa yang berlaku di sekolah. Secara garis besar bahan bacaan
berisikan: olah tubuh, olah rasa, teknik pemeranan drama musikal, analisis
karakter dan bermain peran dalam drama musikal. Bahan bacaan tersebut
bisa dijadikan pengetahuan dasar dalam memerankan atau bermain peran
dalam drama musikal dan atau operet.
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Setelah mengikuti pembelajaran unit pembelajaran ini, cobalah Bapak/ Ibu
peserta untuk lebih peka terhadap kehidupan keseharian siswa baik di
lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan tempat tinggalnya. Banyak
tema-tema tentang kehidupan keseharain yang terkandung dalam naskah atau
teks lakon, dan itu bisa dijadikan sebagai bahan teks lakon drama musikal.
Galilah

kenyataan

yang

dapat

stimulus/rangsangan pada siswa.

dijadikan

bahan

untuk

memberi

Tema-tema tentang peristiwa dalam

kehidupan sehari-hari bisa dijadikan bahan untuk mementaskan drama
musikal yang didahului dengan pelatihan pemeranan drama musikal yang
merupakan unit dari unit Pemeranan. Semoga unit ini bisa membantu siswa
lebih memahami dan menerima tentang materi pelajaran pemeranan drama
musikal
Periksa kembali perencanaan pembelajaran yang telah Bapak/Ibu buat. Kilas
baliklah proses pembelajaran yang telah Bapak/ibu laksanakan , apakah sudah
memenuhi kriteria berpikir tingkat tinggi? Bila belum, tekadkan niat dan
semangat Bapak /Ibu untuk melakukan perubahan.
Fakta tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk pembelajaran, tetapi juga
dapat dijadikan stimulus dalam menyusun soal HOTS. Dengan demikian, selain
meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pembelajaran dan
penilaian yang dialami siswa akan menjadi pembelajaran bermakna.
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Demikian paket unit pembelajaran pemeranan ini disusun demi meningkatnya
kompetensi guru maupun peserta didik. Peningkatan kompetensi bagi peserta
didik salah satunya dilakukan melalui Program Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran yang selanjutnya disingkat dengan Program PKP. Program ini
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembinaan
guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi
pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi
(Higher Order Thinking Skills/HOTS). Program ini merupakan salah satu
pendukung program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
Paket unit pembelajaran pemeranan ini tersusun dari tiga unit pembelajaran,
yaitu Unit Pembelajaran pemeranan fragmen, Unit Pembelajaran pemeranan
pantomim, dan Unit Pembelajaran pemeranan drama musikal. Dengan
mempelajari unit-unit yang terdapat pada bahan belajar ini diharapkan
peserta didik mampu melaksanakan pemeranan teater khususnya pemeranan
fragmen, pemeranan pantomime, dan pemeranan drama musikal di sekolah
masing-masing.

Pembelajaran

pemeranan

lebih

difokuskan

pada

pembelajaran olah tubuh, olah suara, olah rasa, teknik pemeranan, analisis
pemeranan, dan melaksanakan pemeranan, baik fragmen, pantomim, maupun
drama musikal. Materi-materi yang diurai dalam unit-unit ini membimbing
peserta didik untuk bekerja dengan dasar pengetahuan maupun keterampilan
yang terdapat dalam unit yang dipelajari.
Semoga materi-materi yang diuraikan dalam unit-unit ini mampu
mengembangkan potensi maupun komptensi peserta didik dalam hal
melaksanakan pemeranan fragmen, pemeranan pantomim, dan pemeranan
drama musikal. Meski demikian, tentu masih banyak terdapat kekurangan
terkait penyusunan bahan belajar ini, oleh karena itu kami harapkan Anda bisa
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menambah referensi dari sumber-sumber terkait lainnya. Tidak lupa dalam
kesempatan ini, penyusun mohon saran dan kritik yang membangun bahan
belajar ini dan demi sempurnanya penyusunan bahan belajar di masa-masa
yang akan datang. Semoga bahan belajar ini memberikan manfaat bagi Anda
sebagai Guru Seni Budaya.
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