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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
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Peningkatan Kompetensi 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

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

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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Pertunjukan teater adalah sebuah proses komunikasi, antara komunikan dan
komunikator. Komunikator mengkomunikasikan ide-ide dan gagasangagasan. Seorang penulis lakon

yang menjadi komponen pertama yang

mengumpulkan ide dan gagasan tersebut menjadi sebuah karya teks lakon.
Sebuah kegiatan teater pada umumnya memerlukan sebuah naskah lakon.
Sesederhana apa pun sebuah naskah lakon, diperlukan sebagai pedoman
pengembangan laku di atas pentas. Penulisan atau pemilihan lakon yang akan
disajikan dalam pementasan merupakan tugas yang sangat penting.
Meskipun fungsi guru dalam pembelajaran lebih banyak berperan sebagai
fasilitator pembelajaran, seorang guru mata pelajaran seni budaya,
bagaimanapun juga, akan menjadi figur sentral dalam pembelajaran. Ia akan
menjadi pusat perhatian peserta didik dan menjadi bahan perbandingan.
Oleh sebab itu, seorang guru dituntut terampil dalam berbagai hal, termasuk
dalam menulis sebuah teks lakon fragmen yang dapat digunakan dalam
pementasan. Kemampuan seorang guru seni budaya dalam menyusun naskah
lakon fragmen akan merangsang peserta untuk berbuat yang sama, atau
bahkan melebihi, dengan apa yang dimiliki oleh gurunya.
Pada pelatihan ini akan dibahas dan dipelajari bagaimana menulis teks lakon
fragmen melalui langkah-langkah sederhana dan sistematis. Langkahlangkah yang dikembangkan dalam pelatihan ini berupa teknik dasar menulis
naskah fragmen yang meliputi pemilihan tema cerita, penciptaan plot,
penciptaan karakterisasi, penciptaan konflik, penciptaan latar cerita, dan
mengembangkan bahasa dramatik.
Sudah barang tentu, bahan

belajar dalam bentuk unit penulisan lakon

fragmen ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di
dalam kelas dengan siswa sebagai subjek pembelajaran. Pada konteks inilah
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sesungguhnya peranan guru sebagai fasilitator, model, sekaligus manajer
pengelolaan kelas dituntut secara optimal sehingga siswa memperoleh
pengalaman belajar yang maksimal dan dapat dikembangkan dalam
kehidupannya kelak sebagai salah satu bekal yang implikatif.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII:
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.2

Memahami teknik

Teknik penyusunan

penyusunan naskah fragmen

naskah fragmen

VII

terpahami
KD KETERAMPILAN
4.2

Menyusun naskah sesuai

Naskah fragmen

dengan kaidah pementasan

tersusun sesuai

frgmen

dengan kaidah

VII

pementasannya

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VII

Indikator Pendukung
3.2.1 Menjelaskan penulisan lakon
Fragmen
3.2.2 Menjelaskan teknik
penulisan lakon fragmen

4.2.1 Mengetahui

penulisan

lakon

fragmen
4.2.2 Menerapkan teknik penulisan
lakon fragmen
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Indikator Kunci
3.2.3 Menganalisis unsur

4.2.3 Menerapkan unsur penulisan

penulisan lakon fragmen
3.2.4 Mengkonsepkan lakon
fragmen

lakon fragmen
4.2.4 Melaksanakan penulisan lakon
fragmen

Indikator Pengayaan
3.2.5 Menelaah lakon fragmen

4.2.5 Melakukan
fragmen
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A. Penulisan Lakon Fragmen
Jika

menyaksikan film serial yang bersambung di televisi, kita akan

disuguhkan penggalan-penggalan cerita panjang yang utuh. Biar pun berupa
penggalan, tetapi kita tetap dapat menikmasi suatu sajian yang menarik.
Penggalan-penggalan kisah panjang tersebut pada hakikatnya mirip sebuah
fragmen. Di mana suatu penggalan cerita disajikan dengan menarik seolaholah sebuah kisah yang berdiri sendiri. Menyajikan penggalan tersebut
membutuhkan keterampilan tersendiri.
Sebuah penggalan kisah tentu saja tidak lengkap. Penggalan itu ibaratnya
berupa kepingan puzzle. Kepingan puzzle sebenarnya telah memiliki bentuk
sendiri, walaupun kepingan puzzle yang lain tak tampak. Akan tetapi,
kepingan itu mampu memberi gambaran terkait kepingan-kepingan yang
lain. Demikian sebuah fragmen. Penggalan dari suatu cerita yang utuh, tetapi
mampu menyuguhkan peristiwa yang menarik dan memiliki kualitas
dramatik.
Naskah lakon berjudul Mahkamah karya Asrul Sani merupakan salah satu
contoh naskah di mana beberapa peristiwa dalam lakon dapat dijadikan
sebuah fragmen. Perhatikan nukilan naskah lakon Mahkamah berikut ini.
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ADEGAN KETIGA
Lampu di kamar Bahri nyala kembali. Rahmat masuk.
RAHMAT:
Ada pak Ahmad ingin ketemu bapak.
MURNI:
Jangan sekarang. Bapak lagi istirahat.
BAHRI
Biar dia masuk. Aku merasa segar sekarang.
Rahmat keluar
MURNI
Kakak harus istirahat betul. Kesegaran itu mungkin karena pengaruh obat.
BAHRI
Sebentar saja, Aku ingin tahu keadaan kantor.
Ahmad masuk diantar oleh Rahmat. Rahmat mengambil kursi lalu
menyilahkan Ahmad duduk di samping Bahri setelah bersalaman dengan
Bahri. Sementara itu Murni membenahi meja tempat piring bubur dan
menarik meja itu dari samping Bahri.
MURNI
Maaf, bapak belum kuat betul. Kalau bisa jangan terlalu lama.
AHMAD
Baik, bu. Saya Cuma sebentar.
Murni keluar sambil mendorong meja roda. Yang menemani Bahri kecuali
Ahmad hanya Rahmad.
AHMAD
Bagaimana perasaan Bapak sekarang?
BAHRI
Baik, baik. pagi ini saya merasa lebih segar. Bagaimana keadaan di kantor?
AHMAD
Kurang baik, Pak.
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BAHRI
Kurang baik gimana?
AHMAD
Sebetulnya saya sudah lama ingin melapor, tapi saya pikir, barangkali
ditunggu sampai pak Bahri sehat dulu. Tapi sekarang keadaan sudah buruk
sekali. Jadi kecuali ingin menjenguk Bapak, saya sekaligus ingin melapor –
artinya kalau keadaan bapak mengijinkan.
BAHRI
Silakan
AHMAD
Suasana di kantor penuh kegelisahan dan tidak menentu.
BAHRI
Kenapa? Mestinya tidak begitu saudara Ahmad. Biarpun saya tidak masuk
kantor, tapi kan ada wakil-wakil saya pak Majid dan pak Margono.
AHMAD
Betul, pak. Tapi justru mereka yang menimbulkan kekacauan. Sebetulnya
saya tidak ingin menyinggung masalah ini sekarang- tapi karena ada
hubungannya dengan kedudukan bapak , barangkali...
BAHRI
Ceritakan seluruhnya saudara Ahmad.
AHMAD
Antara pak Margono dan pak Majid sekarang terjadi pertengkaran hebat.
BAHRI
Maksud saudara bagaimana?
AHMAD
Kelihatannya pak Majid
mengagantikan bapak.

sedang

mempersiapkan

sesuatu

untuk

BAHRI
Saya kan masih ada dan masa kerja saya belum habis.
AHMAD
Saya dengar pak Majid sudah bicara dengan dokter Ramli.
BAHRI
Lalu?
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AHMAD
Mungkin dokter ramli mengatakan bapak tidak akan sanggup bekerja lagi
terus...
BAHRI
Dengan kata lain, bahwa saya akan mati dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Apa sudah sejauh itu permainan catur orang saudara Ahmad?
AHMAD
Saya tidak tahu, pak. Itu hanya kemungkinan.
BAHRI
Saya bukan orang gila yang mengira akan memegang jabatan terus menerus.
Suatu hari saya akan berhenti. Ini hal biasa sekali. Tapi merancang tidakan
kita berdasarkan mati hidup seseorang – saya kira itu belum kita kenal
selama ini. Apa maunya pak Majid sebetulnya?
(Mahkamah, karya Asrul Sani)

B. Teknik Penulisan Lakon Fragmen
Lakon fragmen berdurasi antara 15 sampai 25 menit dengan jumlah halaman
antara lima sampai 10 halaman. Menulis lakon fragmen dapat dijadikan
sarana yang ideal bagi seorang penulis lakon untuk menghasilkan karya yang
baik. Dalam durasi yang relatif pendek, seorang penulis lakon fragmen harus
mampu menghadirkan seluruh unsur lakon secara utuh. Mulai dari alur,
penokohan, latar peristiwa, sampai aspek dramatik. Oleh karena itu, seorang
penulis lakon fragmen dituntut memiliki keterampilan mengolah cerita,
menampilkan keutuhan tokoh, sampai aspek dramatik.
Bagaimana teknik dalam menulis naskah lakon? Lakon fragmen sebenarnya
dapat diangkat dari persoalan sehari-hari yang sederhana. Persoalan seharihari tersebut diolah sedemikian rupa agar menjadi menarik ketika
dipentaskan. Kunci pertama dalam menghadirkan perisriwa yang menarik
adalah adanya konflik. Konflik menjadi aspek penting dalam lakon fragmen.
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Jika peristiwa sehari-hari diangkat menjadi lakon fragmen, maka harus
dihadirkan konflik dalam peristiwa tersebut.
Konflik mengantarkan cerita pada kualitas dramatik sebuah lakon fragmen.
Dengan konflik pergerakan cerita menjadi dinamis.

Tokoh-tokoh yang

terlibat dalam peristiwa memiliki kepentingan yang saling berlawanan yang
menimbulkan pertikaian. Pertikaian antar tokoh membuat peristiwa seharihari yang tampak sederhana menjadi menarik.
Konflik antar tokoh diungkapkan melalui dua media penting dalam lakon
pantomim, yaitu dialog dan petunjuk pemanggungan. Dialog merupakan
percakapan antar tokoh, sedangkan petunjuk pemanggungan merupakan
petunjuk tentang pemanggungan. Dialog menentukan kualitas sebuah lakon
fragmen, sedangkan petunjuk pemanggungan memastikan bahwa lakon
memiliki potensi untuk dipentaskan.

Teknik menulis dialog merupakan

teknik yang harus dikuasai oleh seorang penulis lakon fragmen.
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A. Penulisan Lakon Fragmen
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi penulisan naskah fragmen pada
kompetensi dasar.
3.2 Memahami teknik penyusunan naskah fragmen
No
1

Soal
Struktur dramatik dalam alur cerita yang menemukan pemecahan
masalah adalah...
A. Eksposisi
B. Klimaks
C. Rissing action
D. Falling action

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Menjelaskan penulisan lakon fragmen

Diketahui

:

Ditanyakan salah satu unsur penulisan lakon
fragmen

Ditanyakan

:

Struktur dramatik dalam alur cerita

Materi yang
dibutuhkan

:

Alur cerita dalam fragmen
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A. Aktivitas Pembelajaran
Menulis naskah lakon fragmen tidak berbeda dengan proses penulisan
naskah lakon yang lain. Langkah awal yang penting adalah menentukan tema
yang nantinya dijadikan dasar dalam proses penulisan. Setelah tema
ditentukan, kalian dapat menyusun alur cerita.

Berikutnya adalah

menciptakan tokoh, membuat latar cerita, dan terakhir adalah membuat
dialog.

Aktivitas 1. Penulisan Lakon Fragmen
Pernahkah kalian membaca lakon fragmen? Bagaimana formatnya? Apa saja
yang dituliskan dalam lakon framen? Lakon fragmen merupakan lakon yang
menarik karena bentuknya yang pendek. Di mana lakon fragmen
mengisahkan suatu penggalan atau nukilan dari kisah yang panjang. Dalam
bentuknya yang pendek, lakon fragmen dituntut untuk menampilakn unsurunsurnya secara utuh.
Melalui bimbingan guru, peserta didik diminta untuk mengumpulkan
peristiwa pendek dalam kehidupan sehari-hari yang layak diangkat menjadi
lakon fragmen. Cermati peristiwa sehari-hari yang menarik untuk dijadikan
lakon fragmen. Salah satu peristiwa menarik yang dapat dijadikan lakon
fragmen adalah peristiwa yang mengandung konflik. Tuliskan peristiwa
sehari-hari yang menarik dalam kolom berikut.

Aktivitas 2. Teknik Penulisan Lakon Drama Musikal
Bagaimana teknik menulis lakon fragmen? Peristiwa-peristiwa menarik yang
telah dideskripsikan pada aktivitas 1 dapat diubah menjadi lakon fragmen.
Tekniknya adalah mengubah narasi atau deskripsi cerita menjadi dialog.
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Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengubah narasi menjadi bentuk
lakon fragmen.
1. Tentukan konflik dalam peristiwa.
2. Buatlah percakapan atau dialog para tokoh yang terlibat dalam konflik
tersebut.
3. Buatlah petunjuk pementasan, yaitu keterangan yang mendeskripsikan
petunjuk-petunjuk yang terkait dengan latar peristiwa dan aksi para
pelaku.

Aktivitas 3. Unsur-unsur Penulisan Lakon Fragmen
Pada aktivitas sebelumnya, kalian telah mencoba untuk menulis lakon drama
musikal dengan teknik yang sederhana. Aktivitas berikut adalah menulis
lakon drama musikal dengan menetapkan unsur-unsur dalam lakon drama
musikal. Proses penulisan dapat diawali dengan menetapkan unsur tema,
alur, penokohan, latar cerita, dialog, dan syair.
Menentukan Tema
Sebelum kalian membuat fragmen, bacalah beberapa naskah lakon realis.
Baik uang ditulis oleh penulis Barat maupun penulis Indonesia. Salah satu
naskah yang telah dicontohkan adalah Mahkamah karya Asrul Sani. Naskah
lakon yang kalian baca pada hakikatnya mengandung tema yang menarik.
Naskah lakon yang kalian baca pada hakikatnya memiliki tema utama atau
tema mayor yang menjadi dasar dalam penciptaannya. Akan tetapi, kalian
dapat menemukan tema-tema minor dalam adegan atau babak yang terdapat
dalam naskah lakon tersebut.
Mahkamah karya Asrul Sani memiliki tema mayor pengadilan hati nurani.
Akan tetapi, banyak adegan dalam naskah lakon tersebut memiliki tematema minor yang beragam. Adegan Ke Tiga yang telah dikutip dalam sub bab
terdahulu, memiliki tema “nafsu untuk memperoleh kedudukan ditempuh
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dengan cara memfitnah”. Tema ini menjadi ide dasar dalam Adegan Ketiga
yang dapat dijadikan sebuah fragmen.
Setelah mengidentifikasi tema-tema minor dalam naskah lakon, kalian bisa
menentukan bagian dari lakon tersebut untuk dinukil sebagai fragmen.
Kalian perlu berlatih untuk menemukan tema-tema yang mendasari sebuah
bagian dari lakon dapat dijadikan tema. Aktivitas dalam menemukan tema
dalam naskah lakon tersebut merupakan langkah awal dalam proses
menentukan tema. Aktivitas selajutnya, kalian menentukan tema sendiri
berdasarkan peristiwa sehari-hari, problem-problem sosial, konflik keluarga,
konflik antar teman, dan sebagainya. Buatlah rumusan temanya dengan baik
sehingga dapat dijadikan dasar dalam menciptakan naskah lakon fragmen.
Menyusun Alur Cerita
Tema yang menjadi tulang punggung lakon dapat dikembangkan menjadi
alur cerita. Langkah awal yang bisa kalian lakukan adalah menyusun alur
cerita berdasarkan tema yang telah ditentukan.
1.

Buatlah ringkasan cerita berdasarkan gagasan yang telah ditetapkan.
Ringkasan cerita mendeskripsikan cerita dalam lakon secara ringkas.

2.

Buatlah estimasi durasi waktu ketika fragmen yang kalian tulis
dipentaskan. Fragmen idealnya memiliki durasi waktu antara 15 menit
sampai 25 menit.

3.

Tentukan konflik dasar yang menggerakkan cerita dalam fragmen.

4.

Dalam menyusun alur cerita, hadirkan tokoh dengan karakternya. Motif
utama tokoh dalam fragmen tersebut harus tergambarkan dalam
penyusunan alur cerita.

5.

Dalam

penyusunan

alur

cerita,

kalian

tentukan

bagian

awal,

berkembangnya konflik, puncak atau klimaks, cara penyelesaian, dan
akhir lakon.

27

Menciptakan Tokoh
Ketika membuat alur cerita, kalian telah menetukan karakter tokoh dan motif
tokoh dalam menggerakkan lakon. Artinya sudah ada gambaran tenmtang
penokohan. Dalam menciptakan tokoh dalam sebuah fragmen, mulailah
dengan langkah-langkah berikut.
1. Tentukan aspek tiga dimensi tokoh.
2. Pastikan tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis.
3. Deskripsikan motif tokoh dalam fragmen tersebut. Misalnya, tokoh Anak
sebagai protagonis memiliki motif utama menyelamatkan anaknya dari
tuduhan membunuh. Tokoh Parto sebagai antagonis memiliki motif utama
menghancurkan kehidupan tokoh Anak. Sedangkan tokoh Haji Nurdin
sebagai tritagonis memiliki motif mencari bukti-bukti bahwa tokoh Anak
tidak melakukan tindakan yang dituduhkan tokoh Parto.
4. Tentukan bagaimana tokoh mengatasi persoalan yang dihadapi.
Menciptakan Latar Cerita
Fragmen terjadi dalam satu ruang dan waktu. Artinya, sebuah fragmen hanya
terjadi di satu tempat dan di satu waktu. Hal inilah yang membedakan
dengan naskah lakon yang bisa terdiri beberapa babak dan setiap babaknya
terdiri dari beberapa adegan. Lakukan aktivitas dengan langkah-langkah
sebagai berikut.
1. Buatlah teks bantu (nebentex) yang mendeskripsikan secara rinci
gambaran tempat di mana peristiwa terjadi. Teks bantu merupakan
petunjuk pemanggungan.
Contoh teks bantu Mahkamah karya Asrul Sani:
BABAK I
Panggung merupakan bagian dalam dari rumah Saiful Bahri. Prinsip
pemanggungan adalah prinsip dekor simultan. Panggung dibagi menjadi
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tiga daerah permainan: kamar tidur Saiful Bahri, ruangan tamu, dan gang
serta bagian belakang rumah tersebut. Jika adegan pindah dari bagian
yang satu ke bagian yang lain, maka perpindahan itu ditandai dengan
matinya lampu di bagian yang ditinggalkan dan terangnya bagian yang
baru. Di bagian kiri panggung terdapat kamar tidur Saiful Bahri. Dinding
kiri terdapat jendela yang membuka ke kebun. Lantai rumah ini berada
kira-kira satu meter di atas tanah hingga kelihatannya hanya pucuk
tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam kebun dan ranting yang
menghasilkan bunga..dst.
2. Deskripsikan kapan setiap peristiwa terjadi. Latar waktu dapat
menunjukkan tahun, siang, malam, atau pada masa lalu.
Contoh:
Waktu menunjukan pukul 7 malam ketika dua tamu misterius itu datang.
Di luar bulan belum memancarkan cahayanya secara penuh. Tetapi
serangga-serangga di kebun sudah berlomba memamerkan suaranya yang
nyaring.
Membuat Dialog
Dialog disebut teks utama dalam sebuah naskah lakon, termasuk dalam
naskah lakon fragmen. Melalui dialog sebagain besar kandungan naskah
lakon disampaikan kepada pembaca atau penonton. Lakukan beberapa
aktivitas berikut.
1.

Buatlah dialog pendek-pendek, tetapi mampu menggambarkan suasana.

2.

Buatlah dialog yang menggambarkan kesedihan tokoh

3.

Buatlah dialog yang menggambarkan kemarahan tokoh.

4.

Buatlah dialog yang mengandung hasutan.

5.

Buatlah dialog yang memberikan informasi tentang karakter tokoh lain.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1. Menentukan Tema Fragmen

Judul

Menentukan tema minor dalam naskah lakon

Tujuan

Peserta didik mampu menemukan tema minor dalam
naskah lakon

Identitas Mata Pelajaran

Menulis naskah lakon fragmen

Petunjuk Kerja

Tentukan tema minor dalam babak atau adegan dalam
sebuah naskah lakon

FORM KEGIATAN
Judul Naskah Lakon

Babak/Adegan

Rumusan Tema

Adegan 3

Nafsu untuk memperoleh

Contoh:
Mahkamah karya Asrul Sani

Adegan
tokoh

3menceritakan
Ahmad

mencoba

yang

mengambil

muka di hadapan Bahri
dengan cara memfitnah
Pak Majid
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kedudukan

ditempuh

dengan cara memfitnah
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Lembar Kerja Peserta Didik 2. Membuat Alur Cerita
FORM KEGIATAN
RINGKASAN CERITA
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Lembar Kerja Peserta Didik 3. Menciptakan Tokoh
LEMBAR KERJA MENCIPTAKAN TOKOH
Judul

Menciptakan Tokoh

Tujuan

Peserta didik mampu mendeskripsikan aspek tiga
dimensi tokoh

Identitas Mata Pelajaran

Menulis naskah lakon fragmen

Petunjuk Kerja

Deskripsikan aspek tiga dimensi tokoh secara rinci

FORM KEGIATAN
Nama Tokoh

:

Dimensi Fisiologis

Usia
Jenis kelamin
Ciri-ciri tubuh
Ciri-ciri muka
Ciri-ciri khusus (jika
ada)

Dimensi Psikologis
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Mentalitas
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Temperamen
IQ

(tingkat

kecerdasan)
Dimensi Sosiologis

Bangsa/suku
Pekerjaan
Tingkat pendidikan
Agama/kepercayaan
Aktivitas sosial
Status sosial

Nama Tokoh

:

Dimensi Fisiologis

Usia
Jenis Kelamin
Ciri-ciri tubuh
Ciri-ciri muka
Ciri-ciri khusus

Dimensi Psikologis

Mentalitas
Temperamen
IQ(tingkat
kecerdasan)

33

Dimensi Sosiologis

Bangsa/suku
Pekerjaan
Tingkat pendidikan
Agama/kepercayaan
Aktivitas sosial
Status sosial

Lembar Kerja Peserta Didik 4. Membuat Latar Cerita
LEMBAR KERJA MEMBUAT LATAR TEMPAT DAN LATAR WAKTU
Judul

Membuat latar tempat dan latar waktu

Tujuan

Peserta didik mampu mendeskripsiukan latar
cerita

Identitas Mata Pelajaran

Menulis naskah lakon fragmen

Petunjuk Kerja

Deskripsikan latar tempat dan latar waktu
berdasarkan peristiwa yang telah ditetapkan

FORM KEGIATAN
Deskripsi Peristiwa
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Deskripsi Latar Tempat dan Latar Waktu
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C. Bahan Bacaan

Menentukan Tema
Naskah lakon fragmen diciptakan untuk pertunjukan dengan durasi antara
15 sampai 25 menit. Dalam durasai yang relatif singkat tersebut
membutuhkan tema yang baiki agar dapat dikembangkan menjadi lakon
yang menarik. Rumusan tema harus jelas, singkat, dan dapat menjadi titik
tolak penciptaam naskah lakon fragmen.

Gambar 1 Menentukan Tema
Sumber; www.ef.co.id

Tema sebagai ide dasar dalam penciptaan naskah lakon fragmen hadir secara
tersirat dalam alur cerita. Keberadaannya samar-samar bahkan tersembunyi
di balik dialog-dialog tokoh. Tema yang kuat biasanya menjadi pendoring
lahirnya alur yang memiliki struktur dramatik yang kokoh. Tema dapat
bersifat klise atau umum, tetapi jika dapat diolah dengan baik akan tetap
melahirkan cerita yang memikat.
Tema klise yang dimaksud misalnya tentang percintaan. Rumusan tema
“cinta sejati dibawa sampai” merupakan contoh tema yang umum atau sering
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mewarnai lakon-lakon drama. Akan tetapi, tema tersebut juga telah
melahirkan kisah-kisah yang tetap diminati sepanjang masa. Contohnya;
Romeo and Juliet karya William Shakespeare, Sampek Engtay, Roro Mendut,
dan sebagainya. Berangkat dari tema serupa, melahirkan cerita dengan alur,
penokohan, dan latar cerita yang berbeda-beda,.
Tema menjadi pokok permasalahan yang terdapat dalam naskah lakon
fragmen. Tema secara umum dibagi menjadi dua, yaitu tema mayor dan tema
minor. Tema mayor adalah tema utama, sedangkan tema minor adalah tematema yang muncul dan menyokong tema utama. Tema minor biasanya
terdapat dalam adegan atau babak. Jika naskah lakon itu terdiri dari tiga
babak, maka ada kemungkinan masing-masing babak tersebut memiliki tema
minor. Demikian juga kerika dalam satu babak terdapat beberapa adegan,
maka adegan-adegan tersebut memiliki tema minor.
Fragmen bisa dinukil dari suatu naskah lakon yang panjang. Nukilan-nukilan
yang dijadikan fragmen tersebut dapat ditemukan tema. Fragmen juaga
dapat diciptakan tanpa menukil dari sebuah naskah lakon. Artinya naskah
lakon fragmen tersebut adalah karangan baru yang tidak bertolak dari
naskah lakon yang sudah ada. Dalam penciptaan naskah lakon fragmen
inilah tema ditentukan.

Alur Cerita Naskah Lakon Fragmen
Fragmen dapat dimaknai sebagai penggalan atau petilan sari suatu cerita
yang utuh. Sebagai sebuah petilan, fragmen menyajikan peristiwa yang dapat
berdiri sendiri. Artinya, biar pun sebagai sebuah penggalan tetapi cerita yang
disajikan pada hakikatnya memiliki keutuhan dan kepaduan. Oleh karena itu,
alur cerita sebuah fragmen tidak ubahnya seperti sebuah lakon yang utuh.
Satu hal yang memberi karakter pada fragmen adalah pendek dan ringkas.
Dalam kemasan alur yang ringkas, membutuhkan kecermatan dalam menata
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tangga dramatik. Alur tiodak harus bertele-tele, tapi langsung pada pokok
permasalahan

yang

terjadi.

Dengan

demikian,

penyusunan

alur

membutuhkan kejelian dalam menentukan perkembangan dramatiknya. Alur
dalam sebuah fragmen menuntut struktur dramatik yang dinamis, di mana
awal cerita sudah memberi informasi tentang persoalan yang terjadi. Dalam
teknik penulisan satu halaman sudah harus bisa menggambarkan pokok
persoalan yang terejadi.
Jika mengacu pada struktur dramatik yang digagas Aristoteles, maka
struktur dramatik memiliki pola segitiga di mana diletakkan awal, tengah,
dan akhir. Awal merupakan eksposisi yang kemudian bergerak pada
kerumitan cerita. Ketika cerita sampai pada kerumitan, maka ujungnya
adalah puncak atau klimaks. Dalam klimaks inilah seakan permasalahan tak
akan terurai. Sehingga dibutuhakn cara untuk mengurai kerumitan yang
telah mencapai puncak. Keterampilan seorang pengarang diuji ketika harus
menemukan cara untuk mengurai puncak peristiwa.

Baru ketika telah

menemukan titik-titik terang penyelesaian, tangga dramatik bergerak turun
menuju penyelesaian.
Akan tetapi, struktur dramatik Aristoteles bukan satu-satunya struktur yang
harus diikuti secara ketat. Apalagi jika diaplikasikan pada naskah lakon
fragmen yang relatif pendek. Cara yang paling efektif adalah menyesuaikan
kebutuhan cerita yang relatif pendek. Pada awal pengisahan bisa saja konflik
sudah dimunculkan secara tajam. Alur bisa digerakkan secara cepat untuk
sampai pada puncak tikaian. Rentang yang begitu pendek, menuntut
penyelesaian yang memikat pula.

Menciptakan Tokoh
Dalam nukilan lakon Mahkamah karya Asrul Sani, ada dua tokoh penting
yang dihadirkan, yaitu Samsul Bahri dan Ahmad. Tokoh lain yang hadir
dalam nukilan tersebut adalah Murni, istri Bahri. Dalam nukian adegan 3 ini
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peran Murni tidak besar. Bahri adalah protagonis, sedangkan Ahmad adalah
antagonis. Dua tokoh utama inilah yang pada dasarnya menggerakkan cerita.
Begitulah sebuah fragmen. Tokoh yang dihadirkan adalah tokoh-tokoh yang
terlibat dalam pertikaian yang jelas.

Gambar 2 Teknik Penulisan Lakon
Sumber; magister-pendidikan.blogspot.co.id

Tokoh protagonis dan antagonis merupakan tokoh yang berlawanan di mana
antara keduanya melahirkan konflik. Di antara tokoh protagonis dan tokoh
antagonis hadir tokoh yang memiliki fungsi sebagai pelerai, yaitu tokoh
tritagonis. Kehadirannya tokoh tritagonis adalah sebagai tokoh yang dapat
meredakan pertikaian yang terjadi. Pengertian fungsi melerai pertentangan
antara protagonis dan antagonis bukan semata-mata mendamaikan
pertikaian yang terjadi, tetapi kehadiran tokoh tritagonis mengungkap
peristiwa-peristiwa yang mampu menjadi jalan bagi penyelesaian pertikaian.

Latar Cerita
Ketika seorang pengarang mendeskripsikan sebuah ruang tamu, ruang
tunggu stasiun, sudut jalan yang kumuh, atau sebuah taman, maka pengarang
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tersebut sedang menggambarkan latar cerita. Latar cerita merupakan
keterangan , petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan ruang, waktu, dan
suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah lakon. Secara ringkas, latar cerita
mengacu pada tempat di mana peristiwa terjadi dan kapan peristiwa terjadi.
Ruang dan waktu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Gambar 3 Menulis Latar Cerita
Sumber; tebuireng.online.com

Tokoh-tokoh melakukan aksinya pasti di suatu tempat dan waktu tertentu.
Misalkan, aksinya Sebuah lakon menceritakan tokoh-tokoh yang hidup dalam
suatu tempat dan waktu tertentu. Penggambaran tempat sebenarnya
menunjang pula karakteristik tokoh. Ketika tempat digambarkan sebagai
suatu tempat yang kumuh, maka latar sosial tokoh tersebut mulai
digambarkan. Walaupun tidak semua tokoh berasal dari latar sosial yang
sama.
Fragmen yang padat dan ringkas membutuhkan penggambaran tempat
dengan deskripsi yang jelas sehingga membantu dalam pemanggungannya.
Dalam sebuah fragmen tidak memungkinkan terjadinya perpindahan tempat.
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Fragmen pada umumnya terjadi dalam satu tempat. Perpindahan tempat
akan menghapus hakikat fragmen yang ringkas dan padat.
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A. Pembahasan Soal-soal
Pembahasan Soal Penulisan Naskah Fragmen
Jawaban: C
Falling action pada hakikatnya adalah tahap pemecahan masalah. Tahap di
mana alur yang telah mencapai puncak harus menemukan pemnecahan.
Falling action merupakan tahap yang krusial karena kerumitan yang
memuncak harus menemukan jalan penyelesaian.

B. Mengembangkan Soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)

N
O
1

Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Seni Budaya

Alokasi Waktu

: 120 menit

Jumlah Soal

: 1

Tahun Pelajaran

: 2018-2019

Kompetensi
yang Diuji
3.2 Memahami
teknik
penyusunan
naskah
fragmen

Lingkup
Materi
Materi
Unsur-unsur Alur cerita
penyusunan dalam
naskah
naskah
fragmen
fragmen

Indikator
Soal
Peserta
didik dapat
memahami
tahap-tahap
perkembang
an dalam
struktur
dramatik
naskah
fragmen

No
9

Level
Kognitif
L3
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Bentuk
Soal
PG

Fragmen pada hakikatnya adalah penggalan atau nukilan dari lakon yang
relatif panjang. Naskah lakon fragmen diciptakan untuk pertunjukan dengan
durasi antara 15 sampai 25 menit. Dalam durasai yang relatif singkat
tersebut membutuhkan tema yang baiki agar dapat dikembangkan menjadi
lakon yang menarik. Tema sebagai ide dasar dalam penciptaan naskah lakon
fragmen hadir secara tersirat dalam alur cerita.

Keberadaannya samar-

samar bahkan tersembunyi di balik dialog-dialog tokoh.
Sebagai penggalan atau petilan sari suatu cerita yang utuh, fragmen
menyajikan peristiwa yang dapat berdiri sendiri. Memiliki alur cerita yang
utuh di mana peristiwa terjalin secara logis. Alur tidak harus bertele-tele, tapi
langsung pada pokok permasalahan yang terjadi. Dengan demikian,
penyusunan alur membutuhkan kejelian dalam menentukan perkembangan
dramatiknya. Alur bisa digerakkan secara cepat untuk sampai pada puncak
tikaian. Rentang yang begitu pendek, menuntut penyelesaian yang memikat
pula.
Tokoh yang dihadirkan dalam fragmen adalah tokoh-tokoh yang terlibat
dalam pertikaian yang jelas. Tokoh protagonis dan antagonis merupakan
tokoh yang berlawanan di mana antara keduanya melahirkan konflik. Di
antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis hadir tokoh yang memiliki
fungsi sebagai pelerai, yaitu tokoh tritagonis. Peristiwa dan tokoh-tokoh
yang terlibat dalam cerita berlaku dalam satu kesatuan ruang dan waktu,
yaitu dalam latar cerita yang jelas.
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FORM UMPAN BALIK
NO

DESKRIPSI

KETERANGAN
Ya

1

Apakah Anda dapat memahami hakikat tema?

2

Apakah Anda dapat merumuskan tema?

3

Apakah Anda dapat membedakan antara tema
mayor dengan tema minor?
Apakah Anda menentukan tema dari peristiwa
sehari-hari?
Apakah Anda dapat memahami hakikat alur
cerita?
Apakah Anda dapat membuat alur cerita
berdasarkan tema yang telah ditetapkan?
Apakah Anda dapat mengembangkan alur cerita?

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tidak

Apakah Anda dapat menulis alur cerita secara
ringkas?
Apakah Anda mengetahui aspek-aspek penting
yang harus dideskripsikan dalam membuat alur
cerita?
Apakah Anda memahami hakikat struktur
dramatik?
Apakah Anda selalu mengaplikasikan struktur
dramatik dalam menulis naskah lakon?
Apakah Anda bisa membedakan antara tokoh
dan penokohan?
Apakah Anda dapat menggambarkan karakter
tokoh dalam bentuk dialog?
Apakah Anda memahami hakikat latar cerita
atau latar peristiwa?
Apakah Anda dapat menuliskan latar cerita atau
latar peristiwa dalam penulisan naskah lakon?
Apakah Anda dapat menyusun dialog sesuai
karakter tokoh?
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Pertunjukan teater adalah sebuah proses komunikasi, antara komunikan dan
komunikator. Komunikator mengkomunikasikan ide-ide dan gagasangagasan. Seorang penulis lakon

yang menjadi komponen pertama yang

mengumpulkan ide dan gagasan tersebut menjadi sebuah karya teks lakon.
Sebuah kegiatan teater pada umumnya memerlukan sebuah naskah lakon.
Sesederhana apa pun sebuah naskah lakon, diperlukan sebagai pedoman
pengembangan laku di atas pentas. Penulisan atau pemilihan lakon yang akan
disajikan dalam pementasan merupakan tugas yang sangat penting.
Meskipun fungsi guru dalam pembelajaran lebih banyak berperan sebagai
fasilitator pembelajaran, seorang guru mata pelajaran seni budaya,
bagaimanapun juga, akan menjadi figur sentral dalam pembelajaran. Ia akan
menjadi pusat perhatian peserta didik dan menjadi bahan perbandingan.
Oleh sebab itu, seorang guru dituntut terampil dalam berbagai hal, termasuk
dalam menulis sebuah teks pantomim yang dapat digunakan dalam
pementasan. Kemampuan seorang guru seni budaya dalam menyusun naskah
pantomim akan merangsang peserta untuk berbuat yang sama, atau bahkan
melebihi, dengan apa yang dimiliki oleh gurunya.
Pada pelatihan ini akan dibahas dan dipelajari bagaimana menulis teks
pantomim melalui langkah-langkah sederhana dan sistematis. Langkahlangkah yang dikembangkan dalam pelatihan ini berupa teknik dasar menulis
naskah pantomim yang meliputi pemilihan tema cerita, penciptaan plot,
penciptaan karakterisasi, penciptaan konflik, penciptaan latar cerita, dan
mengembangkan bahasa dramatik.
Sudah barang tentu, bahan belajar dalam bentuk unit penulisan naskah
pantomim ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran
di dalam kelas dengan siswa sebagai subjek pembelajaran. Pada konteks
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inilah sesungguhnya peranan guru sebagai fasilitator, model, sekaligus
manajer pengelolaan kelas dituntut secara optimal sehingga siswa
memperoleh pengalaman belajar yang maksimal dan dapat dikembangkan
dalam kehidupannya kelak sebagai salah satu bekal yang implikatif.

54

Unit Pembelajaran
Penulisan Lakon Pantomim

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VIII:
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.2

Memahami teknik

Teknik penyusunan

penyusunan naskah sesuai

naskah pantomim

kaidah pementasan

terpahami

VIII

pantomim
KD KETERAMPILAN
4.2

Menyusun naskah sesuai

Naskah pantomim

dengan kaidah pementasan

tersusun sesuai

pantomim

dengan kaidah

VIII

pementasannya

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VIII

Indikator Pendukung
3.2.1 Menjelaskan penulisan lakon
pantomim
3.2.2 Menjelaskan teknik

4.2.1 Mengetahui

penuliasn

lakon

pantomim
4.2.2 Menerapkan teknik penulisan
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penulisan lakon pantomim

lakon pantomim

Indikator Kunci
3.2.3 Menganalisis unsur

4.2.3 Menerapkan unsur penulisan

penulisan lakon pantomim
3.2.4 Mengkonsepkan lakon
pantomim

lakon pantomim
4.2.4 Melaksanakan penulisan lakon
pantomim

Indikator Pengayaan
3.2.5 Menelaah lakon pantomim

4.2.5 Melakukan
pantomim
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A. Sub Bagian
Pernahkan kalian melihat pertunjukan pantomim? Pantomim merupakan
seni pertunjukan dengan media gerak dan ekspresi wajah. Jika mendengar
istilah pantomim, maka yang muncul dalam benak kita adalah sosok dengan
wajah putih dengan baju

bergaris.

Pertunjukan

tanpa

dialog ini

mengandalkan ekspresi wajah dan keterampilan gerak. Pertunjukannya
sering mendatangkan kelucuan, tetapi tidak jarang pula mengekspresikan
kesedihan.

Gambar 1 Ekspresi wajah seorang pantomimer
Sumber: www.plengdut.com

Siapa tokoh pantomim terkenal di dunia? Tokoh pantomim paling termashur
di dunia adalah Marcel Marceau. Marceau gigih mempopulerkan seni
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pantomim setelah Perang Dunia II. Pantomim yang dikenalkan Marceu
mampu berkomunikasi dengan seluruh bangsa karena bahasa gerak yang
dapat dinikmati semua orang. Marceau termasuk seniman jenius dengan ciri
wajah berpupur putih dengan kostum ketat bergaris. Wajahnya ekspresif
dengan gerak yang memikat. Penampilannya menyerupai seorang badut.

Gambar 2 Pantomim dengan bermacam-macam motif gerak
Sumber: tby.jogjaprov.go.id

Sebelum Marcel Marceau tampil di panggung internasional, kita juga
mengenal sosok penting yang penampilannya menyerupai pantomim, yaitu
Charie Chaplin.

Charie Chaplin adalah seorang aktor film bisu yang

penampilannya mengutamakan gerak dan ekspresi wajah. Tokoh ini tampil
lucu dan memikat. Film-filmnya digemari di seluruh dunia waulaupun hanya
berupa gerak dan masih

film hitam putih. Penampilannya memukau,

menimbulkan gerak tawa, dan pesan-pesan yang penuh makna.
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Pantomim juga sering dijumpai di lingkungan kita sehari-hari. Pada acaraacara sekolah, pesta, atau pun festival-festival seni. Pantomim menjadi seni
pertunjukan yang dapat ditampilkan dalam berbagai kesempatan. Pantomim
juga dapat tampil seorang diri, berpasangan, maupun berkelompok. Hal
penting dalam pantomim adalah peristiwa atau cerita yang ditampilkan.
Cerita tertulis untuk pantomim berbeda dengan naskah lakon untuk drama,
pantomim, atau drama musikal. Naskah lakon pantomim relatif sederhana.
Walaupun sederhana, naskah lakon pantomim membutuhkan keterampilan
dalam menulis. Terutama dalam menyampaikan ide-ide kreatif ke dalam
naskah lakon.

Gambar 3 Pantomim berkelompok
Sumber: ismihartono.wordpress.com
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Naskah lakon pantomim bentuknya sederhana, karena tidak menggunakan
dialog. Selain bentuknya sederhana, naskah lakon pantomim juga dapat
mengangkat kisah dari peristiwa sehari-hari yang sederhana. Dengan
kreativitas, peristiwa sehari-hari dapat menjadi pertunjukan pantomim yang
menarik.
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A. Sub Bagian Penulisan Lakon Pantomim
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi penulisan lakon pantomim pada
kompetensi dasar.
3.2 Memahami teknik penyusunan naskah sesuai dengan kaidah pementasan
pantomim
No
1

Soal
Salah satu unsur penting yang harus ada dalam lakon pantomim
adalah...
A. Unsur gerak
B. Unsur mimik dan gerak
C. Unsur mimik, gerak, dan gesture
D. Unsur gerak dan gesture

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Menjelaskan unsur dalam alur lakon pantomim

Diketahui

:

Ditanyakan

salah

satu

unsur

dalam

pantomim
Ditanyakan

:

Unsur penting dalam lakon pantomim

Materi yang
dibutuhkan

:

Alur dalam lakon pantomim
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A. Aktivitas Pembelajaran
Menulis naskah lakon pantomim diawali dengan menentukan tema. Tema
menjadi kunci awal keberhasilan dalam menulis naskah lakon pantomim.
Tema dikembangkan menjadi jalinan cerita. Cerita dalam pantomim dibuat
dengan mengembangkan aspek-aspek cerita yang mampu melahirkan gerak
dan mimik. Cerita dalam naskah lakon pantomim dideskripsikan secara
sederhana tanpa menuliskan dialog seperti naskah lakon.
Menentukan tema dibutuhkan kecermatan dalam menangkap kehidupan
sehari-hari menjadi peristiwa yang menarik. Menulis naskah lakon pantomim
dituntut kepekaan dalam menyajikan cerita yang menarik untuk ditampilkan
dalam bentuk gerak.

Aktivitas 1. Menentukan Tema
Dalam kehidupan sehari-hari dijumpai berbagai peristiwa yang menarik
untuk dijadikan ide dasar dalam menulis naskah lakon pantomim. Tema
naskah lakon pantomim tidak harus bertolak dari peristiwa-peristiwa besar,
tetapi justru dapat bertolak dari gagasan-gagasan sederhana. Mulai bangun
tidur, mandi, berangkat ke sekolah, olah raga di sekolah, ujian, atau pulang
sekolah, dapat dijadikan gagasan dalam menulis lakon pantomim.
Mulailah berlatih menentukan tema dari peristiwa-peristiwa sehari-hari<
Misalnya bangun tidur. Kalin bisa mengembangkan tema bangun tidur
menjadi lakon pantomim yang menarik. Contoh, “bangun tidur kesiangan”.
Dari gagasan bangun tidur kesiangan dapat dikembangkan menjadi cerita
yang menarik. Berdasarkan tema “bangun tidur kesiangan” dapat
dikembangkan menjadi berbagai peristiwa yang unik.
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Deskripsi tema “bangun tidur kesiangan” masih dapat dikembangkan
menjadi tema yang berbeda dengan sumber peristiwa yang sama.
Cermati peristiwa sehari-hari yang dapat dijadikan tema dalam naskah lakon
pantomim. Agar mudah menentukan tema, catatlah peristiwa-peristiwa yang
kalian anggap menarik. Mulailah dengan mencatat peristiwa sejak bangun
tidur, berangkat ke sekolah, pelajaran di sekolah, bermain di sekolah, sampai
kembali pulang di rumah. Pelajaran yang bisa kamu ambil sebagai tema,
misalnya pelajaran olah raga. Tema apa yang dapat kalian pilih? Tema
“Bermain pingpong”, “Bermain basket”, “Bulu tangkis, “Tarik Tambang” dan
lain-lain.
Ketika kalian pergi ke pasar, banyak hal-hal menarik yang dapat diangkat
menjadi tema pantomim. Mulai dari penjual, pembeli, aktivitas jual beli, dan
peristiwa lain yang menarik. Misalnya, penjual burung, tulang sulap,
pencopet, dan lain-lain. Peristiwa sehari-hari menyediakan tema-tema yang
dapat diangkat dalam naskah lakon pantomim.
Selain aktivitas sehari-hari di rumah, di pasar,

di sekolah, peristiwa-

peristiwa penting dapat juga diambil sebagai tema. Misalnya, pesta ulang
tahun, berburu, ke kebun binatang, dan sebagainya . Selain itu, kalian juga
dapat menggali tema dari peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Contohnya
banjir, angin topan, hujan deras, bertemu dengan binatang busa, dan
sebagainya. Peristiwa yang dapat mendatangkan perasaan haru juga bisa
kalian angkat menjadi tema pantomim, misalnya ditinggal sahabat,
mengenang ibu, binatang kesayangan, dan sebagainya.
Jika kita jeli mengamati peristiwa sehari-hari, maka banyak yang dapat
diangkat menjadi tema dalam naskah lakon pantomim. Kalian bisa mencatat
berbagai tema dan mengumpulkan dalam buku catatan.
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Aktivitas 2. Menyusun Ringkasan Cerita
Cerita disusun secara ringkas berdasarkan tema yang telah ditetapkan. Tema
“Bangun tidur kesiangan” dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik.
Cerita pantomim bisa bertolak dari peristiwa-peristiwa yang sederhana.
Kekuatan cerita pantomim terletak pada aktivitas yang dapat diwujudkan
dalam gerak dan ekspresi wajah. Berikut adalah contoh ringkasan cerita
berdasarkan tema “Bangun tidur kesiangan”.

Bangun Tidur Kesiangan
Amir

seorang anak yang biasa tidur larut malam. Sepanjang malam

waktunya digunakan untuk bermain game. Nasehat orang tuanya tidak
diperhatikan lagi. Ia benar-benar telah kecanduan game. Akibatnya, Amir
sering bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah. Jika terlambat bangun,
Amir mandi terburu-buru. Belum lagi kalau kamar mandi masih dipakai
adiknya. Buku-buku sekolah pun asal dimasukkan ke dalam tas. Amir
bertambah panik kalau sepedanya kempes. Ia memacu sepedanya dengan
kencang, bahkan sering melanggar lalu lintas. Akhirnya, sampai di sekolah
juga terlambat.
Peristiwa terlambat bangun tidur merupakan peristiwa sederhana yang
dapat diolah menjadi naskah lakon pantomim. Membuat ringkasan cerita
yang sederhana seperti contoh tersebut merupakan cara yang efektif dalam
menulis naskah lakon pantomim. Kalian dapat mengembangkan tema yang
telah ditetapkan menjadi ringkasan cerita. Ringkasan cerita cukup ditulis
dalam satu atau dua paragraf.

Cerita yang ringkas itu nantinya

dikembangkan menjadi naskah lakon pantomim.
Tema-tema yang telah kalian kumpulkan dalam buku catatan dapat kalian
buat ringkasan cerita. Misalnya, tentang penjual burung.
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Penjual Burung
Seorang penjual burung membawa beberapa burung dalam sangkar. Ia
berharap burung dagangannya laku terjual. Beberapa orang yang diharapkan
membeli hanya lewat begitu saja. Beberapa orang hanya melihat-lihat,
kemudian pergi. Seorang anak kecil ingin membeli burung datang dengan
ibunya. Penjual burung tampak senang, karena anak itu hendak membeli.
Awalnya, ibunya tidak mau membelikan. Penjual burung berusaha merayu
agar anak tersebut tertarik. Akhirnya ibu itu membelikan burung untuk
anaknya. Di luar dugaan, burung yang sudah dibeli itu dijadikan mainan oleh
anak itu. Burung itu tampak stres dan akhirnya mati. Penjual burung sedih
melihat kejadian itu. Ia merenung dan akhirnya semua burung dagangannya
dilepas ke alam bebas.
Tema-tema yang kalian catat dalam buku bisa dipilih untuk ditulis menjadi
cerita yang ringkas. Pilihlah tiga tema yang menurutmu menarik. Usahakan
memilih tema yang berbeda untuk dikembangkan menjadi cerita ringkas
yang nantinya dijadikan naskah lakon pantomim.
Bunyi alarm jam berdering terus- menerus. Amir tampak terkejut. Ia
mematikan alarm dan menyingkapkan selimut yang membuatnya tidur lelap.
Tanpa membersihkan tempat tidurnya, Amir buru-buru ke kamar mandi.
Amir kesal setiba di kamar mandi. Dari dalam kamar mandi terdengar Anisa,
adik Amir, menyanyi. Amir mencoba mengetuk kamar mandi. Akan tetapi,
tidak juga dibukakan pintu. Anisa masih saja menyanyi. Sesekali terdengar
suara guyuran air.
Amir tampak makin kesal. Apalagi hasrat untuk buang air kecil sudah tidak
tertahankan lagi. Ia menggedor-gedor sambil berusaha mendorong pintu.
Pintu tiba-tiba terbuka. Amir hampir saja terjerembab di kamar mandi.
Tanpa membuang waktu Amir melakukan aktivitas di kamar mandi. Mulai
dari mengguyur badan sampai menggosok tubuh dan mencuci rambut. Tiba-
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tiba air mati. Amir semakin jengkel. Busa sabun masih di tubuh dan di
kepala. Saat ia sudah putus asa, air baru mengalir. Amir buru-buru membilas
tubuh dan kepala. Setelah itu ia meraih handuk dan mengeringkan tubuhnya.
Amir bergegas masuk kamar. Membuka almari dan mengambil baju seragam
sekolah. Sesekali ia melihat jam di dinding.

Ekspresinya menunjukkan

kepanikan. Amir mengambil tas dan memasukkkan buku-buku yang
dibutuhkan. Ia buru-buru meninggalkan kamar dan menuju garasi.
Amir mengeluarkan sepeda dari garasi dengan terburu-buru. Amir tambah
jengkel ketika melihat ban sepedanya kempes. Ia buru-buru masuk garasi
dan mengambil pompa. Amir memompa sepedanya dengan sekuat tenaga.
Tampak pompa sepeda sering bermasalah, sehingga Amir makin jengkel.
Setelah

Aktivitas 3. Mendeskripsikan Karakter Tokoh
Jika kalian cermati , tokoh-tokoh dalam cerita memiliki karakter. Dalam
ringkasan cerita yang telah dipaparkan pada aktivitas sebelumnya, dapat
diketahui karakter-karakter tokohnya. Misalnya, karakter tokoh Amir dapat
dijabarkan karakternya dalam tiga aspek dimensi tokoh. Secara fisiologis,
Amir adalah seorang remaja laki-laki usia 14 tahun, bertubuh kurus,
berambut lurus, dengan kulit berwarna sawo matang. Jika ditinjau dari aspek
sosiologis, Amir adalah seorang pelajar, secara ekonomi berkecukupan, suka
bersepeda, dan aktif di organisasi sekolah. Secara psikologis, Amir suka
menyendiri, ceroboh, mudah gugup, sering menunda pekerjaan. Dari mana
kalian dapat menjabarkan karakter Amir tersebut? Karakter Amir dapat
kalian ciptakan berdasarkan ringkasan cerita.
Ringkasan cerita dapat dijadikan dasar dalam menentukan karakter tokoh.
Sebagai seorang penulis naskah lakon pantomim, kalian dapat menentukan
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karakter tokoh. Salah satu tugas penting seorang penulis naskah lakon
pantomim adalah menentukan karakter tokoh. Karakter tokoh yang telah
ditetapkan dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan ringkasan cerita
menjadi lakon pantomim.

Aktivitas 4. Mendeskripsikan Latar Cerita
Setiap peristiwa pasti terjadi di tempat tertentu dan dalam waktu tertentu.
Demikian pula peristiwa dalam naskah lakon pantomim pasti terjadi di
tempat tertentu dan waktu tertentu. Menentukan latar cerita untuk naskah
lakon pantomim tidak sulit. Dalam ringkasan cerita sudah tampak di mana
peristiwa terjadi dan kapan terjadi.

Aktivitas 5. Membuat Naskah Lakon Pantomim
Naskah lakon pantomim dapat dibuat berdasarkan tema, ringkasan cerita,
karakter tokoh, dan latar peristiwa. Kalian bisa memulai
Bangun Tidur Kesiangan
Bunyi alarm jam berdering terus- menerus. Amir tampak terkejut. Ia
mematikan alarm dan menyingkapkan selimut yang membuatnya tidur lelap.
Tanpa membersihkan tempat tidurnya, Amir buru-buru ke kamar mandi.
Amir kesal setiba di kamar mandi. Dari dalam kamar mandi terdengar Anisa,
adik Amir, menyanyi. Amir mencoba mengetuk kamar m,andi. Akan tetapi,
tidak juga dibukakan pintu. Anisa masih saja menyanyi. Sesekali terdengar
suara guyuran air.
Amir tampak makin kesal. Apalagi hasrat untuk buang air kecil sudah tidak
tertahankan lagi. Ia menggedor-gedor sambil berusaha mendorong pintu.
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Pintu tiba-tiba terbuka. Amir hampir saja terjerembab di kamar mandi.
Tanpa membuang waktu Amir melakukan aktivitas di kamar mandi. Mulai
dari mengguyur badan sampai menggosok tubuh dan mencuci rambut. Tibatiba air mati. Amir semakin jengkel. Busa sabun masih di tubuh dan di
kepala. Saat ia sudah putus asa, air baru mengalir. Amir buru-buru membilas
tubuh dan kepala. Setelah itu ia meraih handuk dan mengeringkan tubuhnya.
Amir bergegas masuk kamar. Membuka almari dan mengambil baju seragam
sekolah. Sesekali ia melihat jam di dinding.

Ekspresinya menunjukkan

kepanikan. Amir mengambil tas dan memasukkkan buku-buku yang
dibutuhkan. Ia buru-buru meninggalkan kamar dan menuju garasi.
Amir mengeluarkan sepeda dari garasi dengan terburu-buru. Amir tambah
jengkel ketika melihat ban sepedanya kempes. Ia buru-buru masuk garasi
dan mengambil pompa. Amir memompa sepedanya dengan sekuat tenaga.
Tampak pompa sepeda sering bermasalah, sehingga Amir makin jengkel.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1. Menentukan Tema
LEMBAR KERJA MENENTUKAN TEMA
Judul

Menentukan tema

Tujuan

Peserta didik mampu merumuskan tema berdasarkan
berbagai peristiwa menarik dalam kehidupan seharihari

Identitas Mata Pelajaran

Menulis naskah lakon pantomim

Petunjuk Kerja

Buatlah daftar tema berdasarkan peristiwa sehari-hari

FORM KEGIATAN
Peristiwa
Peristiwa di pasar malam
Peristiwa dalam mimpi
Peristiwa di kebun binatang
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Lembar Kerja Peserta Didik 2. Membuat Ringkasan Cerita

FORM KEGIATAN
TEMA

RINGKASAN CERITA

Menolong binatang

Pesulap yang gagal

Menjadi artis
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C. Bahan Bacaan

Menentukan Tema
Pantomim dikenal sebagai pertunjukan dengan media ekspresi utama gerak
dan mimik. Pertunjukan pantomim tanpa dialog sehingga disebut
pertunjukan bisu. Pantomim diduga berawal dari pertunjukan lelucon klasik
dan masa commedia dell’arte di Italia.

Pada mulanya tidak semua

pertunjukan pantomim hanya menggunakan gerak. Pantomim menjadi
bagian dari pertunjukan dalam commedia dell’arte yang dilakukan secara
improvisasi, baik dialog maupun geraknya. Pantomim yang hanya
menggunakan gerak dan mimik

pertama kali dipentaskan pada Zaman

Romawi yaitu di kota Roma. Pada masa itu pantomim tidak selalu berupa
tontonan, tetapi juga bisa berbentuk pujaan.

Gambar 4 Menentukan Tema
Sumber; www.ef.co.id

Jika pantomim memang berasal dari commedia dell’arte, dapat dipastikan
vbahwa pertunjukan pantomim pada masa itu tidak menggunakan naskah.
Pantomim dilakukan secara improvisasi. Sebagaimana commedia dell’arte
yang

pertunjukannya

dilakukan

secara

spontan.

Pertunjukan

tidak

menggunakan naskah tertulis sebagaimana teater modern. Commedia
dell’arte pada waktu itu digemarei masyarakat karena pertunjukannya
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menghibur. Pemainnya adalah aktor-aktor yang terlatih dengan kemampuan
improvisasi yang tinggi.
Biarpun pertunjukan pantomim tanpa naskah, tetapi tetap berdasarkan
cerita. Cerita yang baik selalu berdasarkan tema yang baik. Bagaimana
sebuah tema dikatakan baik? Tema yang baik adalah tema yang dapat
dikembangkan menjadi cerita dengan pesan moral yang bermakna. Tema
pada hakikatnya adalah gagasan dasar. Biasa juga disebut ide dasar atau ide
utama. Tema ibaratnya adalah tulang punggung cerita.
Tema dalam naskah lakon pantomim bisa sangat beragam. Mulai dari
peristiwa sehari-hari sampai peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan
manusia. Commedia dell’arte, misalnya, menyajikan gerak-gerak improvisasi
di antara cerita yang ditampilkan. Artinya, sepenggal peristiwa sederhana
akan menjadi pertunjukan yang menarik ketika gerak dan ekspresi pemain
menyampaikannya dengan baik pula.
Tokoh-tokoh pantomim di Indonesia banyak menampilkan karyanya
berdasarkan tema-tema yang sederhana.

Pantomimer dari Yogyakarta,

Jemek Supardi, mengetengahkan tema-tema yang diangkat dari kehidupan
sehari-hari. Beberapa karya Jemek Supardi yang berangkat dari tema
sederhana contohnya adalah Jemek dan Katak, Jemek dan Teklek, Patung
Selamat Datang, Air,

Lingkar-lingkar, dan sebagainya.

Pertunjukan

pantomim dengan tema-tema sederhana juga sering dimainkan oleh Moerti
Poernomo. Contohnya, Kepompong. Kuncup mawar kuning, Patung,
Gelembung-gelembung, dan sebagainya.
Tokoh lain yang sering mengangkat tema sederhana adalah Seno A. Utoyo.
Pantomimer yang berasal dari Jakarta ini pernah mengangkat tema tentang
tuykang sapu jalan, tong sampah, dan martabak. Jika ditinjau dari juduljudulnya, maka dapat disimpulkan bahwa tema-tema karya Seno A Utoyo
berangkat dari tema-tema sederhana.
Akan tetapi, tema-tema dalam pantomim tiodak harus bertolak dari
permasalahan sederhana. Jemek Supardi pada tahun 1984 mengangkat
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pertunjukan pantomim dengan judul

Perahu Nabi Nuh. Menilik dari

judulnya, karya Jemek tersebut berangkat dari tema peristiwa besar, yaitu
kisah Nabi Nuh. Pada tahun 1986 Jemek Supardi kembali mengangkat kisah
berjudul Adam dan Hawa. Kisa ini juga menyiratkan berangkat dari manusia
pertama yang diciptakan oleh Tuhan Yang Esa, yaitu Adam dan Hawa.
Jemek Supardi

menggali berbagai tema dalam karya pantomimnya.

Temanya tidak hanya berasal dari peristiwa sehari-hari dan kisah nabi, tetapi
juga masuk pada tema-tema politik. Pada 1998 Jemek berkarya dengan
mengusung tema politi yang berjudul Badut-badut Politik. Badut-badut politik
menggambarkan ulah para politikus yang melupakan kepentingan rakyat.
Satu tahun sebelumnya, yaitu 1997, Jemek sudah melakukan kritik terhadap
penyelenggaraan Festival Kesenian Yogyakarta yang dipandang hanya
berpihak pada segelintir seniman. Saat itu Jemek mencoba undur diri dari
kancah kesenian dengan menggelar karya yang berjudul Pak Jemek Pamit
Pensiun.
Selain tema-tema politik, masih banyak tema yang bisa diangkat dalam
menjadi naskah lakon pantomim. Gabungan Aktor Pantomim Yogyakarta
(GAPY), pernah mengangkat cerita-cerita seperti Sampek Engtay dan Roro
Mendut yang memiliki tema percintaan sejati. Dua pertunjukan tersebut
menarik karena mengetengahkan tema yang selalu aktual di segala zaman
dengan kisah percintaan sejati yang berakhir tragis.

Ringkasan Cerita atau Sinopsis
Naskah lakon pantomim dapat berasal dari berbagai tema. Mulai dari
peristiwa sehari-hari sampai kisah percintaan abadi sebagaimana dalam
lakon pantomim yang digelar GAPY, yaitu Sampek Engtay dan Roro Mendut.
Bahkan Bengkel Mime Yogyakarta pernah menggelar pantomim yang
bersumber dari naskah drama karya Samuekl Beckett yang berjudul Waiting
for Godot. Tema-tema yang akan diangkat dalam naskah lakon pantomim
hendaknya dikembangkan menjadi sebuah cerita yang ditulis dalam bentuk
sinopsis.
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Gambar 5 Dokumentasi Pentas Pantomim Kelompok
Sumber; hot.detik.com

Sinopsis pada hakikatnya identik dengan ringkasan cerita. Sinopsis
merupakan deskripsi ringkas tentang alur cerita dalam naskah lakon
pantomim. Sinopsis berisi ikhtisar yang mendeskripsikan inti cerita sebagai
bahan untuk dijadikan naskah lakon pantomim. Sebagai sebuah ikhtisar,
sinopsis untuk penulisan naskah lakon pantomim cukup satu sampai tiga
paragraf.
Sinopsis menjadi langkah awal yang efektif untuk dijadikan bahan penulisan
naskah lakon pantomim. Melalui sinopsis, penulis menuangkan cerita yang
digagas berdasarkan tema yang telah ditetapkan. Sinopsis memberikan
arahan tentang alur utama yang harus dituliskan dalam naskah lakon
pantomim. Oleh karena itu, sinopsis harus memuat seluruh aspek yang
dibutuhkan dalam penulisan naskah lakon pantomim.
Seluruh aspek yang dibutuhkan dalam penulisan naskah lakon pantomim
dikemas dalam informasi pokok. Informasi pokok terdiri dari garis besar
cerita, karakter tokoh, konflik utama, motif utama, dan bagaimana cerita
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berakhir. Dengan memuat informasi pokok tersebut, penulis telah memiliki
bahan untuk dituangkan dalam naskah lakon pantomim.
Garis besar cerita menjadi unsur pokok yang penting. Garis besar cerita
memaparkan isi cerita, yaitu rangkaian peristiwa yang terjalin secara logis.
Berikutnya adalah karakter tokoh yang memberikan gambaran tentang tokoh
dalam cerita. Konflik yang melibatkan tokoh dalam cerita juga harus
dipaparkan. Dalam jalinan peristiwa terdapat konflik yang melibatkan tokoh.
Keterlibatan tokoh dalam konflik menimbulkan motif utama yang
menggerakkan cerita. Pergerakan cerita mulai dari awal, klimaks, sampai
penyelesaian ideralnya sudah terghambar dalam ringkasan cerita.

Menciptakan Tokoh
Tokoh dalam sebuah naskah lakon pantomim bisa apa saja, bisa manusia,
binatang, tumbuhan, atau benda. Akan tetapi, semua menggambarkan aspek
kemanusiaan.

Tokoh yang diwujudkan sebagai manusia, jelas akan

menggambarkan manusia secara utuh.

Tokoh binatang sebenarnya juga

menggambarkan karakter manusia. Demikian juga dengan tokoh berupa
benda. Misalnya, naskah lakon pantomim berjudul Patung Selamat Datang
dan

Bunga Matahari. Tokoh-tokoh tersebut pada hakikatnya adalah

penggambaran manusia yang memiliki jiwa, perasaan, dan kehendak.
Tokoh adalah watak yang hadir dalam naskah lakon. Pengertian tokoh
berbeda dengan penokohan.

Penokohan adalah bagaimana tokoh-tokoh

tersebut digambarkan, dihadirkan, atau diwujudkan.

Walaupun dalam

naskah lakon pantomim seringkali tokoh dihadirkan dengan karakter yang
cenderung datar, tetapi idealnya tetap menggambarkan tiga aspek dimensi
tokoh.
a) Dimensi Fisiologis
Dimensi ini merupakan gambaran fisik tokoh. Setiap tokoh idealnya
digambarkan dengan ciri-ciri fisik tertentu. Penggambaran ciri-ciri fisik akan
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memberikan penampilan yang khas ketika dimainkan oleh seorang
pantomimer. Jika seorang penulis lakon mampu memberikan informasi yang
konkrit terkait penampilan fisik, maka akan memudahkan bagi seorang
pantomimer menampilkannya. Gambaran fisik seorang tokoh dapat
memberikan informasi terkait usia, jenis kelamin, tinggi dan berat badan,
serta ciri-ciri khusus yang melekat pada tokoh.
b) Dimensi Psikologis
Tokoh dalam pantomim sering digambarkan dengan berbagai cara.
Penggambaran yang sering dihadirkan adalah tokoh yang dihadirkan dengan
penuh suka cita. Tokoh semacam ini dihadirkan dengan tujuan untuk
menghibur dan membuat penonton tertawa. Jika ditinjau dari dimensi
psikologis, tokoh semacam ini memiliki karakter yang datar. Ketika
dimainkan, seorang pantomimer tidak harus memainkan karakter lain.
Cukup memainkan dirinya sendiri. Sebaliknya ada tokoh yang digambarkan
penuh kemuraman karena mengalami peristiwa yang menyedihkan atau
tragis.
Akan tetapi, banyak pula tokoh-tokoh yang dihadirkan dengan muatan
psikologis yang kompleks. Di mana perasaan-perasaan, sikap, obsesi,
temperamen, dan kecenderungan psikologis lain hadir secara utuh. Tokohtokoh semacam ini sering dihadirkan ketika cerita yang ditampilkan memiliki
alur yang kompleks pula. Misalnya, lakon pantomim Roro Mendut dan
Sampek Engtay. Dalam lakon-lakon tersebut jelas menghadirkan tokoh-tokoh
dengan dimernsi psikologis yang kompleks.
c) Dimensi Sosiolgis
Naskah lakon pantomim tidak jarang menghadirkan tokoh-tokoh dengan
latar belakang sosial yang kompleks. Kompleksitas tokoh inilah yang perlu
dihadirkan untuk membangun tokoh yang utuh.

Latar belakang sosial

tersebut meliputi agama, ras, kelas sosial dalam masyarakat, pekerjaan,
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tingkat pendidikan, kehidupan keluarga, keanggotaan dalam organisasi, dan
hobi atau kesenangan.
Kadang kala tokoh dalam lakon pantomim cukup dihadirkan dengan satu
dimensi sosial saja, misalnya badut. Tokoh badut tidak diurai secara lengkap
terkait dengan pendidikan, status sosial, suku, dan sebagainya.

Latar Peristiwa
Latar peristiwa memiliki peran penting dalam naskah lakon pantomim.
Terutama ketika seorang pantomimer harus menggambarkan latar tempat
dengan gerakan tubuhnya. Salah satu aspek yang memukau dalam
pertunjukan pantomim adalah kemampuan seorang pantomimer dalam
menggambarkan latar tempat. Dengan demikian, penggambaran sekaligus
kekayaan penggambaran latar tempat dapat memberikan gagasan tentang
gerak yang diekspresikan oleh seorang pantomimer.
Jika latar tempat berupa stasiun, maka gambaran tentang detail seperti ruang
tunggu, loket, jalur kedatangan kereta dan sebagainya dapat dideskripsikan.
Dengan demikian, naskah lakon pantomim memberikan suatu informasi
pemanggungan yang lengkap. Demikian juga ketika latar peristiwa
menggambarkan sebuah pasar, maka lorong pasar, keramaian, kios-kios
penjual, tempat parkir dan sebagainya perlu untuk dihadirkan. Walaupun
dengan informasi yang singkat.
Latar peristiwa dalam penulisan lakon pantomim pada hakikatnya adalah
segala keterangan , petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan ruang,
waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah lakon. Ruang terkait
dengan tempat di mana peristiwa terjadi, sedangkan waktu terkait dengan
kapan pereistiwa terjadi.

Naskah lakon pantomim dengan format yang

sedehana dibandingkan dengan naskah drama, tetap membutuhkan deskripsi
singkat tentang latar tempat dan latar waktu.
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A. Pembahasan Soal-soal
Pembahasan Soal Penulisan lakon pantomim
Jawaban: A
Salah satu unsur penting dalam lakon pantomim adalah unsur gerak. Lakon
pantomim tidak menggunakan dialog sebagaimana lakon pantomim atau
lakon drama musikal. Akan tetapi, deskripsi dalam kaon pantomim harus
memberikan ruang yang cukup untuk gerak. Artinya, deskripsi dalam lakon
pantomim harus menumbuhkan imajinasi atau bayangan akan gerak yang
bisa ditampilkan. Aspek mimik dan gesture menjadi bagian dari gerak. Oleh
karena itu, jawaban yang tepat adalah gerak.

B. Mengembangkan Soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Mata Pelajaran
: Seni Budaya
Alokasi Waktu
: 120 menit
Jumlah Soal
: 1
Tahun Pelajaran
: 2018-2019
N
O
1

Kompetensi
yang Diuji
3.2 Memahami
teknik
penyusunan
naskah sesuai
kaidah
pementasan
pantomim

Lingkup
Materi
Materi
Teknik
Teknik
penyusunan penulisan
naskah
alur cerita
pantomim

Indikator
Soal
Peserta
didik dapat
memahami
teknik
penyusunan
alu cerita
naskah
pantomim

No
9

Level
Kognitif
L3
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Bentuk
Soal
PG

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

: Nanang Arizona

KOMPETENSI DASAR
3.2 Memahami teknik
penyusunan naskah sesuai
kaidah pementasan
pantomim
LINGKUP MATERI

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
7

Teknik penyusunan naskah
pantomim
MATERI
Teknik penulisan alur cerita
INDIKATOR SOAL
Peserta didik dapat
memahami teknik
penyusunan alur cerita
naskah pantomim
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Kunci
Jawaban
C

Pengetahuan
/Pemahaman

x

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Berikut adalah teknik penulisan alur cerita yang baik
dalam penulisan lakon sesuai kaidah pementasan
pantomim.
(1) Alur cerita ditulis secara detail
(2) Alur cerita mengandung kilas balik
(3) Alur cerita mengispirasi gerak
(4) Alur cerita harus ada konflik
(5) Alur cerita dideskripsikan dengan kalimat aktif
Pernyataan manakah yang tepat dalam menyusunan
alur cerita lakon sesuai kaidah pementasan
pantomim...
A. (1),(4) dan (5)
B. (2),(3) dan (4)
C. (1),(3) dan (5)
D. (2),(3) dan (4)
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Pertunjukan pantomim pada dasarnya digelar berdasarkan satu cerita,
peristiwa, atau tema. Oleh karena tidak menggunakan dialog, maka naskah
lakon pantomim cenderung lebih sederhana bentuknya. Pertunjukan
pantomim kadang hanya memainkan nomor pendek yang di dalamnya tidak
menyampaikan cerita. Pertunjukan hanya digelar lima menit di mana
seorang pantomimer memeragakan keahlian geraknya dalam menggambar
seorang berjalan, mengangkat koper, naik sepeda, dan sebagainya. Pada
umumnya nomor-nomor pendek tersebut dilakukan secara spontan.
Pantomim digelar tetap berdasarkan cerita. Cerita itulah yang kemudian
dikembangkan menjadi naskah lakon pantomim. Setiap naskah lakon
pantomim selalu memiliki tema, yaitu gagasan dasar yang menjadi pokok
permasalahan. Tokoh-tokoh pantomim di Indonesia banyak menampilkan
karyanya berdasarkan tema-tema yang sederhana. Akan tetapi, tema-tema
dalam pantomim tidak harus bertolak dari permasalahan sederhana, tetapi
bisa masalah sosial dan politik.
Tema-tema yang akan diangkat dalam naskah lakon pantomim hendaknya
dikembangkan menjadi sebuah cerita yang ditulis dalam bentuk sinopsis.
Sinopsis menjadi langkah awal yang efektif untuk dijadikan bahan penulisan
naskah lakon pantomim. Melalui sinopsis, penulis menuangkan cerita yang
digagas berdasarkan tema yang telah ditetapkan. Dalam sinopsis terdapat
garis besar cerita, karakter tokoh, konflik utama, motif utama, dan bagaimana
cerita berakhir.
Dalam naskah lakon pantomim terdapat tokoh dengan karakter masingmasing. Setiao karakter mengandung tiga aspek dimensi tokoh, yaitu dimensi
fisiologis, sosiologis, dan psikologis. Tiga dimensi tokoh menjadikan tkoh
hadir dengan karakter yang utuh. Aspek lain yang penting dalam naskah
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lakon pantomim adalah latar peristiwa yang menggambarkan tempat di
mana peristiwa terjadi dan kapan peristiwa terjadi.
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FORM UMPAN BALIK
NO

DESKRIPSI

KETERANGAN
Ya

1

Apakah Anda dapat memahami hakikat tema?

2

Apakah Anda dapat merumuskan tema?

3

Apakah Anda dapat membedakan antara tema
mayor dengan tema minor?

4

Apakah Anda menentukan tema dari peristiwa
sehari-hari?

5

Apakah Anda dapat memahami hakikat alur
cerita?

6

Apakah Anda dapat membuat alur cerita
berdasarkan tema yang telah ditetapkan?

7

Apakah Anda dapat mengembangkan alur cerita?

8

Apakah Anda dapat menulis alur cerita secara
ringkas?

9

Apakah Anda mengetahui aspek-aspek penting
yang harus dideskripsikan dalam membuat alur
cerita?
Apakah Anda memahami hakikat struktur
dramatik?

10
11

Apakah Anda selalu mengaplikasikan struktur
dramatik dalam menulis naskah lakon?

12

Apakah Anda bisa membedakan antara tokoh
dan penokohan?

13

Apakah Anda dapat menggambarkan karakter
tokoh dalam bentuk dialog?

Tidak
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14

Apakah Anda memahami hakikat latar cerita
atau latar peristiwa?

15

Apakah Anda dapat menuliskan latar cerita atau
latar peristiwa dalam penulisan naskah lakon?
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Pertunjukan teater adalah sebuah proses komunikasi, antara komunikan dan
komunikator. Komunikator mengkomunikasikan ide-ide dan gagasangagasan. Seorang penulis lakon

yang menjadi komponen pertama yang

mengumpulkan ide dan gagasan tersebut menjadi sebuah karya teks lakon.
Sebuah kegiatan teater pada umumnya memerlukan sebuah naskah lakon.
Sesederhana apa pun sebuah naskah lakon, diperlukan sebagai pedoman
pengembangan laku di atas pentas. Penulisan atau pemilihan lakon yang akan
disajikan dalam pementasan merupakan tugas yang sangat penting.
Meskipun fungsi guru dalam pembelajaran lebih banyak berperan sebagai
fasilitator pembelajaran, seorang guru mata pelajaran seni budaya,
bagaimanapun juga, akan menjadi figur sentral dalam pembelajaran. Ia akan
menjadi pusat perhatian peserta didik dan menjadi bahan perbandingan.
Oleh sebab itu, seorang guru dituntut terampil dalam berbagai hal, termasuk
dalam menulis sebuah teks drama musikal yang dapat digunakan dalam
pementasan. Kemampuan seorang guru seni budaya dalam menyusun naskah
drama musikal akan merangsang peserta untuk berbuat yang sama, atau
bahkan melebihi, dengan apa yang dimiliki oleh gurunya.
Pada pelatihan ini akan dibahas dan dipelajari bagaimana menulis teks
drama musikal melalui langkah-langkah sederhana dan sistematis. Langkahlangkah yang dikembangkan dalam pelatihan ini berupa teknik dasar menulis
naskah drama musikal yang meliputi pemilihan tema cerita, penciptaan plot,
penciptaan karakterisasi, penciptaan konflik, penciptaan latar cerita, dan
mengembangkan bahasa dramatik.
Sudah barang tentu, bahan belajar dalam bentuk unit penulisan naskah
drama musikal ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam kegiatan
pembelajaran di dalam kelas dengan siswa sebagai subjek pembelajaran.
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Pada konteks inilah sesungguhnya peranan guru sebagai fasilitator, model,
sekaligus manajer pengelolaan kelas dituntut secara optimal sehingga siswa
memperoleh pengalaman belajar yang maksimal dan dapat dikembangkan
dalam kehidupannya kelak sebagai salah satu bekal yang implikatif.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas IX:
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.2 Memahami teknik

Teknik penyusunan

penyusunan naskah sesuai

naskah drama

kaidah pementasan drama

musikal dan/atau

musikal dan/atau operet

operet terpahami

IX

KD KETERAMPILAN
4.2 Menyusun naskah sesuai

Naskah drama

dengan kaidah pementasan

musikal dan/atau

drama musikal dan/atau

operet tersusun

operet

sesuai dengan kaidah

IX

pementasannya

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas IX

Indikator Pendukung
3.2.1 Menjelaskan penulisan lakon

4.2.1 Mengetahui penulisan lakon
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drama musikal dan/atau

drama musikal dan/atau operet

operet
3.2.2 Menjelaskan teknik penulisan

4.2.2 Menerapkan unsur penulisan

lakon drama musikal

lakon drama musikal dan/atau

dan/atau operet

operet
Indikator Kunci

3.2.3 Menganalisis unsur penulisan

4.2.3 Menerapkan unsur penulisan

lakon drama musikal

lakon drama musikal dan/atau

dan/atau operet

operet

3.2.4 Mengkonsepkan lakon drama
musikal dan/atau operet

4.2.4 Melaksanakan penulisan lakon
drama musikal dan/atau
operet

Indikator Pengayaan
3.2.5

Menelaah

lakon

drama

musikal dan/atau operet
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4.2.5 Melakukan analisis lakon drama
musikal dan/atau operet
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A. Menulis Lakon Drama Musikal
Pernahkan kalian melihat film Laskar Pelangi? Laskar Pelangi merupakan
film musikal yang mampu memikat penonton. Film Laskar Pelangi
mengisahkan perjuangan

anak-anak sekolah dasar di Desa Gantung,

Kabupaten Gantung, Belitung Timur dalam mencapai cita-citanya. Sekolah
Muhammadiyah tempat mereka belajar terancam ditutup karena jumlah
muridnya tidak mencapai sepuluh. Pada detik-detik terakhir ketika Pak
Harfan, kepala sekolah, hendak menyampaikan pidato, seorang anak
bernama Harun datang mendaftarkan diri di sekolah tersebut. Mulailah
petualang sepuluh anak yang diberi julukan “laskar pelangi” oleh Bu
Muslimah dalam menempuh pendidikan dalam segala keterbatasan.

Gambar 1 Dokumentasi Pementasan Drama musikal Laskar Pelangi
Sumber: www.gambar.com

Bu Muslimah, guru yang penuh pengabdian dan perhatian, memberi julukan
“laskar pelangi” karena kesenangan anak-anak tersebut melihat pelangi.
Sepuluh anak itu mengarungi kehidupan di sekolah yang penuh keprihatinan.
Sekolah bobrok, lantai beralas tanah, atap berlubang, kapur tulis yang
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terbatas. Akan tetapi, mereka menjalani dengan penuh semangat, canda,
tawa dan tangis,

Sepuluh anak yang memiliki semangat tinggi untuk

mencapai prestasi tersebut akhirnya mampu mengharumkan nama
sekolahnya dengan mengalahkan sekolah favorit yang kaya raya di Belitong.

Gambar 2 Dokumentasi Pementasan Anak-anak “Laskar Pelangi”
Sumber: www.gambar.com

Film yang diangkat dari novel Andrea Hirata menjadi film yang sangat
terkenal. Keberhasilan film Laskar Pelangi mendorong untuk mengubahnya
menjadi drama musikal. Drama musikal Laskar Pelangi menyuguhkan kisah
yang menarik dengan dialog-dialog yang dinyanyikan. Sebelum Laskar
Pelangi mencapai sukses, film musikal lain yang sukses adalah Petualangan
Serina. Film yang dihiasi dengan lagu-lagu yang menarik itu banyak digemari
dan sampai saat ini menjadi salah satu film musikal yang selalu dikenang.
Pada hakikatnya, drama musikal tidak berbeda jauh dengan film musikal.
Film-flm musikal yang sukses di antaranya adalah Lion King dan Beauty and
The Beast. Film-film musikal selalu menarik karena dihiasi dengan lagu-lagu
yang indah. Tidak jarang pula diikuti dengan gerak tari. Film-film musikal
memikat untuk ditontin tidak hanya karena alur ceritanya, tetapi juga lagu-
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lagunya yang memberi nuansa musikal. Tentu saja film musikal disiapkan
dengan perencanaan yang matang dan melibatkan banyak ahli di bidangnya.

Gambar 3 Dokumentasi Pementasan teater Koma
Sumber: www.gambar.com

Salah satu kelompok teater di Indonesia yang memasukkan unsur musik dan
nyanyian adalah Teater Koma. Teater Koma salah satu kelompok teater yang
paling produktif dengan jumlah penonton yang besar. Pertunjukannya dihiasi
dengan lagu-lagu yang sesuai dengan suasana adegan. Teater Koma yang
telah menjalani proses kreatifnya lebih dari 40 tahun telah melahirtkan
banyak karya, seperti Opera Kecoa, Opera Primadona, Tiga Dewa dan Kupukupu, Sampek Engtay, dan terbarunya adalah Mahabharata yang dipentaskan
pada 2018.
Drama musikal tidak kalah memikatnya dengan film musikal. Drama musikal
yang berhasil juga melibatkan sejumlah ahli di bidangnya.

Menyiapkan

drama musikal akan melibatkan kreator-kreator yang terdiri dari penulis
naskah lakon, sutradara, aktor, penata artistik, penata lagu, penata musik,
dan penata gerak.

Keberhasilan darama musikal tidak hanya di tangan
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seorang sutradara, tetapi penulis lakon. Penulis lakon memiliki peranan yang
penting dalam keberhasilan pementasan drama musikal.
Apakah seorang penulis lakon drama musikal harus bisa menyanyi? Ternyata
tidak. Seorang penulis lakon drama musikal tidak harus pandai menyanyi.
Keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan menulis lakon dan
menulis lirik lagu. Lirik lagu menjadi kunci penting dalam menulis naskah
lakon. Lirik lagu yang diciptakan penukis lakon nantinya akan diubah
menjadi aransemen musik oleh penata lagu dan penata musik.
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A. Sub Bagian Penulisan Lakon Drama Musikal
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi penulisan lakon drama musikal
pada kompetensi dasar.
3.2 Memahami teknik teknik penyusunan naskah sesuai kaidah pementasan
drama musikal dan/atau operet
No
1

Soal
Seorang penulis lakon drama musikal harus menentukan tema
sebelum mencipta. Fungsi penting tema dalam naskah lakon drama
musikal adalah;
A. Sebagai gagasan dasar
B. Sebagai arah penulisan
C. Sebagai penentu alur cerita
D. Sebagai penentu tokoh

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Menjelaskan penulisan lakon

Diketahui

:

Ditanyakan salah satu unsur penulisan lakon

Ditanyakan

:

Unsur tema dalam lakon

Materi yang
dibutuhkan

:

Tema lakon drama musikal
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran pada hakikatnya adalah kegiatan yang dilakukan
peserta didik terkait dengan penulisan lakon drama musikal. Dalam aktivitas
pembelajaran terkandung aspek pengetahuan, keterampilan , dan sikap yang
harus dimiliki oleh peserta didik.

Melalui aktivitas pembelajaran inilah

peserta didik mendapatkan pengalaman dalam proses penulisan naskah
lakon drama musikal.

Aktivitas 1. Penulisan lakon drama musikal
Pernahkah kalian membaca lakon drama musikal? Bagaimana formatnya?
Apa saja yang dituliskan dalam lakon drama musikal? Proses penulisan lakon
drama musikal membutuhkan wawasan dan praktik menulis secara
langsung. Wawasan tentang drama musikal akan memberikan pemahaman
tentang bentuk penulisan lakon drama musikal. Bagaimana kalian akan
mengetahui penulisan lakon drama musikal?
Melalui bimbingan guru, peserta didik diminta untuk mencari lakon drama
musikal di perpustakaan atau mengunduh dari internet. Buatlah kelompok
diskusi dengan anggota tiga sampai lima. Bacalah lakon drama musikal yang
didapat dan lakukan diskusi. Guru memastikan bahwa naskah yang dipilih
adalah lakon drama musikal.
Bagaimana memastikan bahwa lakon yang dipilih adalah lakon drama
musikal? Pertama, pastikan bahwa dalam lakon tersebut terdapat dialog atau
percakapan antar tokoh. Kedua, pastikan bahwa dalam lakon tersebut
terdapat dialog yang ditulis dalam bentuk syair atau lirik lagu. Ketiga,
pastikan terdapat pentunjuk pementasan.
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Tuliskan contoh dialog, syair, dan petunjuk pementasan dalam lakon yang
kalian baca pada kolom berikut.
DIALOG

SYAIR/LIRIK LAGU

PETUNJUK
PEMENTASAN

Diskusikan dengan anggota kelompok kalian untuk menentukan tiga aspek
dalam lakan drama musikal tersebut. Guru membimbing untuk memastikan
bahwa yang dicantumkan dalam kolom adalah benar.

Aktivitas 2. Teknik Penulisan Lakon Drama Musikal
Bagaimana teknik menulis lakon drama musikal? Mulaialah menulis jika
sudah ada dorongan untuk menulis. Kalian tidak perlu menunggu menunda
lagi jika sudah ada gagasan untuk menulis. Akan tetapi, bisa pula menulis
lakon drama musikal dengan teknik yang telah dikenal secara umum. Nah,
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cobalah teknik berikut sebagai langkah awal mengenal proses penulisan
lakon drama musikal.
Buatlah kelompok yang terdiri dari tiga orang.
Tentukan konflik di antara kalian. Midalnya A menuduh B mencuri. Tokoh C
berperan sebagai penengah.
Buatlah percakapan atau dialog berdasarkan konflik tersebut.
1. Tulislah percakapan atau dialog kalian.
2. Ubahlah beberapa dialog menjadi syair atau lirik yang bisa dinyanyikan.

Aktivitas 3. Unsur-unsur Penulisan Lakon Drama Musikal
Pada aktivitas sebelumnya, kalian telah mencoba untuk menulis lakon drama
musikal dengan teknik yang sederhana. Aktivitas berikut adalah menulis
lakon drama musikal dengan menetapkan unsur-unsur dalam lakon drama
musikal. Proses penulisan dapat diawali dengan menetapkan unsur tema,
alur, penokohan, latar cerita, dialog, dan syair.
Menentukan Tema
Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi sumber tema yang
menarik. Cermati peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitarmu. Temukan
peristiwa yang menarik. Misalnya, perselisihan antar siswa, kenakalan
remaja, perjuangan mencapai prestasi, kerusakan alam di lingkungan
sekolah, dan lain sebagainya.

Peristiwa-peristiwa tersebut dapat diolah

menjadi tema yang menarik. Langkah awal yang bisa ditempuh adalah
dengan menentukan peristiwa yang menarik.
Perisitwa yang menarik dapat dikembangkan dengan cara mengidentifikasi
peristiwa tersebut. Setelah diidentifikasi, temukan pokoh masalah dalam

107

peristiwa. Misalnya, peristiwa perselisihan antar sisiwa. Perselisihan yang
terjadi pokok masalahnya apa.

Pokok masalah itulah yang nantinya

dirumuskan menjadi tema. Contoh tema dari peristiwa tersebut misalnya
adalah “permusuhan membawa petaka”.
Menyusun Alur Cerita
Menyusun cerita dapat diawali dengan mendeskripsikan peristiwa demi
peristiwa yang terjadi. Peristiwa merupakan kejadian dalam lakon yang akan
ditulis. Sebelum mendeskripsikan peristiwa, satu aspek yang harus disusun
adalah ringkasan cerita.
1. Buatlah ringkasan cerita berdasarkan gagasan yang telah ditetapkan.
Ringkasan cerita mendeskripsikan cerita dalam lakon secara ringkas.
2. Deskripsikan peristiwa pertama. Peristiwa pertama berupa kejadian awal
di mana tokoh-tokoh muncul dan karakternya mulai dikenalkan. Pada
peristiwa awal ini persoalan dalam cerita mulai dimunculkan.
3. Deskripsikan peristiwa kedua, yaitu peritiwa yang menggambarkan
munculnya permasalahan di mana permasalahan tersebut mulai
mengalami kerumitan.
4. Deskripsikan puncak peristiwa, di mana peristiwa menjadi klimaks.
Permasalahan yang terjadi mencapai puncak dan sulit untuk diselesaikan.
5. Deskripsikan cara menyelesaikan permasalahan, di mana dalam peritiwa
ini permasalahan menemukan jalan penyelesaian.
6. Deskripsikan akhir dari cerita, yaitu berakhirnya cerita dalam lakon.
Cerita dapat berakhir dengan kebahagiaan, kesedihan, atau masih
menimbulkan teka-teki.
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Menciptakan Tokoh
Menciptakan tokoh dapat dilakukan dengan menentukan jenis tokoh dan
karakter tokoh. Berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi tokoh protagonis,
antagonis, dan tritagonis.
1. Tentukan tokoh protagonis, antagonis dan tritagonis
2. Deskripsikan aspek fisik tokoh, misalnya jenis kelamin, usia, ciri-ciri fisik.
3. Deskripsikan aspek sosial tokoh, misalnya pekerjaan tokoh, status sosial
tokoh dalam masyarakat.
4. Deskripsikan aspek psikologis tokoh, misalnya pemarah, penuh kasih,
memiliki sikap iri, pembenci, dll.
Menciptakan Latar Cerita
Dalam naskah lakon terdapat latar tempat dan latar waktu. Latar tempat
menunjukkan di mana peristiwa terjadi. Latar waktu menunjukkan kapan
peristiwa terjadi.
1. Deskripsikan tempat di mana peristiwa terjadi. Tempat di mana peristiwa
terjadi deskripsikan secara detail. Tujuannya untuk memberikan
gambaran yang utuh tentang tempat.
Contoh:
Panggung menggambarkan sebuah ruang

tamu yang sederhana.

Seperangkat meja kursi tamu berada di kanan panggung. Pada sebelah kiri
terdapat dipan kayu. Sebelah dipan kayu terdapat pintu yang
menghubungkan dengan ruang tengah.
2. Deskripsikan kapan setiap peristiwa terjadi. Latar waktu dapat
menunjukkan tahun, siang, malam, atau pada masa lalu.
Contoh:
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Peristiwa terjadi pada tahun 1946 di mana Indonesia baru setahun merdeka.
Kejadian terjadi saat senja di mana tokoh Anwar mengalami luka tembakan
pada kakinya.
Membuat Dialog
Unsur penting adalam naskah lakon adalah dialog. Secara sederhana, dialog
adalah percakapan antar tokoh. Bacalah baskah drama kemudian cermatilah
dialog-diloag dalam naskah lakon tersebut.

Sebelum membuat dialog,

cermatilah deskripsi peristiwa yang sudah dibuat pada aktivitas sebelumnya.
Melalui deskripsi peristiwa, dapat diketahui tokoh-tokoh dan karakternya
sesuai peristiwa yang terjadi.
Media utama lakon adalah dialog. Dialog menggambarkan karakter tokoh,
perkembangan laku, dan peristiwa. Jika lakon mewujud dalam pertunjukan,
maka dialog bersifat auditif, yaitu suara aktor yang mengekspresikan
kandungan dialog dalam lakon. Oleh karena itu, membuat dialog dalam lakon
harus mempertimbangkan berbagai aspek.
Dialog memberikan informasi tentang tokoh dan peristiwa yang terjadi.
Informasi tokoh dapat melalui tokoh itu sendiri atau tokoh lain. Dialog
berikut adalah contoh dialog yang memberikan informasi tentang melalui
tokoh itu sendiri.

Sutradara:
Sebagai

sutradara

saya

bertanggung

jawab

akan

kelancaran dan keberesan pementasan ini, setidaktidaknya secara fisik. Jadi saudara-saudara sebelum
sandiwara ini saya mulai saya minta dengan sangat tapi
hormat

agar

mengamankan
sekitarnya…
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pihak

keamanan

terlwbih

dahulu

gedung
tempat

teater

ini

ini

dan
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Dialog tokoh tersebut jelas memberi keterangan tentang dirinya sendiri
sebagai tokoh sutradara. Melalui dialog tersebut pembaca atau penonton
tahu bagaimana sosok sutradara dalam lakon Dalam Bayangan Tuhan karya
Arifin C.Noer. Simak lagi bagaimana Arifin C.Noer membuat dialog yang
menggambarkan tokoh melalui tokoh itu sendiri.

Direktur Umum:
Saya paling suka bermain di tengah-tengah sawah setelah
usai panen. Batang-batang jerami yang kering dari hari ke
hari dan batu-batu besar di kali sementara keciprat air
sejuk di kaki – Ah, jadi romantik akhirnya saya.

Dialog tokoh Direktur Umum dalam lakon Dalam Bayangan Tuhan tersebut
memberikan informasi bahwa tokoh Direktur Umum dulunya adalah anak
desa. Informasi itu disampaikan sendiri melalui dialog Direktur Umum.
Informasi tentang seorang tokoh bisa pula didapatkan dari dialog tokoh lain.
Perhatikan cuplikan dialog tokoh Perempuan dalam lakon Domba-domba
Revolusi karya B. Soelarto berikut ini.

Perempuan:
Pikiran tuan-tuan sendiri bagaimana? Waras? Kalau tuan
waras, kenapa malam lusa kemarin tuan ngluyur cobacoba masuk ke kamarku. Mau apa tuan kalau begitu?

Dialog tokoh Perempuan tersebut memberikan informasi karakter tokoh
Pedagang dalam lakon Domba-domba Revolusi. Di mana tokoh Pedagang
memiliki niat buruk pada tokoh Perempuan.
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Selain memberikan informasi tentang tokoh, dialog juga menggambarkan
emosi atau perasaan tokoh. Media yang paling efektif mengungkapkan
perasaan adalah dialog. Perhatikan dialog tokoh Clara dalam lakon Jakarta,
Mei 1989 karya Seno Gumira Ajidarma berikut ini.
Clara:
Saya tidak tahu berapa lama saya pingsan. Waktu saya
membuka mata, saya hanya melihat bintang-bintang. Di
tengah semesta yang luas siapa yang peduli dengan saya?
Saya terkapar di jalan tol.
Clara dibuang setelah diperkosa beberapa lelaki pada saat kerusuhan tahun
1989 di Jakarta. Orang-orang tidak peduli seolah telah kehilanganrasa
kemanusiaannya. Ungkapan perasaan itu juga bisa diungkapkan lebih
tersurat dengan bantuan teks bantu yang diletakkan dalam kurung.
Engtay:
(MENANGIS) Ah, Sampek. Barangkali kita memang tidak
berjodoh. Kalau tidak, mana mungkin kita harus menjalani
lakon seperti ini.
Dialog dapat pula dijadikan media untuk menyampaikan pikiran, pendapat,
dan komentar-komentar tentang kehidupan sosial atau politik. Dialog sebagai
ungkapan pikiran dapat disimak lewat dialog Ibu dalam lakon Mengapa Kau
Culik Anak Kami karya Seno Gumiro Ajidarma berikut ini.
Ibu :
… Orang-orang diperkosa demi politik, orang-orang
dibakar, harta bendfanya dijarah. Bagaimana orang bisa
hidup tenang? Hanya politik yang bisa membuat irang
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membunuh

atas

nama

agama.

Mana

ada

agama

membenarkan pembunuhan? Apakah ini tidak terlalu
berbahaya? Politik hanya peduli dengan kekuasaan. Politik
tidak pernah peduli dengan manusia. Apalagi hati
manusia. Apakah kamu bisa membayangkan, Pak, luka
di setiap keluarga itu?
Dialog panjang tokoh Ibu mengungkapkan pikirannya tentang politik yang
tidak berpihak pada kemanusiaan. Pengarang dapat mengungkapkan pikiranpikiran, pendapat, dan opininya tentang berbagai hal. Persoalan sosial politik
menjadi perhatian para pengarang lakon, khususnya pada era Orde Baru. Di
mana pemerintah cenderung otoriter dan represif. Wajar jika banyak
pengarang lakon melontarkan kritik-kritik sosial yang diungkapkan melalui
dialog.
Menulis dialog juga membutuhkan cara agar dialog tidak sekedar berupa
ungkapan perasaan atau pikiran. Dialog membutuhkan kualitas dramatik
yang memiliki kemungkinan pengucapan dalam pementasan. Muatan emosi
dan pikiran diracik sedemikian rupa untuk kepentingan pementasan.
Engtay :
Kau taruh tusuk kondeku di sini. Aku tahu, apa yang kau
harapkan dariku. Sampek kuambil tusuk konde ini. Akan
kuketuk-ketukkan di kuburanmu. Kalau kita memang
berjodoh, kuburan ini pasti akan terbuka. Lalu aku akan
masuk dan menjadi satu dengan jasadmu untuk selamalamanya.
Ungkapan perasaan Engtay tertata dengan nuansa dramatik yang
diperhitungkan. Pemenggalan kalimat “ Aku tahu, apa yang kau harapkan
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dariku” memberi gambaran yang jelas bagaimana kalimat harus diucapkan.
Dialog itu juga dramatis karena menunjukkan laku apa yang akan dilakukan
Engtay sebagai bukti cintanya pada Sampek.
Pikiran, perasaan, dan sikap berpengaruh terhadap diksi dalam membuat
dialog mampu memberi efek dramatik. Rendra dalam lakon Panembahan
Reso mengungkapkan kemarahan Reso tehadap bangsa Portugis sebagai
berikut.
Panembahan Reso:
Yang Mulia! Keutuhan kerajaan harus dipertahankan.
Kalau tidak anjing-anjing Portugis itu akan menyusup
kembali. Yang Mulia! Bila ada orang berani berontak,
kita harus memenggal kepalanya.
Diksi “anjing-anjing” menunjukkan perasaan sekaligus sikap benci Reso
terhadap orang-orang Portugis. Rendra menguatkan kulaitas dramatik dalam
dilog tersebut dengan kalimat, “Bila ada orang berontak kita harus penggal
kepalanya.”

Membuat Syair
Syair dalam naskah lakon ditulis dalam bentuk lirik lagu. Bentuknya
menyerupai puisi.

Berbeda dengan dialog yang harus diucapkan. Baca

dengan cermat dialog berikut ini.
Lisa

:

Apa yang kalian inginkan? Perbuatan kalian bisa

menimbulkan bencana. Lihatlah bukit-bukit longsor
menimbun rumah, Banjir besar menenggelamkan desadesa. Korban berjatuhan. Tidakkah kalian sadar bahwa itu
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semua karena ulah kalian. Hentikan menebang hutan,
Hentikan!
Dialog tersebut mengandung makna tentang penebangan hutan yang
mengakibatkan bencana. Jika dialog tersebut ditulis dalam bentuk syair,
bagaimana perubahannnya? Cermati lirik-lirik syair berikut.
Lisa

: Aku melihat bukit-bukit runtuh
Menindih rumah-rumah hingga luluh
Air menggenang di lembah-lembah
Air menghanyutkan rumah-rumah
O, kudengar jerit tangis
Anak-anak lapar mengais
Apa yang kalian inginkan
Apa yang kalian inginkan
Jangan ayunkan lagi kapak kalian
Jangan ayunkan lagi kapak kalian

Dialog dan syair tersebut memiliki makna yang sama. Cermati kembali
perbedaan penulisan dialog dengan syair.

Dalam naskah lakon drama

musikal terdapat dua bentuk penulisan, yaitu dialog dan syair. Dialog untuk
untuk diucapkan atau didialogkan sedangkan syair untuk dinyanyikan.
Sebelum dinyanyikan, syair dibuat aransemen lagu yang dijadikan pedoman
dalam menyanyikannya.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1. Menentukan Tema

Judul

Menentukan tema

Tujuan

Peserta didik mampu merumuskan tema

Identitas Mata Pelajaran

Menulis naskah lakon drama musikal

Petunjuk Kerja

Rumuskan tema berdasarkan deskripsi peristiwa

FORM KEGIATAN

Deskripsi Peristiwa
Sekelompok orang telah
melakukan penebangan
hutan bertahun-tahun.
Desa yang mulanya
tentram tiba-tiba terkubur
bukit. Air bah merendam
desa. Orang-orang desa
menjadi korban.
Seorang bapak
menemukan alamat
anaknya yang lama dicari.
Dengan segala upaya bapak
tersebut menemui
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anaknya. Ketika berhasil
bertemu dengan anaknya,
anak itu tidak mengakui
bahwa bapak itu adalah
ayahnya.
Seorang pelajar memiliki
gaya hidup modern, Ia
memaksa

kedua

orang

tuanya untuk membelikan
android

seti

terbaru.

Ibunya

seorang

penjual

tidak

mampu

makanan
memenuhi

permintaan

anaknya. Anaknya marah
dan menempuh cara lain
untuk

mendapatkan

barang yang diinginkan
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Lembar Kerja Peserta Didik 2. Membuat Alur Cerita
FORM KEGIATAN
RINGKASAN CERITA
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Lembar Kerja Peserta Didik 3. Menciptakan Tokoh
LEMBAR KERJA MENCIPTAKAN TOKOH
Judul

Menciptakan Tokoh

Tujuan

Peserta didik mampu mendeskripsikan aspek tiga
dimensi tokoh

Identitas Mata Pelajaran

Menulis naskah lakon drama musikal

Petunjuk Kerja

Deskripsikan aspek tiga dimensi tokoh secara rinci

FORM KEGIATAN
Nama Tokoh

:

Dimensi Fisiologis

Usia
Jenis kelamin
Ciri-ciri tubuh
Ciri-ciri muka
Ciri-ciri khusus (jika
ada)

Dimensi Psikologis

Mentalitas
Temperamen
IQ

(tingkat

kecerdasan)
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Dimensi Sosiologis

Bangsa/suku
Pekerjaan
Tingkat pendidikan
Agama/kepercayaan
Aktivitas sosial
Status sosial

Nama Tokoh

:

Dimensi Fisiologis

Usia
Jenis Kelamin
Ciri-ciri tubuh
Ciri-ciri muka
Ciri-ciri khusus

Dimensi Psikologis

Mentalitas
Temperamen
IQ(tingkat kecerdasan)

Dimensi Sosiologis

Bangsa/suku
Pekerjaan
Tingkat pendidikan
Agama/kepercayaan
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Aktivitas sosial
Status sosial
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Lembar Kerja Peserta Didik 4. Membuat Latar Cerita
Lembar Kerja Membuat Latar Tempat Dan Latar Waktu
Judul

Membuat latar tempat dan latar waktu

Tujuan

Peserta didik mampu mendeskripsiukan latar cerita

Identitas Mata Pelajaran

Menulis naskah lakon drama musikal

Petunjuk Kerja

Deskripsikan

latar

tempat

dan

latar

waktu

berdasarkan peristiwa yang telah ditetapkan

FORM KEGIATAN
Deskripsi Peristiwa
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Lembar Kerja Peserta Didik 5. Membuat Dialog
Lembar Kerja Membuat Dialog
Judul

Membuat dialog

Tujuan

Peserta didik mampu membuat dialog

Identitas Mata Pelajaran

Menulis naskah lakon drama musikal

Petunjuk Kerja

Buatlah

dialog

berdasarkan

narasi

yang

dideskripsikan pada form kegiatan

FORM KEGIATAN
Narasi

Dialog

Seorang anak membujuk ibunya agar Anak :
tidak

dirundung

kesedihan

setelah

ditinggal salah satu orang yang dicintai.
Ibu itu berdiri menghadap jendela
terbuka yang di mana angin dingin
berhembus. Hembusan angin dingin itu
bisa mengganggu kesehatan itu
Seorang

pelajar

bernama

Salman Salman :

menolak ajakan temannya melakukan
konvoi setelah pengumunan kelulusan
sekolah.

Irfan, nama temannya itu, Irfan

:

tetap akan melakukan konvoi. Bagi Irfan
peristiwa penting itu harus dirayakan
bersama.

Sekolah

selama

ini
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telah

dianggapnya begitu berat, oleh karena Salman :
itu pantas dirayakan dengan konvoi.
Bu

Rahmah

kecemasannya

menyampaikan Bu Rahmah:
kepada

Pak

Darto,

suaminya. Bu Rahmah cemas dengan
putri semata wayangnya yang aktif Pak Darto:
diorganisasi di luar sekolah. Bu Rahmah
khawatir kalau organisasi itu memiliki
ideologi yang negatif. Bu Rahmah Bu Rahmah:
khawatir karena akhir-akhir
ini
putrinya ikut kegiatan unjuk rasa yang
dilakukan organisasi tersebut
Pak Rofiq, seorang pengusaha kaya Pak Rofiq :
raya, membujuk Pak Kasim untuk
menjual tanahnya. Di atas tanah itu

Pak Kasim:

hendak didirikan toko swalayan. Pak Pak Rofiq :
Kasim menolak, karena di atas tanah itu
terdapat

satu

makam

leluhur.

Pengusaha itu terus membujuk. Pak
Kasim tetap menolak. Pak Rofiq tidak
mau menyerah. Berbagai cara ditempuh
termasuk melakukan tekanan-tekanan
dan ancaman.
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Lembar Kerja Peserta Didik 6. Membuat Syair
Lembar Kerja Membuat Syair
Judul

Membuat Syair

Tujuan

Peserta didik mampu membuat syair

Identitas Mata Pelajaran

Menulis naskah lakon drama musikal

Petunjuk Kerja

Buatlah

syair

berdasarkan

dialog

yang

ditetapkan pada form kegiatan

FORM KEGIATAN
Dialog

Syair

Bapak :
Coba kau pikir? Apa semua bisa dibayar
dengan uang? Sekolah memang dibayar
dengan uang. Buku-buku dibeli dengan
uang.

Kau makan juga bisa membeli

pakai uang. Tapi, kepandaian tidak
dapat kau beli pakai uang. Kau mesti
belajar. Kau mesti bekerja keras untuk
memahami ilmu pengetahuan. Itu tidak
bisa ditawar. Jangan sombong karena
kau banyak uang. Banyak hal di dunia
ini yang tidak bisa dibeli dengan uang!
Shinta:
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sudah

Duhai Rama, lihatlah apa yang melintas
di antara pohon-pohon itu. Tubuhnya
berkilauan

menyilaukan

mata.

Cahayanya keemasan begitu indahnya.
Apakah gerangan, duhai Rama? Oh,
lihatlah! Ia memperlihatkan dirinya,
Seekor kijang dengan warna keemasan
rupanya.

Ah,

alangkah

cantiknya.

Tangkapkan dia untukku, duhai Rama.
Aku menginginkannya.
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C. Bahan Bacaan

Menentukan Tema
Tema adalah gagasan dasar atau ide dasar. Sebagai gagasan dasar, tema
dijadikan dasar dalam penulisan naskah lakon. Tema dalam sebuah lakon
pada umumnya tidak terungkap secara tertulis dalam lakon. Tema tersirat
dalam alur cerita, penokohan, dan latar peristiwa. Tema yang terdapat dalam
naskah lakon menjadikan cerita tidak sekedar rangkaian peristiwa, tetapi
memiliki makna yang dapat dipetik pembaca atau penonton ketika naskah
lakon sudah diwujudkan dalam sebuah pementasan.
Tema menjadi warna dasar yang menggerakkan alur cerita. Dalam
pergerakan alur cerita, tema menjadi perekat berbagai unsur yang terdapat
dalam naskah lakon. Selain sebagai penggerak alur cerita, tema juga menjadi
motif laku tokoh dalam naskah lakon. Perkembangan karakter tokoh
dilandasi tema sehingga menopang alur cerita. Tikaian antar tokoh pada
dasarnya juga diikat oleh tema sehingga pertikaian tersebut padu dengan
bangunan cerita.
Tema sering diahadirkan dalam bentuk pertikaian atau pertentangan antara
yang baik dan yang buruk. Karakter yang merusak dengan karakter yang
membangun. Tema mengandung nilai-nilai universal yang dapat dijadikan
pelajaran

bagi

manusia.

Tema

berwujud

kejahatan,

kemunafikan,

kebohongan, pengkhianatan, cinta kasih, patriotism, dan lain-lain. Setiap
tema bisa menghasilkan cerita yang berbeda ketika diolah secara berbeda
pula. Seorang pengarang menggagas tema yang sama, tetapi wujudnya dalam
lakon pasti berbeda.
Lakon-lakon pada masa Yunani, tema tentang kekuasaan dewa kepada
manusia menjadi tema sentral. Contohnya adalah lakon Oidipus Sang Raja
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karya Sophokles. Lakon menyiratkan tema tentang manusia, yaitu Oidipus,
yang tidak bisa menolak takdir dewa. Ia ditakdirkan membunuh ayahnya dan
mengawini ibunya. Tema seperti ini memiliki dimensi keserupaan dengan
tema Sangkuriang.
Pada lakon-lakon realisme, dewa dipandang tidak lagi memiliki peran dalam
kehidupan manusia. Tema-tema lakon realisme berpusat pada manusia
sebagai makhluk rasional dan berakal yang dapat mengatasi segala
permasalahan hidup yang dihadapi. Tema lakon-lakon realisme banyak
tentang hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan
masyarakat.

Tema

realisme

mengungkap

watak

manusia,

seperti

kemunafikan, perjuangan hidup, manusia yang melawan kemiskinan, atau
pengkhianatan.
Lakon Matinya Pedagang Keliling karya Arthur Miller, misalnya, memiliki
tema sentral ketakberdayaan seorang pedagang keliling menghadapi
perubahan zaman. Lakon tersebut menggambarkan seorang tokoh yang
berjuang hidup di tengah-tengah modernisasi, sementara anak-anaknya juga
gagal dalam menempuh kehidupan. Lakon Indonesia seperti Malam Jahanam
karya Motinggo Busye mengungkapkan tema tentang kegagalan, tokohnya,
yaitu Mat Kontan dalam berumah tangga. Ia bersembunyi dalam
kegagahannya memiliki istri cantik, tetapi menyimpang hubungan yang tidak
harmonis, sehingga istrinya berselingkuh.
Lakon-lakon Iwan Simatupang, misalnya Petang di Taman, berbeda. Lakon
Iwan Simatupang banyak membicarakan tema eksistensi manusia. Manusia
mencari hakekat keberadaannya dalam kehidupan. Tema ini menandakan
pengaruh filsafat eksistensialisme dalam lakon Indonesia.
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Tema-tema lebih beragam pada lakon-lakon Putu Wijaya, Arifin C, Noer,
Rendra, N. Riantiarno dan lain-lain. Arifin C. Noer sering mengangkat tema
kemiskinan manusia, miskin secara harta dan miskin secara rokhani.
Struktur sosial turut menentukan kemiskinan manusia, sementara manusia
kehilangan pegangan pada Sang Pencipta. Manusia mencari pelarian dan
mempertanyakan keberadaannya. Berbeda dengan beberapa lakon karya
N.Riantiarno yang

sama-sama

mengangkat

kemiskinan.

Lakon-lakon

N.Riantiarno lebih pada ungkapan kritik-kritik sosial dalam menyikapi
kehidupan. Penguasa dipandang turut menciptakan kemiskinan dan tak
berpihak pada yang miskin.
Tema sangat menentukan keutuhan sebuah lakon. Berdasarkan tema
peristiwa-peristiwa dipaparkan dan watak-watak tokoh dimunculkan. Tema
dapat dipahami setelah membaca keseluruhan lakon dan menemukan
gagasan dasar yang membangun lakon tersebut.

Menyusun Alur Cerita
Lakon pada dasarnya adalah rangkaian peristiwa yang tersusun menjadi satu
kesatuan. Alur cerita atau plot menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam
lakon. Kernodle menyatakan bahwa alur berupa susunan dari insideninsiden yang terjadi di atas panggung. Pengertian ini langsung menunjuk
bahwa alur itu adalah peristiwa yang terkait dengan aksi di atas panggung.
Peristiwa yang disusun dalam lakon dapat terjadi dalam satu urutan waktu
(temporal sequence). Akan tetapi tidak seluruh peristiwa yang dialami akan
dihadirkan. Peristiwa yang dihadirkan adalah peristiwa-peristiwa yang
penting dalam membangun suatu keutuhan lakon. Peristiwa demi peristiwa
yang dihadirkan biasanya memiliki hubungan sebab akibat. Selain hubungan
sebab akibat alur juga tersusun dalam struktur dramatic yang tertata.
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Struktur dramatik pertama kali digagas oleh Aristoteles setelah mengkaji
lakon Oidipus Sang Raja karya Sophokles. Menurut Aristoteles, lakon Oidipus
Sang Raja memiliki struktur dramatik berbentuk pyramid yang kokoh.
Struktur inilah yang membuat lakon Oidipus Sang Raja menjadi lakon yang
berbobot. Aristoteles berkesimpulan bahwa lakon yang baik itu memiliki
eksposisi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan konklusi. Lima aspek tersebut
jika dibuat bagan maka membentuk piramida sebagai berikut.
Klimaks

Komplikasi

Resolusi

Eksposisi

Konklusi
Gambar 4 Struktur Dramatik

Eksposisi memaparkan peristiwa yang memberikan informasi tentang tokoh
cerita dan peristiwa apa yang terjadi dengan sejelas-jelasnya. Memasuki
tahap komplikasi telah terjadi tikaian yang menunjukkan situasi yang gawat.
Ketika permasalahan pemcapai puncaknya dan sulit untuk dipecahkan, maka
peritiwa telah mencapai klimaks. Peristiwa selanjutnya menuju pada resolusi
di mana peristiwa menemukan penyelesaian.
Tokoh lain yang melahirkan konsep penulisan lakon yang bertentangan
dengan gagasan Aristoteles adalah Bertold Brecht. Brecht seorang penulis
lakon Jerman membuat konsep teater epik yang menjadi antitesis gagasan
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Aristoteles. Teater epik gagasan Brecht merupakan teater yang bertujuan
untuk membangun sikap kritis penonton. Bagi Brecht, teater adalah media
untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, lakon
dikonsepsikan dapat membuat penonton memiliki kesadaran dan kemauan
melakukan perubahan sosial.
Dalam lakon-lakon epik tidak selalu terdapat hubungan kausalitas. Lakonlakon epik yang disusun secara episodik sering tidak menunjukkan hubungan
sebab-akibat antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Contohnya
adalah lakon-lakon karya Bertold Brecht, seperti Puntila dan Bujangnya
Matti, Lingkaran Kapur Putih, dan Perempuan Baik dari Setzuan. Antara
episode satu dengan episode yang lain bisa tidak ada hubungannya sama
sekali. Dalam lakon Brecht sering terdapat sisipan cerita yang diselipkan
dalam cerita utama dan tidak berhubungan secara kausalitas.

Menciptakan Tokoh

Sebuah lakon mengisahkan kehidupan tokoh. Tokoh pada umumnya adalah
gambaran tentang manusia. Tokoh bisa pula berwujud binatang atau bendabenda.

Akan

tetapi,

binatang

dan

benda-benda

tersebut

tetap

menggambarkan karakter manusia. Dalam lakon Sandiwara para Binatang,
misalnya, tokohnya adalah Babi, Kuda, Anjing, Kambing, Kelinci, dan lain-lain.
Binatang-binatang tersebut bukanlah binatang sebagaimana dijumpai dalam
kehidupan nyata, tetapi binatang yang memiliki watak manusia.
Tokoh berbeda dengan penokohan. Jika tokoh adalah pelaku dalam peristiwa,
sedangkan penokohan adalah bagaimana tokoh-tokoh tersebut digambarkan,
dihadirkan, atau diwujudkan. Jadi pada prinsipnya penokohan terkait dengan
cara pengarang menggambarkan tokoh dalam sebuah lakon. Tokoh yang
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digambarkan dalam lakon bersifat rekaan. Tokoh itu tidak ada secara riil
dalam realitas. Sebagai tokoh rekaan, kehadirannya tetap menggambarkan
kompleksitas watak manusia.
pengarang lakon dapat menghadirkan tiga dimensi tersebut dalam tokoh
yang diciptakannya. Rincian tiga dimensi tokoh tersebut adalah sebagai
berikut.
a) Dimensi Fisiologis
Dimensi fisiologis menyangkut aspek-aspek fisik tokoh, yaitu aspek-aspek
yang secara kasat mata dapat dikenali melalui ciri-ciri fisiknya. Dimensi
fisiologis meliputi jenis kelamin, usia tokoh, tinggi dan berat badan, warna
kulit, warna rambut, warna mata, dan sebagainya. Dimensi fisiologis juga
meliputi rupa dan sikap lahiriahnya, misalnya tampan – cantik, bersih, rapi,
acak-acakan, dan sebagainya. Selain itu, ketidaksempurnaan fisik juga
meruoakan bagian dari dimensi fisiologis, misalnya buta, cacat tubuh, dan
tanda-tanda tertentu yang dibawa sejak lahir.
b) Dimensi Psikologis
Dimensi psikologis tokoh menyangkut aspek-aspek kejiwaan dan emosional
tokoh. Dimensi psikologis ini relatif lebih kompleks. Aspek-aspek dalam
dimensi psikologis adalah temperamen, obsesi, perasaan-perasaan, dan sikap
terhadap kehidupan. Dimensi ini dipengaruhi pula oleh faktor-faktor dari
luar, misalnya kecenderungan introvert atau ekstrovert. Selain itu, tingkat
kecerdasan, bakat-bakat yang menonjol, serta kemampuan berimajinasi
dapat dimasukkan dalam dimensi psikologis.
c) Dimensi Sosiolgis
Seorang tokoh tidak bisa lepas dari lingkungan sosial di mana ia hidup.
Aspek-aspep sosial yang membentuk karakteristik tokoh inilah yang
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dimaksud dimensi sosiologis. Aspek-aspek dimensi sosiologis meliputi
agama, ras, kelas sosial dalam masyarakat, pekerjaan, tingkat pendidikan,
kehidupan keluarga, keanggotaan dalam organisasi, dan hobi atau
kesenangan.
Selain berdasarkan aspek tiga dimensi, tokoh juga memiliki fungsi dalam
sebuah lakon. Tokoh yang memiliki fungsi sentral dalam sebuah lakon
disebut tokoh utama atau sering disebut protagonis. Tokoh protagonis
memiliki fungsi sebagai penggerak cerita. Tokoh protagonis memiliki misi
dalam sebuah lakon. Misi yang dibawa tokoh protagonis adalah misi yang
memperjuangkan sebuah kebaikan. Oleh karena itu, tokoh protagonis
diidentikkan dengan tokoh yang baik. Lawan dari tokoh protagonis adalah
tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang menjadi
penghalang nilai-nilai kebaikan yang diperjuangkan oleh tokoh protagonis.
Oleh karena itu, tokoh antagonis sering disebut sebagai tokoh lawan.
Tokoh protagonis dan antagonis merupakan tokoh yang berlawanan di mana
antara keduanya melahirkan konflik. Di antara tokoh protagonist dan tokoh
antagonis hadir tokoh yang memiliki fungsi sebagai pelerai, yaitu tokoh
tritagonis. Kehadirannya tokoh tritagonis adalah sebagai tokoh yang dapat
meredakan pertikaian yang terjadi. Pengertian fungsi melerai pertentangan
antara protagonis dan antagonis bukan semata-mata mendamaikan
pertikaian yang terjadi, tetapi kehadiran tokoh tritagonis mengungkap
peristiwa-peristiwa yang mampu menjadi jalan bagi penyelesaian pertikaian.

Latar Cerita
Secara sederhana latar cerita adalah segala keterangan , petunjuk, pengacuan
yang berkaitan dengan ruang, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam
sebuah lakon. Jadi latar cerita terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan
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suasana. Latar tempat menyangkut di mana peristiwa terjadi, latar waktu
terkait dengan kapan peristiwa terjadi, dan suasana terkait keadaan yang
bisa menimbulkan perasaan tertentu. Latar tempat misalnya peristiwa
terjadi di stasiun, di pasar, ruang tamu, dan sebagainya. Latar waktu misalnya
peristiwa terjadi pada tahun 1930, saat ini, pagi, sore, masa depan, dan
sebagainya.
Sebuah lakon menceritakan tokoh-tokoh yang hidup dalam suatu tempat dan
waktu tertentu. Tokoh-tokoh dalam lakon pasti berlaku dalam suatu tempat
tertentu, misalnya ruang tamu, pasar, stasiun, taman, sudut kota, dan lainlain. Peristiwa yang terjadi di tempat tertentu itu juga terjadi dalam suatu
rentang waktu tertentu, misalnya malam hari, tahun 1989 – 2000, pada masa
lalu, dan seterusnya. Artinya bahwa peristiwa terikat dalam ruang dan
waktu.
Pengertian latar tidak hanya menyangkut latar yang bersifat fisik. Hudson
membedakan latar menjadi dua, yaitu latar sosial dan latar fisik. Latar sosial
menyangkut penggambaran kondisi masyarakat, adat-istiadat, cara hidup,
bahasa, dan lain-lain yang menjadi latar belakang peristiwa. Sedangkan latar
fisik adalah latar yang terkait dengan tempat yang wujud fisiknya dapat
ditangkap secara visual, misalnya ruang tamu, pasar, dan lain-lain.
Latar memiliki fungsi yang penting dalam penulisan lakon. Latar fisik
memberikan informasi tentang tempat di mana peristiwa terjadi. Oleh karena
itu latar harus dideskripsikan secara jelas agar pembaca dapat memahami
latar lakon dengan baik. Informasi tentang tempat dan waktu di mana
peristiwa terjadi. Latar sosial memiliki fungsi memberikan gambaran tentang
kondisi sosial di mana peristiwa dalam lakon terjadi. Penggambaran latar
sosial ini bisa melalui dialog para tokoh dan teks bantu yang terdapat dalam
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lakon. Teks bantu berupa keterangan yang menunjukan tempat dan laku
pemain di luar dialog.

Dialog, Suasana, dan Spektakel
Kernodle menyebut dialog, suasana, dan spektakel sebagai tekstur lakon.
Tekstur adalah unsur-unsur yang membuat teks (lakon) terdengar dan
terlihat. Pengertian tersebut dapat dipahami dengan jelas jika dikaitkan
dengan fungsi lakon, yaitu untuk dipentaskan. Oleh karena itu lakon harus
mengandung unsur-unsur yang memungkinkan lakon tersebut dipentaskan.
Unsur-unsur itulah yang disebut tekstur. Tekstur lakon terdiri dari tiga
aspek, yaitu dialog, suasana, spektakel. Unsur dialog dibuat untuk diucapkan
oleh

para

aktor.

Unsur

suasana

membantu

aktor

dan

sutradara

menghadirkan suasana tertentu dalam pementasan. Sedangkan spektakel
dihadirkan untuk menciptakan efek-efek khusus dalam pementasan.
a. Dialog
Dialog adalah cakapan antara dua tokoh atau lebih dalam sebuah lakon.
Dialog menggambarkan pikiran, kemauan, emosi, dan motif-motif tertentu
dalam naskah lakon. Dalam lakon dialog menjadi unsur pokok. Dialog inilah
yang nantinya diwujudkan dalam ucapan para pemain. Jika dibandingkan
dengan karya sastra yang lain, dialog menjadi unsur yang membedakan
dengan puisi, cerpen, atau novel. Watak tokoh diwujudkan melalui dialog.
a. Suasana (mood)
Setiap peristiwa dalam lakon mengggambarkan suasana tertentu. Suasana
dapat muncul melalui dialog atau keterangan laku para tokoh dalam lakon.
Perubahan suasana menjadikan lakon tidak membosankan dan hidup. Wujud
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suasan bisa bermacam-macam, seperti mencekam, tegang, riang, romantis,
dan sebagainya.
b. Spektakel
Dalam naskah lakon spektakel dapat diwujudkan dalam penggambaran tata
pentas, tata busana, tata cahaya, tata rias, dan efek-efek khusus yang dapat
dihadirkan dalam pertunjukan. Menghadirkan spketakel dalam naskah lakon
penting karena spektakel mendukung aspek dramatik yang membuat
pementasan teater menjadi menarik.
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A. Pembahasan Soal-soal
Pembahasan Soal Penulisan lakon drama musikal
Jawaban: A
Tema pada hakikatnya adalah gagasan dasar atau ide dasar. Tema memiliki
fungsi utama sebagai dasar dalam penulisan lakon drama musikal. Setiap
lakondrama musikal memiliki tema tertentu yang telah ditentukan oleh
penulis. Tema bisa diambil dari peristiwa sehari-hari yang memiliki pesan
yang bermakna bagi pembaca atau penonton.

B. Mengembangkan Soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Mata Pelajaran
: Seni Budaya
Alokasi Waktu
: 120 menit
Jumlah Soal
: 1
Tahun Pelajaran
: 2018-2019
N
O
1

Kompetensi
yang Diuji
3.2 Memahami
teknik
penyusunan
naskah sesuai
kaidah
pementasan
drama musikal
dan/atau
operet

Lingkup
Materi
Unsur-unsur
penyusunan
naskah
lakon drama
musikal

Materi
Alur cerita
dalam
lakon
drama
musikal

Indikator
Soal
Peserta
didik dapat
memahami
penyusunan
alur cerita
dalam
penulisan
lakon drama
musikal

No
9

Level
Kognitif
L3
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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

: Nanang Arizona

KOMPETENSI DASAR
3.2 Memahami teknik
penyusunan naskah sesuai
kaidah pementasan drama
musikal dan/atau operet
LINGKUP MATERI

Buku Sumber
:
Nomor
Soal
7

Pengetahuan/
Pemahaman
Pernyataan

x

Aplikasi

Penalar
an

RUMUSAN BUTIR SOAL
manakah
yang
menunjukkan

perkembangan dramatik dalam alur cerita
(1) Eksposisi berkembang menuju rissing action

Unsur-unsur naskah lakon
drama musikal
MATERI

(2) Eksposisi berkembang menuju klimaks

Alur cerita dalam lakon drama
musikal

(5) Klimaks menemukan pemecahan masalah pada

(3) Rissing action berkembang menuju klimaks
(4) Rissing action berkembang menuju falling action

falling action
Pernyataan manakah yang harus dilakukan oleh

INDIKATOR SOAL
Peserta didik dapat memahami
penyusunan alur cerita dalam
penulisan lakon drama musikal

Kunci
Jawaban
C

pemeran ketika melaksanakan teknik muncul dalam
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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Drama musikal pada hakikatnya adalah drama yang dialog-dialognya
dinyanyikan. Pementasan drama musikal berdasarkan naskah lakon di mana
dialog-dialognya berbentuk syair sehingga mudah untuk digubah menjadi
lagu. Oleh karena itu, seorang penulis naskah lakon drama musikal dituntut
memiliki keterampilan dalam menggubah syair-syair lagu. Selain itu, tetap
harus didukung kemampuaan dalam membuat cerita yang menarik.
Aspek penting dalam suatu naskah lakon drama musikal adalah tema, alur
cerita, penokohan, latar peristiwa, dialog, suasana, dan spektakel. Tema
merupakan gagasan dasar atau ide dasar yang menggerakkan cerita. Cerita
yang dikemas dalam sebuah plot memiliki struktur dramatik yang membuat
sebuah lakon memikat untuk dibaca atau dipentaskan. Di mana dalam alur
yang memikat terdapat pertikaian antar tokoh yang dapat menghadirkan
kualitas dramatik sebuah naskah lakon.
Dialog menjadi unsur penting dalam sebuah naskah lakon. Melalui dialog
sebagian besar gagasan dituangkan. Melalui dialog pula konflik-konflik dapat
dibaca dan dirasakan ketika naskah lakon dipentaskan. Dialog mengahdirkan
suasana yang membawa dinamika tersendiri. Suasana akan mempengaruhio
emosi pembaca atau penonton ketika dipentaskan. Suasana akan hadir lebih
memikat jika spektakel dirancang dengan baik. Di mana spektakel akan
menghadirkan kejutan-kejutan visual dan auditif ketika sebuah naskah lakon
dipentaskan.
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NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

DESKRIPSI
Apakah Anda dapat memahami hakikat tema?
Apakah Anda dapat merumuskan tema?
Apakah Anda dapat membedakan antara tema
mayor dengan tema minor?
Apakah Anda menentukan tema dari peristiwa
sehari-hari?
Apakah Anda dapat memahami hakikat alur
cerita?
Apakah Anda dapat membuat alur cerita
berdasarkan tema yang telah ditetapkan?
Apakah Anda dapat mengembangkan alur cerita?
Apakah Anda dapat menulis alur cerita secara
ringkas?
Apakah Anda mengetahui aspek-aspek penting
yang harus dideskripsikan dalam membuat alur
cerita?
Apakah Anda memahami hakikat struktur
dramatik?
Apakah Anda selalu mengaplikasikan struktur
dramatik dalam menulis naskah lakon?
Apakah Anda bisa membedakan antara tokoh
dan penokohan?
Apakah Anda dapat menggambarkan karakter
tokoh dalam bentuk dialog?
Apakah Anda memahami hakikat latar cerita
atau latar peristiwa?
Apakah Anda dapat menuliskan latar cerita atau
latar peristiwa dalam penulisan naskah lakon?
Apakah Anda dapat menuliskan dialog sesuai
karakter tokoh?
Apakah Anda dapat membuat syair untuk
dinyanyikan?
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Penulisan lakon pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penulisan
kreatif yang dapat dijadikan media ekspresi. Sebagai media ekspresi, banyak
aspek yang bisa dikomunikasikan. Nilai-nilai kehidupan yang berharga
merupakan salah satu aspek pengting yang dapat disampaikan melalui
penulisan lakon. Selain itu, aspek keindahan menjadi aspek yang menjadikan
nilai-nilai kehidupan dapat disampaikan dengan bentuk yang indah.
Lakon fragmen yang berupa penggalan atau nukilan dari suatu peristiwa
menjadi salah satu bentuk lakon yang ringkas dan memikat. Durasi fragmen
yang ringkas dengan muatan nilai yang bermakna menjadi suatu kemasan
yang ideal untuk pembelajaran penulisan lakon. Alur cerita dengan
pertikaian antar tokoh menjadi suatu sajian yang menarik. Melalui fragmen
yang relatif ringkas pembaca atau penonton akan mendapatkan pengalaman
estetik yang berharga.
Bentuk lakon lain yang menyajikan pertunjukan berbeda ketika dipentaskan
adalah lakon pantomim. Lakon pantomim ditulis dalam kemasan yang lebih
ringkas tanpa menyajikan dialog. Lakon pantomim ketika dipentaskan akan
menyajikan suatu pertunjukan yang mengekspresikan gerak dan mimik.
Ekspresi gerak tanpa kata rupanya juga memiliki kekuatan tersendiri dalam
menyampaikan nilai-nilai tertentu dan bentuk ekspresi gerak yang indah.
Dengan demikian, menulis lakon pantomim juga dapat dijadikan media
ekspresi bagi peserta didik.
Selain fragmen dan pantomim, bentuk pertunjukan yang populer dan banyak
digemari penonton adalah drama musikal. Popularitas drama musikal
menjadi satu pendorong penting dalam menulis lakon drama musikal. Lakon
drama musikal dengan syair-syair yang indah untuk dinyanyikan menjadi
bentuk ekspresi yang mewadahi aspek musikalitas dari peserta didik. Dengan
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demikian penulisan lakon drama musikal menjadi satu bentuk lakon yang
menarik.
Kemampuan menulis menjadi salah satu kemampuan yang layak dimiliki
oleh peserta didik. Kemampuan menulis tidak hanya menjadi ekspresi seni
semata, tetapi suatu bentuk kemampuan dalam menstrukturkan pikiran
dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, menulis menjadi kemampuan yang
wajib dimiliki oleh peserta didik. Guru mengemban tanggang jawab untuk
mendorong peserta didik menulis. Sebenarnya, ketika guru turut menulis
maka secara tidak langsung telah menularkan semangat menulis kepada
peserta didik.
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