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MENULIS NASKAH DRAMA

Kode: 
Jenjang Sekolah: SMA
T/P: 2/3


A. Kompetensi yang Diharapkan
	Setelah proses pembelajaran materi ini diharapakan siswa dapat:
	memahami pengertian drama;
	mengenal  unsur-unsur drama;

membedakan contoh-contoh bentuk naskah drama;
menyusun sebuah naskah drama.

B. Indikator
	Dari sejumlah kompetensi pembelajaran di atas, indikator dari masing-masing kompetensi tersebut siswa dapat:
	membedakan bahwa drama sebagai karya sastra dan teater sebagai seni pertunjukan;

mengenal unsur-unsur drama meliputi penokohan, alur, latar, dialog, teks samping, tema, dan amanat; 
	membedakan bahwa setidaknya ada tiga bentuk varian dalam penulisan naskah drama yang mencakup teks dialog dan teks samping;
	menyusun sebuah naskah drama seperti salah satu contoh bentuk penulisan naskah drama dari sebuah cerpen.

C. Materi Pembelajaran
1. Pengertian Naskah Drama
Drama seringkali disamakan dengan teater. Dua istilah ini memang tumpang tindih. Drama berasal dari bahasa Yunani ”draomai” yang artinya berbuat, bertindak; sementara teater berasal dari kata Yunani juga ”theatron” artinya tempat pertunjukan. Kata teater sendiri mengacu kepada sejumlah hal yaitu: drama, gedung pertunjukan, panggung pertunjukan, kelompok pemain drama, dan segala pertunjukan yang dipertontonkan. Meski demikian secara sederhana, seperti yang dikemukakan oleh Jakob Soemardjo, drama dibedakan menjadi dua, yang pertama drama naskah dan yang kedua drama pentas. Istilah yang kedua inilah, yakni drama pentas, disamakan dengan teater.
Karya sastra yang berupa dialog-dialog dan memungkinkan untuk dipertunjukan sebagai tontonan disebut dengan drama, sedangkan karya seni berupa pertunjukan yang elemen-elemennya terdiri atas seni gerak, musik, dekorasi, make up, costum, dan lainnya disebut teater. Drama termasuk seni sastra. Teater adalah seni pertunjukan. Selain dua istilah ini, ada lagi istilah lain yang sejenis yakni sandiwara dan tonil. Sandiwara berasal dari bahasa Jawa dan tonil berasal dari bahasa Belanda.

2. Unsur-unsur Drama
Wujud fisik sebuah naskah drama adalah dialog atau bahasa ragam tutur. Sebagai karya sastra, drama seperti halnya puisi, cerpen, ataupun novel, memiliki unsur-unsur pembangunnya. Menurut Herman J. Waluyo, drama terbangun atas struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik drama adalah: (1) alur, (2) penokohan/perwatakan, (3) dialog, (4) latar, (5) teks samping (petunjuk teknis). Struktur batin drama adalah: (1) tema, (2) amanat. 
a. Plot atau Kerangka Cerita
	Plot merupakan jalinan cerita atau kerangka cerita dari awal sampai akhir. Plot berisi jalinan konflik antara dua atau lebih tokoh yang belawanan. Secara umum, plot terdiri atas beberapa tahapan berikut ini.
1) Pelukisan Awal 
	Tahap ini merupakan tahap pengenalan tokoh-tokoh drama. Tahap ini berisi pelukisan awal dan pengenalan tokoh dan situasi latar cerita. Tahap pelukisan awal merupakan tahap pembukaan cerita dan  pemberian informasi awal yang berguna untuk landasan cerita yang akan dikisahkan. Pada tahap ini pembaca atau penonton mulai mendapat gambaran tentang tokoh, situasi atau latar cerita, dan peristiwa drama
2) Pertikaian Awal
	Tahapan pemunculan konflik yang merupakan kelanjutan dari tahap pelukisan awal. Pada tahap ini masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa yang menyulut konflik mulai dimunculkan. Jadi, tahap ini merupakan tahap awal munculnya konflik. Selanjutnya, konflik awal tersebut dikembangkan menjadi konflik-konflik yang lebih besar dalam tahap berikutnya.
3) Titik Puncak (Klimaks)
	Konflik yang telah dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin berkembang. Peristiwa-peristiwa dramatik yang menjadi inti cerita semakin mencekam dan menegangkan. Konflik itu akan terus meningkat sampai mencapai klimaks atau titik puncak kegawatan dalam cerita. Klimaks dalam drama akan dialami oleh tokoh utama yang berperan sebagai pelaku dan atau penderita terjadinya konflik tersebut.
4) Peleraian atau Antiklimaks
	Dalam tahap ini konflik mulai mereda dan ketegangan mulai menurun. Tokoh-tokoh yang memanaskan situasi atau meruncingkan cerita dalam drama sudah mulai menuju pada penyelesaian konflik. Tokoh-tokoh yang saling bertentangan telah menyadari  kesalahan dan mulai menemukan penyelesaian.
5) Penyelesaian atau Akhir Cerita
	Konflik yang telah mencapai klimaks dan sudah mulai menurun diberi penyelesaian. Ketegangan antartokoh cerita dikendorkan. Konflik dan ketegangan sudah diberi jalan keluar penyelesaiannya dan cerita diakhiri.

b. Tokoh dan Watak Tokoh
1) Pengertian dan Jenis Tokoh
	istilah tokoh menunjuk pada orang sebagai pelaku cerita. Jadi tokoh adalah orang yang menjadi pelaku cerita, yang mengalami peristwa, dan yang mengalami konflik. Dalam drama biasanya dikenal tiga jenis tokoh. Tiga jenis tokoh tersebut, yaitu (1) tokoh protagonis, (2) tokoh antagonis, dan (3) tokoh tritagonis. Ketiga jenis tokoh tersebut diuraikan sebagai berikut.
	Tokoh Protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang berada pada pihak yang benar menurut tanggapan pembaca atau penonton. Tokoh protagonis melakukan tindakan yang dianggap baik dan benar sesuai dengan norma kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembaca atau penonton sering berpihak atau membela tokoh protagonis.
	Tokoh Antagonis, yaitu tokoh yang menentang cerita. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang selalu menentang sikap dan tindakan tokoh protagonis. Tokoh antagonis berusaha menghalang-halangi keinginan tokoh protagonis. Tokoh antagonis sering melakukan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat. Pembaca atau penonton seringkali merasa marah dan benci terhadap perilaku tokoh antagonis.

Tokoh Tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Dalam drama, biasanya ada satu atau dua tokoh utama (protagonis) yang dibantu oleh tokoh lain yang ikut terlibat sebagai pendukung cerita. Demikian pula halnya tokoh antagonis juga sering dibantu oleh tokoh lain dalam menjalankan perilaku jahatnya.

2) Perwatakan
	Tokoh-tokoh dalam drama harus memiliki watak. Istilah watak mengandung pengertian sifat dan sikap para tokoh. Watak tokoh berkaitan dengan kualitas pribadi seseorang.
	Watak para tokoh digambarkan dalam tiga dimensi, yaitu (1) dimensi fisik, (2) dimensi psikis, dan (3) dimensi sosial. Penggambaran watak tokoh itu berdasarkan keadaan fisik (sisiologis), kondisi kejiwaan (psikologis), dan kondisi sosial (sosiologis). Keadan fisik tokoh, misalnya: umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, cacat jasmani, ciri khas yang menonjol, bentuk tubuh, dan roman muka. Aspek psikis tokoh meliputi watak, minat, kegemaran, temperamen, ambisi, dan keadaan emosi. Selanjutnya, keadaan sosiologis antara lain: jabatan, pekerjaan, suku, ras, agama, status sosial, keadaan ekonomi, dan tingkat pendidikan. Dalam drama, keadaan fisik, psikis, dan sosiologis tersebut dapat digunakan untuk mengenali watak seorang tokoh.

c. Dialog
	Ciri khas suatu drama adalah naskah atau teks yang berbentuk cakapan atau dialog. Ragam bahasa dalam dialog tokoh-tokoh  drama adalah bahasa lisan yang komunikatif, karena dialog itulah yang akan diucapkan di pentas. Dialog dalam drama mencerminkan kegiatan pembicaraan sehari-hari. Hal itu bisa dilihat dari pilihan kata, panjang dan pendek kalimat, dan bentuk kalimat berupa kalimat langsung.
	Dialog dalam drama juga harus hidup. Dialog tersebut juga harus mewakili kondisi kejiwaan atau watak tokoh.
Perhatikan contoh dialog berikut ini:
Petugas I	: Sipir, sini kuncinya.
Sipir	: Ini, Pak.
Petugas I	: Awas, kalau sampai pintu itu terbuka olehku, bukan Cuma pencopet  itu yang meringkuk di situ, tetapi kamu juga.
Sipir	: Tidak bisa kan Pak?
Petugas I	: Bener kuncinya ini?
Sipir	: Bener, itu kuncinya Pak. Dari dulu sudah saya jadikan satu gitu kok. Dan nomernya 12. Pas kan, kunci itu juga no. 12. tapi ...
Napi	: Kunci yang macam manapun tidak akan bisa membuka pintu itu.
Petugas I	: Hei! Maksud kamu apa?
Petugas II	: Menghina ya?
Petugas I	: Sebentar (kepada petugas I)
	  Hei, begejil maksud kamu apa? Menghina kami.

							(Napi, karya Hajad Sarwoko)

d. Latar atau Tempat Kejadian 
	Latar atau seting yaitu tempat, hubungan waktu dan lingkungan  sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Latar atau setting dapat menjadi pijakan agar cerita dapat hadir secara konkrit dan jelas. Latar dapat membantu pembaca atau penonton mengenal dan memahami di mana dan kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi.
	Dalam drama, latar tempat tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan waktu dan ruang. Sebagai contoh, tempat di Jakarta, tahun berapa, di luar atau di dalam rumah. Keterkaitan itulah yang membantu penonton atau pembaca untuk dapat membayangkan tempat kejadian secara nyata.

e. Tema Cerita
	Tema merupakan pokok pikiran dalam sebuah keseluruhan wacana. Dalam sastra, tema merupakan makna yang dikandung dalam sebuah cerita. Namun, dalam sebuah cerita terdapat banyak sub-sub tema yang menjadi bagian dari tema umum (besar). Sebagai contoh, pada novel Salah Asuhan, terdapat beberapa subtema, seperti (1) masalah kawin paksa, (2) masalah penolakan ”payung” (kebangsaan) sendiri dan menganggap  menjadi warga asing lebih memiliki prestesi, dan (4) kesalahan mendidik yang berakibat fatal. Dari keempat tema tersebut dilakukan penelusuran kembali berdasarkan kriteria makna utama secara keseluruhan. Dengan demikian, tema dapat dipandang sebagai dasar cerita, gagasan dasar umum sebuah novel.

f. Pesan atau Amanat
	Karya sastra yang di dalamnya mengandung tema, sesungguhnya merupakan  suatu penafsiran atau pemikiran tentang kehidupan. Permasalahan yang terkandung di dalam tema atau topik cerita adakalnya diselesaikan secara positif (happy ending), ada kalanya secara negatif. Di dalam Sitti Nurbaya, yang bertemakan adat, misalnya kedua belah pihak yang bertentangan meninggal dunia. Tidak sedikit cerita rekaan yang membiarkan masalah ”menggantung” tanpa penyelesaian; cerita berakhir tetapi masalah tak terpecahkan seperti di dalam Belenggu. 
	Dari sebuah karya sastra ada kalanya dapat diangkat suatu ajaran moral atay pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang, itulah yang disebut amanat. Jika permasalahan yang diajukan dalam cerita juga diberi jalan keluarnya oleh pengarang, maka jalan keluar itulah yang disebut amanat. Amanat terdapat pada sebuah karya sastra dapat disampaikan secara eksplisit maupun implisit. 

g. Petunjuk Teknis atau Teks Samping
	Dalam naskah drama diperlukan petunjuk teknis atau yang sering disebut teks samping. Teks samping berisi petunjuk teknis tentang tokoh dan tindakannya, waktu, suasana pentas, suara, musik, keluar masuknya aktor, deskripsi tempat. Teks samping biasanya ditulis berbeda dengan teks dialog, misalnya: ditulis miring, ditulis dalam kurung, dicetak tebal, atau ditulis dalam huruf kapital semua. Perhatikan penggalan teks drama berikut.

Jaksa. Pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, hari ini, di tempat anu, pemuda, Muhammad ali telah membunuh seorang wanita dengan keji. Maka, atas nama keadilan kami tuntut agar pemuda ini dihukum lima belas tahun atau dua puluh tahun. Itulah tuntutan kami.

Hakim	: Betul Saudara melakukan itu?
Pemuda	: Tidak
Hakim	: Apakah  Saudara punya bukti-bukti?
Jaksa	: Beberapa orang saksi.
Hakim	: Mereka mau disumpah
....................
Lima orang perempuan muncul dengan segala potongannya
...................
					(Dikutip dari DOR karya Putu Wijaya)

3. Contoh-contoh Naskah Drama
	Berikut ini akan dikutipkan tiga buah contoh naskah drama Indonesia. Contoh pertama yaitu drama yang berjudul ”Kejahatan Membalas Dendam” karya Idrus yang terdapat dalam buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Contoh kedua yaitu ”Tumirah sang Mucikari” karya Seno Gumira Ajidarma yang terdapat dalam buku Mengapa Kau Culik Anak Kami (Tiga Drama Kekerasan Politik). Contoh ketiga yaitu dari buku 9 Oktober 1740 (Drama Sejarah) karya Remy Syalado. Ketiganya memiliki sejumlah berbedaan secara kasat mata dalam penyajiannya.
	Perhatikan dan kemudian bandingkan dari ketiganya. Bagaimana teks petunjuk praktis dan dialog-dialognya disusun. Perhatikan pula pemakaian huruf kapital, huruf tebal, huruf miring, ataupun penggunaan alenia/paragrafnya. Perhatikan juga penggunaan ukuran masing-masing hurufnya. Masing-masing contoh berikut memiliki perbedaan, meskipun pada hakikatnya naskah drama di bawah ini terdiri atas teks samping atau petunjuk teknis atau nebentext dan teks dialog atau hauptext.
	Drama karya Idrus adalah contoh yang paling sesuai untuk dipentaskan, drama karya Remy Sylado lebih sesuai sebagai drama closet (drama untuk dibacakan), sementara drama karya Seno berada di antara keduanya.


Contoh Pertama:
“Kejahatan Membalas Dendam” karya Idrus

		PARA PELAKU
ISHAK,
SATILAWATI,
KARTILI,
ASMADIPUTERA,
SUKSORO,
PEREMPUAN TUA,
-- Pengarang muda.
-- Tunangannya.
-- Dokter, teman Ishak.
-- Meester in de rechten, teman Ishak.
-- Pengarang kolot, ayah Satilawati
-- Nenek Satilawati

		BABAK PERTAMA

Sebuah jalan yang sepi di Jakarta. Di sebelah kanan agak ke muka sebuah lentera gas, menerangi jalan itu sedikit ketika layar dibuka.

		Adegan pertama

Seorang agen polisi mondar-mandir, lalu pergi.

		Adegan kedua

Sudah itu muncul dari kanan seorang perempuan muda, melihat ke sana ke mari.

		Adegan ketiga

Dari sebelah kiri masuk seorang laki-laki. Orang-orang dalam babak ini berbicara seperti ketakutan, tidak lepas suaranya.

ISHAK	: Tepat betul datangnya. Pukul sepuluh. Hari Selasa.
SATILAWATI	: (terkejut) Aku kira engkau tidak akan datang.
ISHAK	: Asmadiputera dan Kartili mana?
SATILAWATI	: Segera menyusul. Apa yang akan kau katakan kepadaku?
ISHAK	: Banyak sekali. Tapi yang terpenting ialah: aku cinta padamu.
SATILAWATI	: Kalau itu tidak perlu di sini benar. Mari kita ke rumah.
ISHAK	: Aku akan pergi.
SATILAWATI	: Pergi? Ke mana?
ISHAK	: Jauh, jauh sekali. Di rumahmu aku tidak dapat bercakap.
SATILAWATI	: Mengapa?
ISHAK	: Tidak boleh orang mendengarnya, ayah pun tidak.
SATILAWATI	: Tapi ayah selalu baik kepada kita. Lagi ia tidak ada di rumah sekarang. Pergi menjemput nenek ke setasiun.
ISHAK	: Yang baik sekarang ini hanya Asmadiputera, Kartili dan engkau, Satilawati.
SATILAWATI	: Aku seperti main dalam cerita detektip saja rasanya.
ISHAK	: Tidak banyak bedanya, Satilawati. Aku harus berbicara dengan tunanganku dalam gelap, di jalan yang sunyi. Ha, ha, ha, ha.
SATILAWATI	: Tapi apa yang hendak kaukatakan?
ISHAK	: Engkau pelupa rupanya. Sebentar ini baru kukatakan. Aku cinta padamu dan aku akan pergi.
SATILAWATI	: Engkau menyebutkan cinta dan pergi itu dalam satu nafas saja. Seakan-akan ada hubungannya antara kedua itu.
...
Dst.



Contoh Kedua:
“Tumirah sang Mucikari” karya Seno Gumira Ajidarma

BABAK 1

....
	Malam itu, di pintu-pintu, di jendela, di bangku panjang di luar rumah, di manapun, bertebaran PARA PELACUR. Dandanan mereka menor, namun busana mereka semuanya kain dan kebaya atau kutang, dengan rambut tidak disanggul, rambut mereka terurai, rata-rata panjang. Mereka semua eksotik, cantik dan langsing. Di antara mereka terdapatlah TUMIRAH, kain dan kebayanya merah, rambutnya terurai, dan meski berusia 40an, ia tetaplah seorang wanita yang mempunyai kelayakan menjual diri.

	Terdengar tembak menembak di kejauhan. PARA PELACUR itu saling memandang, meskipun tampak tidak terlalu terkejut.

TUMIRAH:
Mereka mulai lagi. Di mana sih mereka bertempur?

MINAH:
Di bukit-bukit sebelah timur Mbak. Gerilyawan memancing pasukan pemerintah yang berpatroli di dalah hutan, sampai di bukit-bukit itu mereka dikepung.

TUMIRAH:
Kemarin mereka bertempur di bukit-bukit sebelah barat kan?

MINAH:
Kemarin itu gerilyawan yang terpancing Mbak, mereka tidak bisa kembali ke hutan dan dibantai habis di situ.

TUMIRAH:
Heran. Seneng sekali sih saling tembak begitu? Mending kalau masih anak-anak. Ini sudah besar-besar. Komandannya malah sudah beruban. Yang pasukan pemerintah, yang gerilyawan, sama saja, menganggap perang adalah sesuatu yang benar, hebat, wajib, tugas kstaria taik kucinglah. Bertempur terus hampir setiap hari. Katanya zaman semakin maju, kok manusia tidak tambah pinter, masih terus saling membunuh seperti orang primitif. Heran. Kodok saja tidak begitu.

TUMINI:
Memangnya Mbak Tumirah mau jadi kodok?

TUMIRAH:
Nggak mau, nanti digoreng sama kamu.

TUMINI:
Saya sih mau menggoreng Mbak Tumirah, tapi di tempat tidur.

TUMIRAH:
Eh, mau eksperimen kamu? Sudah. Sama laki-laki sajalah.

TUMINI:
Ah, laki-laki membosankan. Mau pasukan pemerintah, mau gerilyawan, cepat sekali mereka keok.

LASTRI:
Tapi Mahmud tidak cepat keok. Kadang-kadang begitu lama, sampai waktu pasukan pemerintah datang, dia baru selesai.

TUMIRAH:
Yang sembunyi di kolong tempat tidur itu?

....

TUMIRAH:
Hahahaha! Hahahaha!
(menghadap penonton)
Yeah. Tumirah namaku. Germo pekerjaanku. Mucikari kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sudah tua aku sebenarnya. Empat puluh tahun. Cukup layak untuk pensiun. ....

TUMIRAH: 
Cinta. Cinta. Apa pelacur itu mengenal cinta?

LASTRI:
Memang Mbak Tumirah tidak pernah jatuh cinta?

MUSIK ROMANTIS FADE IN. TUMIRAH BERJALAN MENYENDIRI.

	TUMIRAH:
	Apa mungkin? Apa mungkin manusia tidak mengenal cintah? Ini yang selalu membuat aku tidak mengerti. Seorang penjahat pun punya ibu, dan apakah mungkin seorang manusia itu tidak mencintai ibunya sendiri? Aku dulu seorang pelacur. ....

MUSIK ROMANTIS FADE OUT.
....

ROMBONGAN DIDIK NINI THOWOK MASUK, PARA PELACUR MEMBENTUK LINGKARAN. DIDIK NINI THOWOK BERAKSI DITINGKAH ROMBONGAN MAUPUN PARA PELACUR, MEMBAWAKAN TARI SUMINTEN EDAN. SETELAH ATRAKSI SUMINTEN EDAN ITU SELESAI, TERDENGAR MUSIK DANGDUT ”HIDUPKU UNTUK CINTA”, TUMIRAH,  DAN SEMUANYA AJOJING. KETIKA MEREKA AJOJING, SEJUMLAH NINJA DATANG MENYUSUP. MEREKA IKUT AJOJING, DAN PARA PELACUR MELAYANI MESKI AGAK BINGUNG.

SETELAH LAGU BERAKHIR, TIBA-TIBA SEJUMLAH NINJA INI MENGACAU. NINJA 1 MENEMBAKKAN SENAPAN MESIN KE UDARA. NINJA-NINJA LAIN SEGERA MENGACAU, MENGOBRAK-ABRIK BANGUNAN BORDIL, MENENDANG, MELEMPAR, DAN MEMBAKARNYA.

	NINJA 2:
	Bakar semua! Bakar!
	
	NINJA 3:
	Habiskan!

	NINJA 4:
	Ganyang!

	NINJA 5: 
	Kerjain!
Dst.


Contoh Ketiga:
“9 Oktober 1740 Drama Sejarah” karya Remy Syaldo

Babak Satu

Batavia

ADRIAN VALCKENIER menuruni anaktangga-anaktangga gedung Stadhuis menemui Wouter Ruyter yang berdiri di bawah dekat pohon palem batang merah.
	Bulan purnama mulai tampak di langit, tidak bulat, sebab terhalang awan kelabu yang bergerak pelan ke arah barat-laut, dan sosok keduanya tampak samar.
	Sambil menatap tajam dengan matanya yang bulat, nyaris seperti mata burunghantu, dan mengelus-elus dagunya yang tersusun dua lipatan dengan lehernya, pertanda dia bukan orang kurus, Adriaan Valckenier berkata ragu-ragu kepada Wouter Ruyter:

”Anda yakin di depan Stadhuisplein sana bisa ditangkap itu putra De Wit dan putri Cina? 
Jangan dulu cepat-cepat menjawab pertanyaan. Anda tahu, dengan menangkap keduanya aku ingin sambil menyelam meminum air. 
Ya, aku mau tahu jaringan gerakan Cina yang akan berontak melawan kekuasaan Belanda, lantas menghantam mereka sampai tuntas sekaligus menghajar De Wit biar kapok.”

Dan Wouter Ruyter bermegah diri dengan sikap berbelit, menjawab dengan kata-kata yang paling disukainya, kata-kata yang menjadi ciri perangainya, menganut  laba dengan sikut. Katanya:

”Ya, sumpah, walaupun langit runtuh.
Percayalah, demi Anda, Tuan Gubernur Jendral, takkan meleset rencana yang sudah tersusun. 
Sahabat kental Hein de Wit: Karel Dijkstra sudah menjamin kepadaku demi keuntungannya bahwa jam sepuluh nanti mereka bertemu di situ.”

Adrian Valckenier memicing mata. Tampaknya membayang-bayangkan sesuatu yang asing. Katanya:

”Siapa itu Karel Dijkstra?”

Jawab Wouter Ruyter dengan bangga:

”Dialah karib Hein de Wit, musuh dalam selimut baginya.
Biar aku panggil dia ke sini sekarang dari tempatnya bersembunyi di gelap sana.”
Dst.


4. Menyusun Naskah Drama
	Berdasarkan uraian mengenai pengertian drama, unsur-unsurnya dan beberapa contohnya di atas, kini kita memiliki sejumlah gambaran mengenai apa itu naskah drama. Dengan demikian, kita bisa melakukan penulisan naskah drama dengan memperhatikan sejumlah elemen yang menjadi unsur pembangunnya, serta teknik penulisan yang akan kita pilih (sebagaimana dicontohkan dalam ketiga drama di atas).
	Menulis drama (khususnya drama pendek) sebagai salah satu bentuk latihan, bisa dimulai dengan mengemukakan tema-tema yang kita hayati dan pahami, bisa jadi dari pengalaman hidup sehari (baik yang kita alami sendiri atau dari pengalaman orang lain), kemudian dituangkan dalam bentuk naskah drama. Setidaknya terdiri atas dialog-dialog dan petunjuk teknisnya. Jangan lupa untuk menentukan siapa saja tokohnya dan bagaimana perwatakannya, bagaiamana alur ceritanya, bagaimana latarnya (kapan, di mana, dan dalam kelompok sosial yang mana).
	Selain itu, sarana lain untuk latihan menulis naskah drama ini yaitu dengan mengkonversi atau menyusun sebuah cerpen menjadi naskah drama. Bukan hal yang asing ketika kini banyak karya sastra yang dijadikan film, sebaliknya naskah film ditulis menjadi novel seperti yang dilakukan Seno Gumira Ajidarma dalam Biola Tak Berdawai. Selain itu sebuah puisi bisa dibuat menjadi video klip. Jauh sebelumnya, banyak puisi yang digubah menjadi sebuah lagu seperti pada ”Aku Ingin” karya Sapardi Djoko Damono.
Teknik penulisan drama atau naskah drama memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan teknik penulisan puisi atau prosa. Karena memiliki kemungkinan untuk dipentaskan, naskah drama memiliki teks samping (nebentext) dan dialog (hauptext). Teks samping atau petunjuk teknis sangat berguna bagi sutradara guna menyiasati pementasan. Sutradara yang taat terhadap naskah, akan mengikuti semua petunjuk yang tertulis dalam teks samping. Di pihak lain ada juga sutradara yang tidak taat kepada teks samping karena memang dia sengaja untuk menafsirkan teks drama secara longgar. Dengan demikian, teks samping (dan juga dialog-dialognya) bisa bersesuaian atau bisa juga berbeda jika dipentaskan dalam bentuk pertunjukan. Peran sutradara sangat penting dalam menyikapi naskah drama.

5. Latihan/Tugas
Menulis naskah drama, pada dasarnya tidak berbeda dengan teknik menulis karya sastra lainnya, seperti puisi, cerpen, atau novel. Dalam penulisan drama lebih menekankan pada aspek konflik.
Sebagai kegiatan belajar, menulis naskah drama dapat dilakukan dengan mengubah karya sastra yang lain yang sudah pernah Anda baca. Sebagai, bahan latihan penulisan, coba Anda baca pengggalan novel berjudul Lingkar Tanah Lingkar Air karya Ahmad Tohari berikut ini!   Setelah itu, kita berlatih menulis naskah drama.


Bagian Pertama

Pagi hari musim kemarau di tengah belantara hutan jati adalah kelengangan yang tetap terasa purba. Senyap yang selalu membuat aku merasa terpencil dan asing. Padahal ibarat ikan, hutan jati dan semak belukar yang mengitarinya sudah bertahun-tahun menjadi lubuk tempat aku dan teman-temanku hidup dan bertahan. Sepi yang terasa menyimpan ketidakpastian membuat aku dan teman-temanku harus selalu waspada. Atau kewaspadaan adalah darah kami sendiri; sebab tanpa kewaspadaan yang tinggi aku dan teman-temanku bisa habis oleh tembakan para penyergap yang bersembunyi di balik batang-batang jati atau belukar. Malah lebih dari itu, tanpa kewaspadaan yang terus melekat, bahkan ular bedudak yang banyak berkeliaran bisa merampas nyawa kami dengan cara yang begitu mudah. Sudah dua orang teman kami mati sia-sia karena patukan ular yang sangat berbisa itu.
Aku berjalan sendiri, menanjak bukit yang tertutup kelebatan hutan jati, menyusuri jalan tikus yang biasa dilewati para pencuri kayu. Segala inderaku siap menangkap setiap suara atau gerakan yang paling halus sekalipun. Bahkan perasaanku sudah sangat terbiasa mengenali datangnya suasana yang berbahaya. Sekelilingku tetap remang karena sinar matahari hampir tak mampu menembus kelebatan hutan. Hanya pada bagian-bagian tertentu tampak serpihan cahaya jatuh lurus dan membuat pendar pada daun-daun kering yang berserakan di tanah. Selebihnya adalah teduh atau bahkan remang.
Kelenganggan hanya sedikit terganggu oleh suara langkahku sendiri yang sering tak terhindarkan jatuh di atas daun dan ranting kering; atau, oleh angin pagi musim kemarau yang menyapu kelebatan hutan dan menimbulkan desah jutaan daun yang saling bergesek. Suaranya adalah desau, seluruh bagian hutan yang kadang terasa menyeramkan. Beberapa daun tua luruh, terlunta di antara cabang-cabang yang rapat, kemudian melayang jauh ke tanah. Sepi juga sedikit terusik oleh cicit burung-burung kecil dari arah rumpun belukar dan gelagah di lereng jurang.
Aku terus melangkah dan kini jalan yang kutempuh mulai menurun. Tiba-tiba kusadari tarikan nafasku terasa berat. Kulitku meremang. Naluriku mengatakan ada seseorang di dekatku.
“Mid!” Sebuah suara terdangar dari samping. Pada detik yang hampir sama aku melompat ke depan untuk mencapai sebatang jati besar lalu berlindung di baliknya. Tanganku segera bergerak  meraba pundak kiri. Namun aku segera sadar, tak ada senjata tergantung di sana.
“Mid! Amid!” 
Karena diulang aku segera mengenali siapa pemilik suara itu: Kiram. Aku keluar. Kulihat temanku itu juga tak membawa apa-apa. Wajahnya yang lusuh terlihat sangat pahit. Kukia, aku pun tiada beda: lusuh dan getir. Kami berpandangan. Jelas sekali Kiram terlehat lelah. Aku pun sama. Kami berpisah tadi malam untuk menyelamatkan diri masing-masing setelah lolos dari kepungan tentara yang tiba-tiba datang menyerbu.
“Kamu mau mencari Kang Suyud?”
Aku mengangguk. Kiram mendesah.  Tanpa banyak kata terucap kami sepakat. Mungkin juga karena aku maupun Kiram punya jalan pikiran yang sama. Setelah kami bisa menyelamatkan diri, hal pertama yang harus kami lakukan adalah mencari Kang Suyud. Orang tua itu terpaksa kami tinggalkan meskipun kami tahu dia sedang sakit. Kang Suyud  kami sembunyikan dalam semak di balik batu besar, karena kami tak mungkin bertempur sambil mamapah dia yang sedang sakit dan sudah lemah.
“Kamu yakin suasana sudah aman?” aku bertanya.
“Ah, kamu. Bagi kita suasana tak pernah aman.”
“Di mana Jun? Kulihat tadi malam dia kena.”
“Memang. Tetapi kukira dia bisa lari. Peluru menembus kulit pahanya.”
“Lalu di mana dia?”
Kiram menggeleng. 

***

Kami meneruskan perjalanan. Sama seperti aku, Kiram pun tak banyak cakap. Ketika kami menapali jalan tikus yang makin menurun, aku mendengar suara gaduh di atas pepohonan. Aku melihat sekawanan monyet berkejaran pada dana dan ranting jati. Sungguh gaduh. Tetapi kami tidak peduli. Apalagi karena kami makin dekat ke tujuan: sebuah kampung hunian yang tersembunyi di tengah hutan. Hunian itu adalah kelompok lima rumah beratap ilalang yang berdiri pada dataran sempit yang dikelilingi tebing-tebing. Penghuni di sana adalah lima keluarga pembuat balok jati. Mereka menjual barang curian itu kepada penduduk desa di sekitar hutan. Kami tidak mengusik mereka karena mereka mau bekerja sama. Para pembuat balok itu biasa kami suruh membeli barang belanjaan di pasar.
Tadi malam kami: aku, Kiram, Jun, dan Kang Suyud berada dalam salah satu rumah ilalang itu. Kami datang untuk menjenguk Kang Suyud yang sedang sakit dan kami titipkan kepada salah satu keluarga di sana. Tiba-tiba datang serbuan. Untuk ketika itu Jun sedang kencing di luar, sehingga dia dapat memberi peringatan akan datangnya bahaya. Kami ingin menyembunyikan Kang Suyud di kolong, tetapi orang itu menolak. Ia berkeras minta ikut lari. Sementara Kiram dan Jun bertempur, aku menyelinap sambil memapah Kang Suyud. Namun keadaan semakin gawat, sehingga kami putuskan meninggalkannya. Kami yakin Kang Sutud bisa menjaga diri sendiri, setidak-tidaknya dengan tetap berada di dalam persembunyiannya sampai keadaan mereda. Kami bertiga terus berlari menjauh, tapi tak lama kemudian kami mendengar suara tembakan-tembakan, lalu kami melihat api menyala dan menjulang berkobar-kobar. Hunian itu rupanya mereka bakar.
Kini lokasi hunian itu sudah tampak. Kelima rumah ilalang yang mereka bakar tadi malam sudah jadi abu. Kiram melewati aku, bergegas menuju tempat Kang Suyud kami sembunyikan. Aku, entahlah, tidak pergi mengikuti Kiram. Aku menyimpang dan berjalan lurus menuju bekas hunian itu dan aku tertegun di sana.
Demi Tuhan, sesungguhnya aku sudah terbiasa melihat mayat-mayat dengan luka tembakan, baik dari kalangan lawan maupun kawan. Aku sduah sering menyaksikan tubuh yang hancur atau tengkorak yang pecah oleh gempuran mata peluru. Bahka aku pernah melaksanakan perintah eksekusi atas dua teman sendiri; satu karena kesalahan menggelapkan barang-barang rampasan dan satu lagi karena kesalahan melakukan birahi sejenis. Rasanya, semua itu tidak begitu menggerus jiwa nila dibandingkan dengan kepiluan yang kurasakan ketika aku menatap mayat para pencuri kayu bersama istri dan anak-anak mereka.
Belasan mayat laki-laki, perempuan, dan anak-anak berserakan, semua dengan luka tembak habis-habisan. Ya, tadi malam memang terlau banyak peluru berhamburan di tempat itu; peluru kami dan peluru para penyerbu. Untuk menciptakan peluang meloloskan diri, Jun bahkan sempat melemparkan granatnya. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa mayat-mayat yang berserakan itu hancur hanya oleh peluru para penyerbu. Dan aku memang tak ingin tahu siapa sebenarnya yang menyebabkan orang-orang tak bersenjata ini terbunuh. Itu tidak penting. Yang jelas jiwaku amat terpukul ketika melihat lima keluarga pembuat balok itu musnah bersama hunian mereka. Terasa ada tagihan yang mengepung jiwaku; adilkah melibatkan, meskipun tak sengaja, orang-orang lemah itu ke dalam gerakan kami sehingga mereka harus ikut menanggung akibat yang tidak terperikan? Aku sendiri bisa menjawab dengan mudah: tidak. Dan kematian mereka yang sangat mengerikan itu justru menjaid bukti ketidakadilan itu.
Ketika aku masih merenungi mayat-mayat itu, Kiram datang  seorang diri. Wajahnya beku.
“Mana Kang Suyud? Bagaimana dia?”
Kiram diam
“Kamu temukan dia?”
“Sudah mati.”
“Ya, Tuhan. Mati?”
Aku bergegas meninggalkan hunian yang sudah berubah menjadi tempat mengerikan itu. Kulihat Kiram mencari sesuatu dekat bekas kandang kambing. Ia menemukan apa yang dicarinya. Cangkul. Kemudia Kiram menyusul. Aku pergi ke balik batu besar.
Sekali lagi aku tertegun. Di depan mataku mayat Kang Suyud terkulai melingkar di atas rerumputan. Tidak ada luka. Jadi aku percaya Kang Suyud mati karena sakitnya. Mati dengan cara yang terasa begitu nista. Begitu hina.
Aku segera teringat, di desa asalnya Kang Suyud meninggalkan isri dna beberapa anak, juga sebuah masjid besar. Dulu, sebelum lari ke hutan bersama kami, Kang Suyud menjadi imam di masjid itu. Jamahnya banyak dan ia dihormati. Kang Suyud adalah gambaran ketidakberdayaan, bahkan kesesengsaraan. Kenistaan. Kesia-sian. Ya, sia-sia meskipun aku tahu dalam kelompok kecil laskar gerakan kami, Darul Islam, Kang Suyud adalah orang tua kami, Kang Suyud akan menjadi seorang martir tanpa keraguan. Maka mungkin hanyabaku seorang yang diam-diam menganggap kematian Kang Suyud sebagai kesia-siaan. Juga, diam-diam aku mulai meragukan hak kemartiran atas kematian orang-orang dari gerakan kami, termasuk Kang Suyud.
Dalam kebisuan yang mencekam, aku dan Kiram mengusu mayat Kang Suyud. Semuanya serba sahaja. Sempat kubayangkan andai Kang Suyud meninggal di tengah-tengah suasana normal di kampunghnya, pasti ratusan orang akan mendoakannya dan mengiringkan mayatnya sampai ke kubur. Tadi pagi ini ia kami kubur dalam tata cara seadanya, bahkan hanya dengan doa yang masih bisa kami ingat.
Sebenarnya aku juga ingin menguburkan mayat-mayat yang lain. Namun Kiram tak setuju dan memaksaku segera meninggalkan tempat itu. “jangan ambil resiko terlalu lama berada di sini. Sewaktu-waktu para penyerbu bisa datang lagi.”
Hampir tengah hari ketika aku dan Kiram meninggalkan Cigobang, hunian yang kini tinggal menjadi onggokan abu dan serakan mayat itu. Aku dan Kiram berangkat. Kami telah banyak membisu. Kelengangan masih menyelimuti hutan jati, tetapi aku melihat seekor cicak terbang melayang dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya. Aku juga melihat sepasang burung kacer terbang berkejaran dalam kebisuan. Pada hari-hari biasa kelengangan hutan sering terusik oleh bunyi kapak para pembuat balok kayu jati. Namun setelah habisnya seluruh penghuni Cigobang, aku yakin dalam waktu yang cukup lama takkan terdengar lagi bunyi kapak membelah kayu. Maka siang itu sunyi terasa sangat mendaulat hutan. Maka ketika ada ranting jati jatuh menimpa daun kering, suaranya terdengar demikian jelas. Kecuali  bila angin bertiup, desah hutan jati terdengar begitu menggetarkan suasana.
Aku terus melangkah dan membiarkan Kiram berjalan di depanku. Entahlah Kiram, namun pikiranku tak bisa lepas dari Kang Suyud. Kematian lelaki yang kutuakann itu membuat jumlah anggota kelomok kami makin sedikit. Tiga tahun nlalu, di tahun 1954, ketika kami mulai bergerak dari timur untuk menempati wilayah segi tiga Gunung Slamet-Gunung Ceremai-Muara Citandui, kukira jumlah kami lebih dari seribu orang. Dan satuan kecil yang mendapat perintah menempati sektor hutan di wilayah utara Cilacap sampai ke perbatasan Jawa Tengah Barat ada dua ratus orang lebih. Dalam waktu kurang dari tiga tahun berikutnya kami kehilangan lebih dari setengahnya. Ada yang tertangkap atau mati dalam pertempuran; atau; minta betgabung dengan induk pasukan yang lebih kuat yang beroperasi di sebelah barat Sungai Citandui. Lainya, dan inilah jumlah yang terbesar, diam-diam meloloskan diri dan menyeberang ke Sumatra lewat pelabuhan Cirebon. Kudengar mereka menjadi petani dan bisa hidup tenang di tanah yang baru. Maka yang tersisa adalah sedikit laskar pilihan yang memang tangguh seperti Kiram, Kang Suyud, dan Jun. anehnya aku adalah satu di antara mereka.
Sambil terus melangkah di belakang Kiram, aku sibuk dengan lamunanku sendiri. Aku harus jujur mengajui bahwa makin merosotnya jumlah anggota dna makin kuatnya perlawanan terhadap kami membuat semangatku terus menurun. Perbekalan makanan makin sulit kami dapat, apalagi amunisi. Aku merasa bahwa kelompok kami sudah terpencil karena hubungan dengan pemimpin tertinggi Darul Islam sudah lama terputus. Dan kematian Kang Suyud membuat aku merasa makin kehilangan pegangan. Entah teman lain, tetapi aku sendiri mulai digoda kebimbangan, bahkan keraguan akan manfaat gerakan kami. Atau sebenarnya benih keraguan itu sudah lama tertanam sejak lama, misalnya ketika kami menyerbu desa yang mempunyai sebauh madarasah dan masjid besar. Kami mendapat perintah menembak siapa saja, termasuk para ulama di sana bila mereka tidak mau mendukung gerakan Darul Islam.
Aku ingat, beberapa bulan sebelum aku ikut menyerbu desa itu aku datang ke sana. Suasana masih normal. Waktu itu Darul Islam belum menarik garis tegas untuk memisahkan siapa ulama kawan dan siapa ulama lawan.  Aku sempat berbincang dengan imam masjid di sana. Ternyata kiai itu tidak mau mendukung kami. Ia berkeyakinan, pemerintah Bung Karno sah karena didukung para pemimpin Islam dan tidak menganjurkan kekufuran bahkan mengupayakan kemaslahatan serta kesejahteraan umum. Pemerintah Bung Karno juga dianggapnya sah, sebab, kata kiai itu. Lebih baik ada pemerintah meskipun jelek daripada tidak ada pemerintah sama sekali setelah Belanda meninggalkan tanah air. “Taat kepada pemerintah yang sah adalah kewajibanku, kewajiban menurut iman, iman kita,” kata kiai itu.
Ya. Maka kiai itulah yang pertama kali kami tembak dalam penyerbuan kami bulan-bulan berikutnya. Waltu itu kami sungguh-sungguh bertempur. Entah dari mana beberapa pemuda di kampung itu mempunyai senjata untuk melawan kami. Mereka bertahan dalam masjid. Ya, kami betempue di dalam tempat suci itu. Dan mereka benar-benar menguji ketangguhan kami. Seorang teman mati kena ledakan granat yang dilemparkan orang dari langit-langit kubah masjid. Bukan main.
Itu dulu. Dan perihal pertempuran terakhir tadi malam?  Rasanya, hal itu terjadi sebagai balasan operasi yang kami lakukan beberapa hari sebelumnya. Waktu itu, aku, Kiram, Jun, dan Kang Suyud main-main mencegat kendaraan yang lewat di jalan raya di tenagh hutan di antara kita kecil Wangon dan Cilacap. Main-main, karena operasi itu kami lakukan tanpa rencana sama sekali. Yang kami harapkan lewat waktu itu adalah  bus tua yang biasa membawa orang-orang pulang dari pasar. Kami bermaksud merampas belanjaan yang mereka bawa. Jadi hanya kebetulan bahwa yang datang pertama ternyata sebuah jip militer. Kang Suyud meminta kami membiarkan jip itu lewat, namun Kiram bersikukuh melaksanakan niatnya. Juga Jun, dan aku setuju. Maka dalam waktu yang demikian ingkat kami bersiaga. Kiram berada di ujung depan, Jun di tengah dan aku paling belakang. Kang Suyud yang tak bersenjata dan kurang enak badan, tidak ikut ambil bagian. Ia sudah terlalu lemah.

(Kutipan Novel Lingkar Tanah Lingkar Air, karya Ahmad Tohari) 


Setelah membaca kutipan novel di atas, berlatihlah menulis naskah drama. Lakukan tahapan menulis naskah drama berikut ini.
	identifikasi latar atau tempat yang disebut dalam penggalan novel di atas, seperti  ditengah hutan, rumah hunian, semak-semakl.

deskripsikan tokoh yang ada, seperti tokoh aku (Amid), Kiram, Kang Suyud, dan Jun
perhatikan kalimat-kalimat langsung yang ada dalam kutipan novel (kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda kutip). Kalimat langsung tersebut sebagai bahan untuk menulis dialog antar tokoh

Selesai melakukan tahapan kegiatan tersebut, mulailah menulis naskah drama dengan deskripsi tempat. 

Di sebuah ruangan terbuka, di tengah hutan. Seseorang sedang berjalan sendirian, dengan pandangan yang penuh waspada. Tiba-tiba terdengar suara memanggil.

Kiram	: Mid! Amid!
Amid	: (dengan tangkas segera berlari menghindar untuk berlindung)
Kiram	: Mid! Amid
Amid	: (keluar dari persembunyian) Kamu to, Ram. Saya kira siapa?
Kiram	: Kamu mau mencari Kang Suyud?
Amid	: (sambil menggangguk) iya. Kamu yakin suasana sudah aman
Kiram	: Ah, kamu. Bagi kita suasana tak pernah aman.
Amid	: Di mana Jun? Kulihat tadi malam dia kena.
Kiram	: Memang. Tetapi kukira dia bisa lari. Peluru menembus kulit pahanya.
……..

Lanjutkalnah penulisan naskha drama di atas. Agar Anda dapat mengembangkan naskah lebih luas, sebaiknya Anda membaca novel  Lingkar Tanah Lingkar Air secara lengkap. 
 

6. Rangkuman
Drama berasal dari bahasa Yunani ”draomai” yang artinya berbuat, bertindak; sementara teater berasal dari kata Yunani juga ”theatron” artinya tempat pertunjukan. Drama dibedakan menjadi dua, yang pertama drama naskah dan yang kedua drama pentas. Istilah yang kedua inilah, yakni drama pentas, disamakan dengan teater.
Drama terbangun atas struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik drama adalah: (1) alur, (2) penokohan/perwatakan, (3) dialog, (4) latar, (5) teks samping (petunjuk teknis). Struktur batin drama adalah: (1) tema, (2) amanat. 
Naskah drama tersusun atas dua bagian, yakni dialog (hauptext) dan teks samping (teks petunjuk praktis atau nebentext). Teks samping sangat berguna bagi sutradara untuk mementaskan naskah tersebut ke atas panggung. Dalam mementaskan sebuah naskah drama, sutradara seringkali menyikapi teks samping tersebut secara ketat, agak ketat, ataupun longgar.
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