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Assalamu’alaikum, Wr.WB.
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan
inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Modul Mata Pelajaran Seni
Budaya ini sebagai salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM PB.
SOEDIRMAN I tingkat XII (duabelas) semester 5 dan 6 untuk Kompetensi Keahlian PSPTV.
E – Book / Jobsheet / Lembar Kerja ini di susun untuk pembelajaran siswa secara aktif,
inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian
pengetahuan, ketrampilan maupun sikap, untuk persiapan pemberian pembelajaran yang
mencakup materi mulai dari KD 3.8 sampai 3.14 dan KD 4.8 Sampai KD 4.14 dalam bentuk
buku kerja. Adapun keluasan dan kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi waktu dan
kemampuan siswa SMK Islam PB. Soedirman 1 pada umumnya.
Kami berharap dengan ditulisnya Modul ini akan memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar
(KBM) di sekolah, karena anak akan dituntut untuk lebih banyak aktif dengan berbagai
stimulus dan menganalisa informasi apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru mata
pelajaran.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak baik
teman seperjuangan maupun sekolah.
Wa’alaikumsalam, Wr.Wb.
“ALHAMDULILLAH”
MAN JADDA WAJADA
SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL
AMIN.
Jakarta, 2 Juli 2020
Penyusun

Tri Wahyuningsih, S.Pd
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Kumpulan Pasangan KD Pengetahuan (3) dan KD Ketrampilan
(4) di bahas dalam modul ini sesuai dengan Alokasi Waktu yang
telah dipetakan. Setiap pembelajaran memuat beberapa
materi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan
pembelajaran.
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.8. Menerapkan tata cahaya sebagai kebutuhan artistik
4.8. Melakukan penataan cahaya sebagai kebutuhan artistik
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

1. Jenis-jenis Lampu
Lampu dalam teater tidak mengacu pada kata lamp tetapi lantern. Kata lamp diartikan
sebagai bohlam dan lantern sebagai lampu dan seluruh perlengkapan termasuk bohlam.
Istilah lantern digunakan sebagai pembeda antara lampu panggung dengan lampu
penerangan rumah. Lampu panggung mempunyai banyak jenis lampu. Akan tetapi, secara
mendasar dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu flood dan spot. Flood memiliki cahaya
dengan sinar menyebar sedangkan spot memiliki sinar menyorot terarah dan membentuk
titik atau bulatan cahaya (Carpenter, 1988:8). Setiap lampu memiliki keistimewaan dalam
menghasilkan cahaya.Perkembangan teknologi lampu panggung mampu menghasilkan
sesuatu yang baru dengan mengkombinasikan prinsip dan unsur di dalamnya, namun tetap
dalam kerangka artistik yang sama. Tugas dari lampu panggung di antaranya adalah
menghadirkan cahaya, memberi dimensi, menyinari objek tertentu, memberikan gambaran
situasi lakon, dan mendukung gaya pementasan (Reid, 1977:3). Tata lampu panggung
ditentukan jenis dan ukuran, disesuaikan tata letak, dan diarahkan penyinarannya untuk
mencukupi kebutuhan artistik sebuah pementasan teater. Di bawah adalah jenis-jenis lampu
yang digunakan dalam panggung teater.
a. Floodlight
Floodlight adalah bentuk paling sederhana dalam khasanah lampu panggung.
Bohlam dan reflektor diletakkan dalam sebuah kotak yang dapat diarahkan ke kanan, ke
kiri, ke atas, dan ke bawah untuk mengatur jatuhnya cahaya. Tidak ada pengaturan
khusus lain yang dilakukan seperti pengaturan bentuk, ukuran sinar, dan fokus. Sinar
cahaya yang dihasilkan menyebar membuat besaran area yang disinari tergantung dari
jarak lampu terhadap objek.
Keterbatasan, lampu flood membuat tidak efektif digunakan untuk menyinari
pemeran. Sifatnya yang mengandalkan jarak membuat sinar cahaya mengabur pada
objek yang jauh. Luas area penyinaran lampu flood sangat tergantung pada besar watt
dan reflektor yang digunakan. Artinya lampu flood standar dengan kekuatan 1000 watt
mampu menyinari area lebih luas dibandingkan berkekuatan 500 watt. Lampu flood
efektif untuk menyinari backdrop atau objek dengan jarak dekat. Lampu flood yang
menggunakan watt besar dan dikhususkan untuk menyinari backdrop disebut cyc- light
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Gambar 1.1 Cyc-light
Lampu flood dapat dikombinasikan dengan merangkai beberapa
wadah (compartment). Warna diatur sedemikian rupa sehingga
terdapat beberapa lampu yang memiliki warna sama. Beberapa
dirangkai dalam satu kotak dan digantung di atas panggung disebut
striplight (lampu strip).

lampu dalam satu
dalam satu kotak
lampu flood yang
dengan batten atau

Gambar 1.2. Lampu strip
Fungsi lampu strip adalah untuk menyinari backdrop dari atas. Tetapi jika rangkaian
lampu diletakkan di panggung depan bawah bertujuan untuk menyinari pemeran dari
bawah dinamakan footlight (lampu kaki). Jika rangkaian lampu strip diletakkan
dibawah tetapi tidak di bagian depan panggung dengan tujuan untuk menyinari
backdrop atau objek tertentu dari bawah disebut groundrow.
b. Beamlight
Lampu beam adalah lampu yang memiliki reflektor tapi tidak menggunakan lensa.
Cahaya yang dihasilkan tidak melebar (sempit). Lampu beam digunakan seperti lampu
PAR. Kemampuannya untuk mengubah ukuran cahaya, sehingga sangat digemari para
penata cahaya dan sering difungsikan sebagai lampu follow spot yang lembut (Fraser,
2007:48). Lampu beam bisa dipasangi filter warna.
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Gambar 1.3. Beamlight
c. Scoop
Lampu scoop adalah lampu flood yang menggunakan reflektor ellipsoidal dan dapat
digunakan untuk berbagai macam keperluan. Sinar cahaya yang dihasilkan memancar
secara merata dengan lembut. Lampu scoop ada beberapa jenis yang dirancang khusus
untuk bohlam tertentu. Ada yang menggunakan bohlam pijar biasa ada yang
menggunakan bohlam tungsten. Tetapi secara umum, scoop dapat menggunakan
bohlam pijar dan tungstenhalogen.

Gambar 1.4. Scoop
Lampu scoop sangat efisien untuk menerangi areal terbatas. Karakter cahayanya yang
lembut membuat lampu scoop sangat ideal untuk memadukan warna cahaya. Selain
digunakan untuk panggung teater dan teater boneka, scoop juga digunakan dalam studio
televisi, studio fotografi, dan gedung yang membutuhkan penerangan khusus seperti
museum.
d. Fresnel
Fresnel merupakan lampu spot yang memiliki garis batas sinar cahaya yang lembut.
Lampu fresnel menggunakan reflektor spherical dan lensa fresnel. Karena karakter
lensa bergerigi pada sisi luarnya maka bagian tengah lingkaran cahaya yang dihasilkan
lebih terang dan meredup ke arah garis tepi cahaya. Pengaturan ukuran sinar cahaya
dilakukan dengan menggerakkan bohlam dan reflektor mendekati lensa. Semakin dekat
bohlam dan reflektor ke lensa maka lingkaran sinar cahaya yang dihasilkan semakin
besar. Sifat lingkaran cahaya yang lembut memungkinkan dua atau lebih lampu fresnel
memadukan warna cahaya pada objek atau area yang disinari.
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Gambar 1.5 Lampu fresnel
Kekurangan dari lampu fresnel adalah intensitas cahaya tertinggi ada pada pusat
lingkaran cahaya sehingga jika seorang pemeran berdiri agak jauk dari pusat lingkaran
cahaya, maka ia kurang mendapat cukup cahaya. Karena sifat cahayanya yang sedikit
menyebar, maka jika jarak lampu terlalu jauh dari objek sebaran cahayanya akan
menerobos ke objek lain.
e. Profil
Lampu profil termasuk lampu spot yang menggunakan lensa planno convex sehingga
lingkaran sinar cahaya yang dihasilkan memiliki garis tepi yang tegas. Dengan
mengatur posisi lensa, maka lingkaran sinar cahaya bisa disesuaikan. Jika lampu profil
dalam keadaan fokus maka batas lingkaran cahaya akan jelas terlihat dan jika tidak
fokus batas lingkaran cahayanya akan mengabur. Lampu profil digunakan karena
besaran lingkaran
cahaya dan derajat penyinarannya bisa diatur sedemikian rupa. Selain bentuk sinar
cahaya yang melingkar lampu profil dapat membentuk cahaya secara fleksibel dengan
bantuan shutter. Shutter atau penutup cahaya ini terpasang di empat sisi (atas,bawah,
kanan, dan kiri). Dengan mengatur posisi shutter ini maka bentuk cahaya yang
dinginkan dapat dikreasikan.

Gambar 1.6. Lampu profil
Di Amerika lampu profil disebut ERS (Ellipsoidal Relfector Spotlight) atau
lampu spot yang menggunakan reflektor ellipsoidal, juga disebut lekolite atau leko (di
Indonesia sering disebut lampu elips atau profil. Bentuk dan ukuran lampu profil dibuat
untuk kepentingan pencahaayan panggung. Lampu profil atau ERS memiliki tiga jenis
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lampu yaitu standard, bifocal, dan zoom. Lampu standar menggunakan satu lensa.
Pengaturan fokusnya dengan mendekatkan lensa ke bohlam. Lampu bifocal adalah
lampu profil standar yang dilengkapi dengan shutter tambahan yang diletakkan di luar
fokus sehingga lampu dapat menghasilkan lingkaran cahaya yang tegas dan lembut
sekaligus. Saat ini, lampu bifocal sudah tidak diterbitkan lagi.
Sedangkan lampu zoom adalah lampu profil dengan menggunakan dua lensa
planno convex yang dipasang secara berhadap-hadapan. Lensa yang pertama mengatur
fokus (seperti pada lampu profil standar) dan lensa kedua mengatur ukuran lingkar sinar
cahaya. Kombinasi lensa yang dilakukan pada lampu standar dan bifocal dapat
mengubah ukuran lingkaran sinar cahaya tetapi dengan kemungkinannya terbatas.
Dengan menggunakan lampu zoom ukuran lingkaran sinar cahaya dapat diatur pada
sebarang titik (nilai) antara minimal dan maksimal hanya dengan menggeser tombol
atau pegangan (knob) yang telah disediakan.

Gambar 1.7. Lekolite
f. Pebble Convex
Struktur lampu pebble convex sama dengan fresnel, perbedaannya terletak pada
penggunaan adalah digunakannya lensa pebble convex. Pada mulanya, terdapat pula
lampu semacam ini dengan menggunakan lensa planno convex dan disebut dengan
lampu PC. Lampu PC (planno convex) sudah jarang sekali digunakan atau mungkin
sudah tidak diproduksi lagi dan saat ini masih digunakan dalam pementasan teater
(terutama di Eropa) adalah lampu pebble convex. Sehingga istilah lampu PC sekarang
ini merujuk pada lampu berlensa pebble convex. Untuk mengatur ukuran lingkaran
sinar cahaya, lampu dan reflektor didekatkan ke lensa. Karena menggunakan lensa
pebble convex maka garis sinar cahaya yang dihasilkan berada di antara Fresnel yang
berkarakter lembut dan profile yang berkarakter tegas. Lampu ini sangat bermanfaat
ketika garis sinar cahaya yang tegas tidak diperlukan sementara garis sinar cahaya yang
lembut terlalu kabur.

Gambar 1.8. Lampu dengan lensa jenis pebble convex
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g. Follow Spot
Lampu follow spot adalah lampu yang dikendalikan langsung oleh operator untuk
mengikuti gerak laku pemeran di atas panggung. Karena dikendalikan secara manual,
maka lampu follow spot memiliki struktur yang kuat secara optik maupun mekanik.
Keseimbangan diatur sedemikian rupa sehingga gerak ke atas dan ke bawah, ke kanan
dan kekiri dapat mengalir dengan baik. Pengaturan besar kecilnya ukuran lingkaran
sinar cahaya, fokus,dan warna diatur oleh operator. Lampu follow spot memerlukan
dudukan (stand) khusus yang dapat diputar dan diatur tinggi rendahnya. Untuk lampu
yang berukuran besar, stand yang digunakan biasanya memiliki roda sehingga
memudahkan dalam memindahkan lampu dari tempat satu ke tempat lain. Lampu
follow spot menggunakan bohlam jenis discharge yang kuat menahan panas tinggi,
mampu menahan goncangan dan dapat menghasilkan intensitas cahaya tinggi.
Penggunaan bohlam discharge tidak memungkinkan lampu dikontrol secara elektrik
karena sifatnya hanya on-off dan tidak bisa di redupterangkan. Garis lingkaran sinar
cahaya sangat jelas terlihat. Lampu ini biasanya mengikuti atau menyorot seorang
pemeran secara khusus dalam areal khusus.

Gambar 1.9. Lampu follow spot
h. Lampu PAR
PAR dari parabolic aluminized reflecto dapat ditulis par adalah lampu yang bohlam,
reflektor, dan lensa terintegrasi. Unit lampu par menggunakan lensa parabolik. Karena
lampu par adalah berbentuk satu kesatuan (unit) maka ukuran sinar cahaya tidak dapat
disesuaikan kecuali dengan mengganti lampu. Ukuran diameter dan watt lampu par
bermacam-macam, yang umum digunakan adalah par 36, 38, 46, 56, dan 64. Daya yang
digunakan berkisar antara 50 watt sampai dengan 1000 watt. Besaran sinar cahaya yang
dihasilkan tergantung dari ukuran diameter lampu. Sedang intensitas dan jarak cahaya
tergantung dari besaran daya. Meskipun lampu par memungkinkan menggunakan
bohlam jenis discharge, tetapi untuk keperluan panggung bohlam yang digunakan
berjenis tungsten halogen. Lampu par ditempatkan dalam wadah (housing) yang
disebut par can atau kaleng par yang memungkinkan lampu untuk digerakkan,
diarahkan, dan diberi warna. Ukuran wadah menyesuaikan ukuran lampu yang akan
dipasang. Sinar cahaya yang dihasilkan berkarakter lembut dan lebih berbentuk oval
ketimbang circular (melingkar).
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Gambar 1.10. Lampu PAR
PAR merupakan lampu yang efektif dalam menghasilkan sinar. Lampu ini sering
digunakan pada pentas pertunjukan musik di dalam maupun di luar gedung dan mampu
menghadirkan cahaya yang kuat. Karena ukuran telah ditentukan, maka pemilihan
lampu par sangat tergantung dari luas dan jarak area yang akan disinari.
i. Lampu Efek
Lampu efek adalah lampu yang menghadirkan cahaya khusus untuk kepentingan
tertentu. Misalnya, dalam sebuah pertunjukan teater menghendaki lukisan cahaya yang
penuh
fantasi, atau ingin menampilkan situasi dengan pencahayaan yang memiliki makna
tertentu bagi para pemeran dan penonton, maka digunakan lampu efek yang dapat
menciptakan berbagai macam lukisan cahaya tersebut. Terdapat macam lampu efek
tetapi sangat tergantung kebutuhan dan kepentingan artistik pementasan.

Gambar 1.11. Bermacam-macam lampu efek
j. Lampu Practical
Lampu practical adalah lampu yang digunakan sehari-hari tetapi diperlukan dalam
sebuah pementasan. Misalnya lampu belajar, lampu gantung atau lampu hiasan dinding.
Dalam pertunjukan teater yang memerlukan latar cerita realis berdasar pada kenyataan,
tata panggung dibuat menyerupai keadaan sebenarnya. Jika dalam cerita menghendaki
lampu gantung di satu rumah mewah maka lampu tersebut harus dihadirkan. Jika cerita
terjadi malam hari dan lampu tersebut harus dinyalakan maka lampu gantung itupun
dinyalakan. Karena keadaan di panggung secara teknis berbeda dengan kenyataan,
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maka tugas penata lampu adalah mengatur teknik pencahayaan sehingga sumber cahaya
seolah-olah hanya berasal dari lampu gantung.
k. Intelligent Lighting
Intelligent lighting adalah lampu panggung yang memiliki kemampuan dikontrol
otomatis atau mekanis, tidak seperti lampu konvensional lain. Lampu jenis ini memiliki
kemampuan efek yang kompleks dan dapat diatur atau dirancang penggunaannya
melalu sebuah program. Oleh karena itu jenis lampu ini sering disebut sebagai lampu
otomatis, moving lights, dan moving heads.

Gambar 1.12. Moving Head dan Scanner
Banyak pabrikan yang membuat dan mematenkan jenis lampu ini, termasuk
penggunaan dan pengembangan teknologi. Ada yang menggunakan penyinaran secara
langsung dan teknik pengarahan cahaya dengan menggerakkan lampu secara otomatis
(moving head). Ada pula yang menggunakan cermin untuk memantulkan dan
mengarahkan cahaya (scanner). Kemampuan otomatis lampu ini tidak hanya dalam
gerak dan pengarahan cahaya tetapi juga untuk efek yang lain seperti geser kanan-kiri,
naik-turun, redup-terang, memilih gobo, memutar gobo, mengganti warna cahaya,
mencampur warna cahaya, zoom, fokus, dan reset. Semua fungsi diatur ke dalam
channel kontrol tata cahaya dengan menggunakan konsol khusus. Konsol akan
mengirimkan sinyal data ke lampu dengan salah satu dari 3 cara yaitu analog, digital,
dan Ethernet (masih dalam proses pengembangan).
l. Lampu LED
Light Emitting Diode merupakan jenis lampu yang menggunakan bohlam dengan
teknologi dioda. Lampu LED awalnya digunakan sebagai lampu indikator dalam
berbagai peralatan elektronik. Karena jenis lampu ini terkenal hemat energi, tahan lama,
berukuran kecil, cepat dinyala-matikan dan memiliki ketahanan lebih, maka
pengembangannya merambah ke berbagai penggunaan, termasuk di khasanah lampu
panggung.

Gambar 1.13. Berbagai macam lampu LED
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Jenis dan fungsi lampu panggung konvensional seperti profil, fresnel, par, dan efek
dapat terwakili oleh lampu LED. Karena di setiap titik lampu telah terkandung cahaya
merah, biru, dan hijau, sehingga lampu LED tidak membutuhkan filter untuk berganti
warna. Cukup dengan membuat program komposisi dan intensitas tiga warna primer
cahaya, lampu sudah bisa berganti-ganti warna. Pemrograman dilakukan untuk
mengontrol dan mengkomposisi elemen warna cahaya. Kehadiran lampu LED di atas
panggung tergolong baru namun kemampuannya bisa disejajarkan dengan lampu
panggung konvensional.
2. Asesoris Lampu
Cahaya yang dihasilkan dari lampu dapat diatur sedemikian rupa. Selain karena faktor
reflektor, bohlam, dan lensa pengaturan cahaya dapat diperkaya dengan menambah
asesoris. Berikut jenis asesoris yang dapat dipergunakan untuk memperkaya
pencahayaan.
a. Filter
Filter atau gel adalah plastik warna yang digunakan untuk memberi warna pada
cahaya. Filter adalah asesori yang paling penting untuk mengubah warna natural
(cahaya yang dihasilkan lampu) menjadi warna yang dikehendaki dengan cara
memasang filter di depan perangkat. Filter berbentuk lembaran plastik tipis, maka
jika hendak digunakan harus dipotong sesuai dengan ukuran lampu dan
dudukannya.

Gambar 1.14. Filter atau gel
Untuk meletakkan filter warna ke dalam lampu diperlukan bingkai khusus yang disebut
filter frame. Ukuran bingkai ini bervariasi sesuai dengan ukuran jenis lampu. Jadi
masing-masing merek dan jenis lampu memiliki bingkai filter tersendiri. Pemasangan
filter dengan menggunakan bingkai ini selain memudahkan pemasangan juga mampu
meredam panas berlebih sehingga filter dapat digunakan dalam waktu yang
lama.Pemasangan filter yang salah dapat mengakibatkan cahaya bocor atau bahkan
filter tersebut terbakar.

Gambar 1.15. Bingkai filter
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b. Barndoor
Barndoor adalah sebuah asesoris lampu yang memiliki sirip atau penutup yang dapat
diatur dan disesuaikan. Barndoor digunakan untuk mengatur peredaran cahaya dalam
arti mencegah cahaya bocor ke areal yang tidak diinginkan. Barndoor memiliki empat
sisi penutup yang dapat diputar dan disesuaikan posisinya pada dudukan. Barndoor
biasanya dipasang pada lampu yang menghasilkan cahaya menyebar seperti fresnel
pada area panggung yang tidak terlalu besar. Areal yang terbatas menyebabkan hasil
penyinaran lampu berkekuatan besar melebihi area penyinaran, untuk membatasi aliran
cahaya tersebut barndoor sangat efektif digunakan.

Gambar 1.16. Barndoor
c. Iris
Iris adalah asesoris yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil diameter
lingkaran sinar cahaya yang dihasilkan lampu. Dengan sebuah gagang yang tersedia,
ukuran lingkaran dapat diatur sesuai kebutuhan. Iris terbuat dari metal dipasang didepan
shutter sangat mudah untuk dipasang dan dilepas. Dipasang di depan shutter. Iris
biasanya dipasang pada lampu profil (elips). Dengan bantuan iris, seorang penata lampu
dapat menyesuaikan ukuran lingkar area penyinaran yang tepat sehingga aliran cahaya
tidak bocor ke area lain.

Gambar 1.17. Iris
d. Doughnut
Doughnut atau donut (donat) adalah pelat metal yang digunakan untuk meningkatkan
ketajaman lingkar sinar cahaya yang dihasilkan lampu spot. Donat juga membantu
memperjelas pola atau motif gambar cahaya yang hendak dihasilkan dengan
menghilangkan pendar cahaya yang tidak diperlukan. Garis cahaya semakin jelas dan
bentuk sinar cahaya sirkuler. Donut digunakan secara khusus untuk kepentingan artistik
tertentu, terutama dalam memperjelas refleksi cahaya dari gobo.
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Gambar 1.18. Doughnut
e. Gobo
Gobo adalah pelat metal yang dicetak membentuk pola atau motif tertentu. Jika pelat
dipasang pada lampu dan diproyeksikan maka cahaya akan membentuk pola seperti
yang tergambar pada gobo tersebut. Motif atau pola gambar pada gobo bermacammacam. Gobo digunakan untuk memproyeksikan pola cahaya tertentu yang
menimbulkan efek imajinasi darimana asal cahaya, karena apa cahaya itu terbentuk, dan
menghasilkan bentuk atau objek apa cahaya tersebut.

Gambar 1.19. Berbagai macam bentuk gobo
Efek atau lukisan cahaya yang dihasilkan gobo dapat digunakan untuk kepentingan tata
panggung dalam kaitan menghadirkan latar belakang tempat kejadian peristiwa. Dalam
kaitan dengan gaya pementasan, gobo bisa memberikan nuansa pendukung situasi lakon.
Pemasaingan gobo memerlukan bingkai atau tempat khusus disebut gobo holder. Bingkai
ini diletakkan secara khusus di depan bohlam lampu. Bentuk bingkai disesuaikan dengan
bentuk lubang dudukan yang ada di lampu, biasanya beda pabrikan beda pula bentuknya.

Gambar 1.20. Berbagai macam gobo holder
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f. Snoot atau Top Hat
Snoot atau top hat adalah asesoris lampu yang digunakan untuk memperpendek jarak
cahaya dan mengurangi tumpahan cahaya, snoot dipasang di bagian depan lampu pada
dudukan bingkai filter. Snoot berbentuk lingkaran, setengah lingkaran, dan ada yang
diberi penambah warna.

Gambar 1.21. Berbagai bentuk snoot
Snoot berbentuk lingkaran akan memperpanjang ukuran lampu sehingga memperpendek
titik jatuh cahaya, mengurangi kebocoran dari segala arah, dan dapat diberi warna untuk
snoot yang menyediakan dudukan filter di ujungnya. Sedang snoot setengah lingkaran
selain digunakan untuk memperpendek titik jatuh cahaya untuk menutup bocoran cahaya
dari arah tertentu. Snoot efektif digunakan untuk panggung berukuran kecil di mana sinar
cahaya lampu sering melebar atau bocor ke area yang tidak diinginkan.
3. Peralatan dan Perlengkapan Pemasangan
Perlengkapan pemasangan dibutuhkan untuk memasang lampu di atas pentas. Perlengkapan
tersebut ada yang telah terpasang permanen dan ada yang dapat dipindahkan. Berikut
peralatan dan perlengkapan pemasangan lampu yang sering digunakan.
a) Bar dan Boom
Perlengakapan pemasangan lampu harus terbuat dari bahan yang kuat sehingga mampu
menahan berat lampu yang dipasang. Dalam panggung biasanya terdapat baris untuk
menggantungkan lampu yang dibuat dari pipa besi dan diatur secara horizontal dan
vertikal. Pipa besi yang dipasang secara horizontal disebut bar (di Amerika disebut pipe
atau pipa), dan yang dipasang secara vertikal disebut boom. Bar digunakan untuk
menggantungkan lampu di atas panggung yang terdiri dari beberapa baris mulai dari
atas backdrop sampai ke baris depan diatas penonton. Dalam panggung modern bar
tidak dibuat statis melainkan bisa diturunkan dan dinaikkan sehingga jarak dan sudut
lampu dapat disesuaikan dengan mudah. Berbeda dengan boom yang dipasang di sayap
panggung secara vertikal dan permanen. Fungsi boom adalah untuk memasang lampu
samping.
b) Stand
Perlengkapan untuk menggantungkan lampu yang bisa dipindah-pindah adalah stand.
Stand adalah sebuah pipa yang terbuat dari logam kuat yang dapat berdiri dengan tegak
dan kuat menahan berat lampu yang dipasang. Stand khusus yang dipakai untuk lampu
follow spot dibuat sedemikian rupa sehingga lampu yang dipasang di atasnya bisa
digerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah secara manual. Tinggi rendah stand
dapat diatur.
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Gambar 1.22. Stand pada lampu follow spot
Stand yang selain untuk follow spot yang bentuknya berdiri secara vertikal ada juga
stand yang di atasnya dipasangi bar yang dapat digunakan untuk menggantung lampu.
Stand jenis ini disebut T-bar stand. Dengan stand jenis ini maka lampu dapat dipasang
pada tiang vertikal ataupun horizontal. Beberapa stand yang terbuat dari besi dan
berukuran dilengkapi menggunakan roda pada kaki-kakinya agar mudah dipindahkan.
Stand sangat bermanfaat ketika boom yang terpasang secara permanen kurang
memadahi atau jaraknya tidak tepat seperti yang diinginkan.
a. Clamp dan Bracket
Clamp berfungsi untuk menggantungkan lampu pada bar. Untuk menggantungkan
lampu pada boom dibutuhkan siku (bracket) yang disebut boom arm. Klem yang umum
digunakan berbentuk “C” dan sering disebut C-clamp atau hook clamp. Untuk
mengencangkan atau mengunci klem ke bar digunakan sekrup khusus yang dikeras
kendorkan bisa diulir dengan tangan. Bentuk dan ukuran hook clamp bervariasi tetapi
fungsinya tetap sama. Boom arm dipasang pada boom atau batang stand vertikal dan
ujungnya digunakan untuk memasang lampu.

Gambar 1.23. Berbagai macam bentuk clamp

Gambar 1.24. Boom arm
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Sekrup khusus digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan klem setelah
lampu dipasang. Pada boom arm generasi lama menggunakan dua plat besi yang
berfungsi untuk menggapit boom dan menggunakan dua buah sekrup untuk
mengencangkannya. Hasilnya memang plat akan terkait dengan kuat pada boom tetapi
kesulitan ketika hendak mengatur atau menggeser posisinya. Boom arm yang baru,
menggunakan hook clamp dengan satu sekrup untuk mengkait boom sehingga lebih
mudah mengatur.
b. Lighting Rig
Lighting rig adalah struktur yang digunakan untuk memasang lampu baik dalam
panggung tertutup ataupun terbuka. Rig terdiri dari bar dan boom yang ditata
sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan penataan lampu yang dipersyaratkan.
Dalam panggung teater tertutup, rig dipasang secara permanen tetapi ada yang bisa
dibongkar pasang. Untuk panggung terbuka atau panggung yang tidak tetap, rig selalu
bisa dibongkar pasang dan dibangun atau dibentuk dengan menggunakan truss. Truss
adalah struktur yang berfungsi sebagai tiang penopang, penyangga, dan penunjang yang
merupakan material dasar untuk membangun lighting rig. Truss terbuat dari logam
ringan dan kuat serta dapat direka dan disusun secara berulang berdasar kebutuhan. Ada
3 bentuk dasar truss yang umum dijumpai yaitu, truss datar, segi tiga, dan segi empat.
Dengan memanfaatkan truss dalam membuat lighting rig, penempatan, pemasangan,
dan pengarahan lampu menjadi lebih mudah.

Gambar 1.25. Truss
c. Alat Bantu Pemasangan
Pekerjaan di teater di mengandung risiko yang cukup membahayakan. Contoh pada
kerja penataan lampu, harus memperhatikan keselamatan dan keamanan kerja.
Pemasangan lampu yang ala kadarnya dan tidak terpasang dengan baik bisa
mengakibatkan lampu jatuh dan menimpa pekerja. Penggunaan peralatan yang tidak
tepat juga bisa menimbulkan kecelakaan, oleh karena itu, prinsip kehati-hatian harus
selalu dipegang. Alat bantu pemasangan lampu terkait dengan pengamanan lampu dan
cara pemasangan. Kerja pemasangan lampu terdiri dari memindahkan, menaikkan,
memasang, dan menurunkan. Ketika melakukan pemindahan lampu dari tempat satu ke
tempat lain usahakan selalu hati-hati. Jika terlalu berat mintalah bantuan kepada yang
lain. Menaikkan, memasang, dan menurunkan lampu haruslah hati-hati, tidak boleh
ceroboh. Kondisi lampu yang akan dipasang perlu diperhatikan, tidak bisa sembarang
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dicolokkan ke listrik. Karena bohlam yang sudah menurun kualitasnya bisa saja
langsung padam jika langsung terkena tegangan tinggi. Kabel juga perlu diperiksa,
karena kabel yang terkelupas dapat mengalirkan setrum dan bisa menyebabkan
kortsleting dan kebakaran (Fraser,2008: 12-13). Semua kabel harus diperiksa dan jika
ada kabel yang terkelupas harus ditutup dengan selotip.

Gambar 1.26. Kawat baja untuk membantu menahan lampu
Alat bantu pemasangan yang biasa digunakan antara lain tangga, stager, tongkat
panjang, tali, dan rantai logam. Tangga digunakan untuk meraih dan mengarahkan
lampu pada ketinggian tertentu. Stager yang merupakan struktur dari besi dan beroda
dan bisa dipindah-pindahkan dengan mudah, dapat digunakan sebagai tangga untuk
memasang, mencopot dan mengarahkan lampu. Tongkat panjang terbuat dari kayu atau
bambu yang ujungnya diberi pengait besi digunakan untuk mengarahkan lampu dari
bawah. Tali digunakan untuk menaikkan dan menurunkan lampu dari atas tangga,
stager atau catwalk. Rantai logam digunakan untuk menahan dan menjaga lampu agar
tidak tejatuh jika C-clamp kendur. Jika tidak ada rantai logam bisa menggunakan kawat
baja (logam) yang cukup kuat menahan beban berat lampu.
Kontrol Tata Cahaya
1) Kontrol model on-off
Alat kontrol tata cahaya yang sering digunakan dalam studio sederhana dan
pembelajaran di kelas biasanya dibuat sendiri. Model kontrol lampu adalah on
(nyala) dan off (mati) yang dioperasikan melalui satu rangkaian sakelar yang
dipasang pada papan kayu. Satu sakelar bisa dianggap satu channel dan bisa
dipasangi satu atau beberapa lampu, seperti gambar di bawah.

Gambar 1.27. Bagan kontrol lampu model on-off
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Papan kontrol model on-off tidak bisa dibebani lampu berdaya tinggi. Lampu yang
digunakan berjenis par atau halogen dengan watt rendah. Pengoperasian control
model onoff tidak memungkinkan lampu diredup-terangkan. Intensitas cahaya
diatur dengan memasang lampu yang berbeda besaran watt atau memperlebar jarak
lampu dengan objek. Meskipun sederhana, papan kontrol model on-off masih
dijumpai dan efektif digunakan untuk pementasan teater yang diselenggarakan
bukan di gedung khusus pertunjukan.
2) Kontrol dengan Dimmer
Dimmer adalah alay yang digunakan untuk mengontrol intensitas cahaya dan
mengatur perubahan cahaya dalam intensitas tertentu dalam tata cahaya profesional.
Pemahaman system (rangkaian) secara sederhana adalah sumber listrik dialirkan ke
dimmer dan dimmer mengalirkan arus listrik ke lampu. Dimmer dapat mengubah
intensitas cahaya dari rendah (redup) ke tinggi (terang) atau sebaliknya.

Gambar 1.28. Bagan instalasi dimmer
Instalasi dimmer di panggung tidak mungkin menggunakan satu dimmer untuk satu
lampu. Hal ini akan memerlukan proses pemasangannya yang lama. Oleh karena
itu diperlukan dimmer pack untuk lampu panggung, dimana satu unit dimmer pack
yang dapat menampung banyak lampu. Banyak jenis, ukuran, dan kekuatan
dimmer pack. Ada dimmer pack yang dipasang secara permanen di dalam sebuah
gedung pertunjukan, tetapi ada yang dirancang khusus untuk pentas keliling
sehingga mudah dibawa kemana-mana.

Gambar 1.29. Dimmer pack
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Dimmer mempermudah operasional dan pengendalian intensitas cahaya lampu di
panggung. Tetapi dimmer pack yang memiliki banyak channel tidak menyediakan
tombol atau alat pengendali intensitas yang mudah diakses. Dimmer generasi lama
menyediakan disediakan gagang pengendali intensitas cahaya, tetapi hal ini
membuat ukuran dimmer menjadi besar.

Gambar 1.30. Pengendali manual
Dimmer modern tidak menyediakan pengendali intensitas cahaya, selain sebuah
tombol kecil pada masingmasing channel. Untuk membantu pengendalian
intensitas dibutuhkan pengendali jarak jauh (remote control). Kontrol jarak jauh
berupa papan atau meja yang menyediakan tombol atau bilah pengendali intensitas
atau lever yang dihubungkan ke dimmer. Jadi, ia mengambil alih fungsi
pengendalian lampu yang ada pada dimmer.

Gambar 1.31. Controler memory
Pengendali jarak jauh sering disebut control desk (meja pengendali) karena harus
diletakkan di atas meja untuk menggunakannya. Ukuran dan jenis control desk
bermacammacam. Ada yang dioperasikan secara manual ada yang sudah
menggunakan komputer, sehingga bisa diprogram untuk mengendalikan intensitas
cahaya secara otomatis yang disebut controler memory.
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PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama
Kejadian/Perilaku

Nama Peserta Didik

Tindak Lanjut

1
2

B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jelaskan jenis-jenis lampu yang digunakan dalam teater ?
2. Sebutkan beberapa asesoris lampu dan kegunaannya ?
3. Bagaimana cara kerja pengoperasian lampu dengan menggunakan dimmer dan
pengendali jarak jauh ?
4. Jelaskan dengan singkat mengenai intelligent lighting.
5. Manfaat apakah yang anda peroleh setelah mempelajari peralatan tata cahaya ?
No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

Skor
Penilaian

1

15

100

2

15

3

20

4

25

5

25

Nilai
Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar
Nilai
Paraf
Siswa
Guru
………

………

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Bagaimana pendapat anda mengenai pencahayaan yang dihasilkan dari jenis-jenis
lampu yang dipaparkan.
Ketentuan Soal :
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No.
1.

2.
3.

4.
5.

Skor
Maksimal

Komponen/Sub Komponen
Persiapan
Hadir tepat waktu, berseragam lengkap
Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap
Proses Kerja
Mengenai pencahayaan yang dihasilkan dari jenis-jenis lampu
Hasil
Setiap slide di buat efek animasi
Presentasi disisipkan gambar, audio atau video sesuai tema
Sikap Kerja
Sikap Sopan dan Kreatif
Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu mengerjakan

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot
Persiapan
Proses
Skor Maksimal
20
20
Skor Perolehan
…….
…….
Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

Hasil
35
…….

Sikap
15
…….

10
10
20
15
20
15
10

Waktu
10
…….

Total
100
…….

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.9. Menerapkan greenery dan flooring cloth pada setting
4.9. Melakukan greenery dan floor cloth pada setting
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

Greenery
Greenary atau nama lainnya adalah penghijauan.Tema-tema acara tertentu memerlukan
sejumlah tanaman untuk menghias set/panggung. Tanaman ini dapat berbentuk tanaman asli
dapat juga tiruan. Berikut contoh tata panggung yang memanfaatkan sejumlah tanaman:

2.1. Contoh Greenery
PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama Peserta Didik

Nama
Kejadian/Perilaku

Tindak Lanjut

1
2
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B. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Buatlah foto dengan konsep Greenery
Ketentuan Soal :
 Buat foto kemudian dikirim ke WA guru
 Presentasi
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No.
1.

2.
3.

4.
5.

Skor
Maksimal

Komponen/Sub Komponen
Persiapan
Hadir tepat waktu, berseragam lengkap
Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap
Proses Kerja
Membuat foro dengan konsep Greenery
Hasil
Keindahan
Presentasi
Sikap Kerja
Sikap Sopan dan Kreatif
Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu mengerjakan

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot
Persiapan
Proses
Skor Maksimal
20
20
Skor Perolehan
…….
…….
Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

Hasil
35
…….

Sikap
15
…….

10
10
20
15
20
15
10

Waktu
10
…….

Total
100
…….

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.10 Menerapkan dekorasi pada setting
4.10. Menerapkan dekorasi pada setting
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

1. Komposisi
Komposisi tata panggung diartikan sebagai pengaturan atau penyusunan tata letak
objek atau piranti pentas. Pengaturan tata letak objek untuk keperluan dekorasi dilakukan
agar semua objek dapat memberikan gambaran latar kejadian peistiwa kepda penonton.
Selain itu, pengaturan tata letak objek dilakukan untuk memberikan penonjolan pada objek
tertentu atau memberikan nuansa pada situasi tertentu. Untuk keperluan artistik (dilihat dari
segi keindahan), pengaturan dan penyusunan tata letak objek tidak hanya mengakomodasi
latar kejadian peristiwa secara nyata saja namun juga memberikan imajinasi. Artinya, tata
panggung memungkinkan peristiwa lakon tidak berada di tempat yang nyata-nyata ada, tapi
bisa juga di alam fantasi. Berkaitan dengan permainan pemeran di atas pentas, tata
panggung bertujuan untuk memberikan ruang gerak. Oleh karena itu, pengaturan dan
penyusunan tata letak objek dekorasi seharusnya memberikan kecukupan dan kelayakan
ruang gerak pemeran. Komposisi tata panggung yang hebat tidak ada artinya jika gerak
pemeran terbatas dan tidak leluasa dalam melakukan aksinya. Tatanan ruang yang baik
akan memperjelas gerak aksi yang dilakukan oleh pemeran dan bukan sebaliknya.
Komposisi tata letak objek dekorasi perlu diperhatikan terdapat dua bentuk komposisi letak
objek di atas panggung yaitu komposisi simetris dan komposisi asimetris.
Komposisi simetris adalah komposisi yang membagi objek atau piranti tata
panggung dalam dua bagian dan menempatkan bagian tersebut dalam posisi yang sama dan
seimbang baik dalam segi jumlah maupun bentuknya. Jika digambarkan komposisi ini
mirip dengan cermin. Bagian yang satu merupakan cerminan bagian yang lain.
Pembagiannya bisa secara diagonal, horisontal ataupun vertikal. Di bawah ini adalah
contoh komposisi simetris dalam tata panggung.

Gambar 3.1. Komposisi simetris

22

Rev : 02

No : F.02.55

MODUL ELEKTRONIK

Kur Terintegrasi Iduka

Gambar komposisi di atas memperlihatkan bahwa pembagian objek kanan dan kiri sama
persis termasuk penataan dan jumlah objek. Penataan simetris memberikan kesan rapi,
formal, dan sedikit kaku. Biasanya, dalam sebuah pementasan, komposisi simetris
digunakan dalam pertunukan teater konvensional yang memang lebih formal. Ksimetris
tidak membagi objek dekorasi dalam dua bagian yang sama persis, tetapi membagi objekobjek dekorasi menjadi dua bagian atau lebih dengan tujuan memberi penonjolan
(penekanan) bagian tertentu. Penataan objek secara asimetris ini juga perlu memperhatikan
posisi dan pergerakan pemeran di atas pentas sebagai bagian dari tata pangung. Komposisi
asimetris terkesan lebih cair dan luwes. Di bawah ini contoh komposisi asimetris dalam tata
panggung.

Gambar 3.2. Komposisi asimetris
2. Keseimbangan
Pengaturan dan penyusunan tata letak objek dekorasi di atas pentas baik itu
komposisi simetris ataupun asimetris perlu memperhatikan faktor keseimbangan.
Keseimbangan dalam tata panggung adalah pengaturan atau pengelompokan tata latak
objek dekorasi di atas sehingga tidak menghasilkan ketimpangan. Ketimpangan adalah
kondisi susunan objek yang berat sebelah. Jika salah satu bagian dari area panggung
dibiarkan kosong sementara area yang lain terisi penuh dengan objek dekorasi, maka hal ini
akan menimbulkan pemandangan yang kurang menarik. Apalagi jika posisi dan pergerakan
pemain justru selalu berada di area yang penuh objek tersebut. Pertunjukan seolah hanya
menggunakan sebagian area panggung saja jadinya. Kejadian seperti ini tentu saja sangat
merugikan bagi keseluruhan pertunjukan yang dilangsungkan. Keseimbangan tata letak
objek dekorasi seperti tersebut di atas selain berdasar pada jumlah dan volume objek, perlu
juga memperhatikan pembagian area panggung. Artinya, tidak semua area diisi objek dan
tidak semua area dibiarkan kosong atau satu area penuh dengan objek sedangkan area yang
lain kosong atau dengan objek yang tidak beraturan. Area panggung dibagi menjadi 9 area
yaitu depan kanan, depan kiri, depan tengah, tengah kanan, tengah, tengah kiri, belakang
kanan, belakang tengah, dan belakang kiri. Masing-masing area ini bisa digunakan untuk
menyeimbangkan komposisi objek dekorasi. Keseimbangan komposisi objek dekorasi bisa
diciptakan dengan mempertimbangkan area panggung kanan dan kiri, besar dan kecilnya
objek, banyak dan sedikitnya objek, tinggi dan rendahnya objek, terang dan gelapnya
pencahayaan atau pewarnaan objek, serta area panggung depan dan belakang.
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Gambar 3.3. Keseimbangan dengan mempertimbangkan area kanan dan kiri
Keseimbangan berdasar area kanan dan kiri bisa dibuat dengan menonjolkan salah satu
area. Misalnya, area kanan hendak ditonjolkan, maka objek di area kanan bisa diletakkan
lebih ke depan. Sebagai akibatnya, objek di kiri yang lebih di belakang jumlahnya harus
diperbanyak. Sementara keseimbangan berdasar area depan dan belakang dibuat dengan
menempatkan objek yang ada di depan selalu lebih rendah di banding dengan objek yang
ada di belakang. Bahkan jumlah objek yang di belakang bisa sangat tinggi dan banyak
jumlahnya.

Gambar 3.4. Keseimbangan dengan mempertimbangkan area depan dan belakang
Keseimbangan berdasar tinggi rendah ditata dengan meletakkan objek yang lebih tinggi di
belakang dan lebih rendah di depan. Volume objek yang ada di depan bisa saja lebih lebar.
Jumlahnya pun juga bisa dibuat secara relatih. Namun jumlah ini juga akan mempengaruhi
penonjolan. Jika objek tinggi di belakang hanya satu buah sementara yang di depan
jumlahnya banyak sekali, maka penonjolan ada pada objek yang tinggi. Demikian pula
sebaliknya. Keseimbangan berdasarkan banyak sedikirnya objek semua area bisa saling
menguatkan. Objek di satu area yang jumlahnya sedikit tapi volumenya besar sama kuat
dengan area lainnya yang memiliki objek berjumlah banyak namun volumenya kecil.
Untuk penonjolan bisa menggunakan efek tinggi rendah objek. Tergantung area mana yang
akan ditonjolkan seperti telah diterangkan dalam keseimbangan berdasar tinggi rendah
diatas.
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Gambar 3.5. Keseimbangan berdasar banyak sedikitnya objek

Gambar 3.6. Keseimbangan berdasar gelap terangnya objek
Dalam keseimbangan berdasar gelap dan terangnya objek juga digunakan perspektif dekat
dan jauh. Artinya, objek yang berada di area depan lebih terang dibandingkan dengan objek
yang berada di area belakang. Selain itu prinsip objek yang ada di belakang lebih tinggi
daripada objek yang ada di depan juga digunakan. Sedangkan untuk menciptakan gelap
terang objek bisa menggunakan pewarnaan pada objek atau pewarnaan dan intensitas
cahaya lampu yang menyinari objek.
3. Gambar Rancangan Tata Panggung
Gambar rancangan atau desain tata panggung berbeda dengan gambar teknis tata panggung.
Gambar rancangan biasanya berupa sketsa dan tidak disertai ukuran-ukuran tertentu.
Gambar rancangan awal sangat bebas karena merupakan penuangan ide atau gagasan dari
penata panggung. Bisa jadi gambar ini hanya berupa coretan-coretan atau sketsa baik
dengan pertimbangan pespektif atau tanpa pertimbangan perspektif. Baru setelah dirasa
cocok dan sesuai dengan keinginan, sketsa tersebut disempurnakan dan digambar secara
perspektif.
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Gambar 3.7. Sketsa tata panggung
Sketsa rancangan tata panggung diwarnai untuk lebih memperjelas objek yang ada di
dalamnya. Selanjutnya dibuat tampak depan, samping kanan, samping kiri, dan tampak
atas. Gambar tampak depan dibuat dengan sudut penglihatan sedikit dari atas. Hal ini untuk
memperlihatkan objek seolah-olah dipandang dari sisi penonton belakang. Dimensi yang
tercipta dari letak objek depan dan belakang menjadi lebih menonjol dalam penampakan
seperti ini. Tinggi rendah objek menjadi kelihatan.

Gambar 3.8. Tata panggung tampak depan
Gambar tampak samping kanan atas memberikan informasi yang lebih jelas mengenai jarak
antar objek di sisi atau area panggung kanan. Ketebalan objek di area panggung kanan akan
kelihatan lebih jelas.

Gambar 3.9. Tata panggung tampak kanan atas
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Gambar tampak samping kiri atas memberikan informasi yang lebih jelas mengenai jarak
antar objek di sisi atau area panggung sebelah kiri. Ketebalan objek di area panggung kiri
akan kelihatan lebih jelas.

Gambar 3.10. Tata panggung tampak kiri atas
Gambar tata panggung tampak atas memberikan informasi tata letak setiap objek terkait
area panggungnya. Gambar ini disebut juga floor plan atau rencana lantai. Garis-garis
yang dihasilkan sebagai akibat dari penataan objek akan tampak jelas dan memudahkan
penata dalam meletakkan objek di atas panggung.

Gambar 3.11. Tata panggung tampak atas
Gambar rancangan tata panggung yang lengkap seperti dijelaskan di atas memudahkan
kerja penataan yang akan dilakukan. Namun, jika objek yang terdapat dalam gambar
rancangan tidak tersedia, dalam artian perlu membuat sendiri, maka diperlukan gambar
teknik pembuatan objek tersebut. Dalam khasanah tata panggung profesional sebenarnya
hampir semua objek tata panggung tersebut memang diciptakan. Oleh karena itu tata
panggung menjadi semacang seni tersendiri yang benar-benar membutuhkan keahlian
artistik dan teknik. Namun, dalam pembelajaran dasar, tata panggung lebih ditekankan
pada peletakan atau penyusunan objek yang tersedia sesuai dengan gambar
rancangannya.
Observasi Panggung
Observasi panggung perlu dilakukan sebelum menata panggung. Kegiatan observasi
meliputi pencermatan terhadap ukuran panggung, peralatan, serta perlengkapan dan bagian
panggung. Memahami bagian-bagian panggung secara menyeluruh merupakan wawasan
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mendasar bagi penata panggung. Secara umum, jenis panggung yang digunakan baik dalam
pementasan maupun pembelajaran adalah panggung proscenium. Alasan utama penggunaan
jenis panggung ini adalah memiliki bagian-bagian yang hampir sama dan standar antara satu
tempat dengan tempat lainnya. Panggung atau gedung teater Indonesia belum dibangun sesuai
standar. Tetapi prototipe atau model proscenium yang biasa disebut dengan auditorium yang
paling banyak dijumpai di Indonesia. Di bawah ini adalah gambar dan keterangan bagianbagian panggung proscenium secara lengkap menurut Theatre Project Consultants
(www.theatreproject.com, diunduh pada tanggal 18 Januari 2014).

Gambar 3.12. Bagian-bagian panggung tampak samping

Gambar 3.13. Bagian-bagian panggung tampak atas


Apron adalah area panggung proscenium yang berada di bagian depan dinding bingkai
proscenium dan tepat di atas orchestra pit. Jika lantai orchestra pit dinaikkan selevel
panggung (baik dengan menggunakan mesin atau panggung tambahan), maka akan
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menambah luas apron dan biasanya disebut sebagai forestage (panggung terdepan) atau
panggung tambahan.
Arbor pit adalah celah terbuka pada lantai diujung panggung, di bawah struktur tali-temali
panggung, yang digunakan untuk menaikturunkan tali berisi pemberat ketika menaikkan
atau menurunkan layar dan bar lampu strip. Ruang kecil di bawah celah ini juga disebut
sebagai arbor pit.
Auditorium adalah area tempat duduk penonton atau ruang penonton. Disebut juga
sebagai house.
Back of house (BOH) merupakan area belakang panggung yang tidak terbuka untuk
umum. Area ini digunakan untuk menyiapkan pertunjukan dan segala sesuatu yang
mendukung pertunjukan. Disebut juga sebagai backstage.
Balcony (Balkon) adalah tempat duduk penonton yang berada di atas auditorium,
dimaksudkan untuk menambah area penonton. Balkon disebut juga sebagai circle,
mezzanine, atau tier.
Balcony rail adalah pagar atau pipa besi pembatas yang berada di depan balkon. Biasanya
juga digunakan untuk memasang lampu spot di depan balkon.
Box boom adalah tiang pemasangan lampu spot tambahan yang terletak di sisi depan
auditorium, biasanya berupa pipa vertikal.
Box merupakan area duduk penonton di auditorium yang khusus. Biasanya terletak di
antara baris kursi nomor dua dan dua belas. Tatanan kursi lebih longgar serta ruang
dibatasi pagar khusus dari pipa atau setengah dinding. Disebut juga sebagau opera box.
Bridge adalah serambi atau papan jalan yang terletak di atas bar-bar lampu yang
digunakan untuk meraih, menata dan mengarahkan lampu. Disebut juga dengan lighting
bridge atau loading bridge.
Control room merupakan ruang kontrol yang biasanya terletak di bagian belakang
auditorium. Digunakan sebagai ruang untuk mengontrol cahaya dan suara, dan
perlengkapan lain selama pementasan berlangsung.
Crossover merupakan jalan lintasan atau gang yang berada di belakang panggung.
Digunakan oleh para pemeran (pemain) dan kru panggung untuk melintas dari ujung satu
ke ujung yang lain tanpa terlihat oleh penonton. Disebut juga sebagai crossover corridor
atau crossover gallery.
Deck adalah lantai panggung.
Fly merupakan bagian atas panggung tempat peralatan dekorasi, kain layar, dan
perlengkapan artistik yang tergantung dan tersembunyi dari pandangan penonton. Disebut
juga sebagai fly loft, fly tower, loft, atau stage tower.
Fly rail merupakan pagar teralis mendatar, tempat pengoperasian tali-temali panggung
yang biasanya berisi pemberat untuk menaikturunkan layar atau dekorasi gantung.
Disebut juga sebagai index rail atau locking rail.
Followspot booth adalah ruang khusus yang terletak di bagian atas, tertutup, dan hanya
untuk mengoperasikan lampu follow spot yang mengikuti arah pergerakan pemeran di
atas pentas.
Forestage merupakan panggung atau ruang tambahan yang terletak di depan apron.
Forestage grid adalah kisi-kisi di bagian atas auditorium terdepan yang bisa digunakan
untuk memasang lampu atau menggantungkan dekorasi tertentu.
Front of house (FOH) adalah area publik di dalam gedung teater. Juga berarti tempat
atau letak tata lampu (bar) di bagian atas auditorium terdepan, di depan atas panggung.
Gallery adalah tempat duduk penonton yang berada di atas atau disebut balkon. Tempat
duduk penonton yang lebih tinggi dan berada di samping auditorium, biasanya hanya diisi
beberada baris kursi. Ruang untuk bekerja yang berada di atas area panggung, digunakan
para kru panggung untuk menyiapkan, menata, dan mengoperasikan perangkat artistik
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dari atas. Disebut juga crossover gallery, fly floor, fly gallery, lighting gallery, loading
gallery, dan operating gallery.
Grid disebut juga sebagai gridiron adalah lantai dari struktur baja atau logam yang
ditambahkan di bagian teratas area panggung. Digunakan untuk memasang dan
memperbaiki peralatan panggung yang berada di atas kerangka panggung.
House merupakan area tempat duduk penonton atau ruang untuk para penonton. Disebut
juga auditorium.
Jump adalah ruang, tempat atau podium yang lebih tinggi di dalam area panggung.
Disebut juga gallery atau lighting jump.
Lighting catwalk adalah papan jalan yang tinggi, biasanya berada di atas auditorium dan
digunakan untuk memasang lampu spot.
Mix position merupakan area di dalam auditorium, biasanya tidak permanen, yang
digunakan untuk mengoperasikan peralatan tata suara selama pementasan berlangsung.
Orchestra di Amerika disebut sebagai usage adalah area tempat duduk di lantai utama
audiorium atau di bagian utama di antara tempat duduk penonton. Tempat duduk yang
paling dekat dengan penonton biasanya di Amerika disebut stalls, dan di Inggris disebut
usage.
Orchestra pit adalah area atau lantai yang menjorok ke bawah tepat di depan panggung
apron, digunakan untuk para pemain music orkestra selama pementasan. Ruangan ini
biasanya bisa dinaikkan sehingga sejajar dengan apron dan menjadi panggung tambahan.
Parterre adalah area tempat duduk penonton yang berada melingkar di belakang
orchestra, biasanya tempatnya lebih tinggi dan diberi pembatas setengah dinding. Disebut
juga parquet circle atau orchestra circle.
Pin rail adalah pagar dari pipa logam tempat untuk meletakkan dan mengoperasikan baris
lampu spot.
Plaster line adalah ujung panggung yang menghadap dinding proscenium atau tirai besi,
biasanya digunakan untuk menyembunyikan peralatan dan perlengkapan tata panggung
selama pementasat. Disebut juga sebagai setting line.
Projection booth adalah ruang tertutup yang berada di bagian atas dan digunakan untuk
menyimpan dan mengoperasikan peralatan proyeksi.
Proscenium merupakan bagian terbuka dari dinding proscenium di mana penonton dapat
menyaksikan panggung. Disebut juga sebagai proscenium arch, proscenium opening, atau
pros.
Proscenium box adalah sebuah ruang kotak yang berbatasan dengan dinding proscenium.
Disebut juga stage box.
Proscenium wall adalah dinding yang memisahkan area panggung dan penonton.
Seating wagon adalah podium atau panggung yang bisa digerakpindahkan dengan
menggunakan roda yang berisi kursi penonton. Biasanya diletakkan di celah orchestra pit
untuk menambah tempat duduk penonton jika diperlukan.
Setting line adalah garis yang paralel dengan proscenium dan biasanya di bagian ujung
yang bebas dari halangan. Digunakan untuk menyimpan perlengkapan tata panggung.
Disebut juga plaster line.
Sound and Light Lock (SLL) merupakan ruangan di bagian depan yang memisahkan
antara auditorium dan lobi atau area sirkulasi, untuk menjaga keheingan suara dan cahaya
luar ruang yang masuk. Ruangan ini juga ada di house bagian belakang.
Stage adalah area tempat pertunjukan berlangsung yang biasanya lebih tinggi dari baris
penonton terdepan.
Stage house merupakan bagian gedung teater di seputar dinding proscenium termasuk di
dalamnya panggung dan wings serta semua bagian tempat yang termasuk dalam area
panggung.
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 Stalls adalah area tempat duduk penonton di lantai utama auditorium dan paling dekat
dengan panggung.
 Standing room merupakan area yang biasanya terletak di belakang auditorium atau di sisi
gallery tempat penonton menyaksikan pertunjukan dengan berdiri.
 Trap room adalah ruangan di bawah panggung yang digunakan untuk memunculkan efek
tata panggung. Salah satu bagian ruangan ini bisa dibuka menuju area panggung.
 Wagon storage merupakan ruangan di bawah auditorium atau panggung, biasanya di
salah satu ujung orchestra pit yang digunakan untuk menyimpan set kursi penonton.
 Wing merupakan bagian sisi kanan dan kiri panggung dan digunakan untuk muncul dan
keluarnya pemain, perlengkapan dekorasi, sirkulasi, serta untuk mengoperasikan beberapa
peratalan teater.
Di atas telah dijelaskan tentang panggung proscenium beserta bagian-bagiannya,
tapi seorang penata panggung perlu juga memahami bentuk panggung lain seperti
panggung arena dan thrust. Karena bentuk panggung yang berbeda memiliki prinsip
artistik yang berbeda. Untuk memperoleh hasil terbaik penata panggung diharuskan
memahami karakter jenis panggung yang akan digunakan (Santosa, 2008:387). Setelah
memahami semua bagian panggung, secara spesifik observasi panggung dalam kaitannya
dengan penataan panggung dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai luas
panggung, tinggi panggung, model area panggung, tempat penyimpanan perlengkapan
panggung, lalu lintas properti panggung, dan desain area penonton. Luas panggung akan
memberikan gambaran besaran atau volume benda yang memungkinkan untuk ditata.
Tinggi panggung diperlukan untuk perbandingan tinggi benda atau objek penataan dengan
luas area yang tersedia. Model area panggung memberikan gambaran pada penata
mengenai kemungkinan teknik pemasangan atau penataan panggung baik model letaksusun maupun gantung. Tempat penyimpanan perlengkapan panggung sangat penting
karena di tempat inilah tersedia peralatan dan perlengkapan yang bisa digunakan. Area
untuk lalu lintas property panggung biasanya tersedia di sisi kiri, kanan, dan belakang
panggung. Mengetahui keluasan area ini sangat penting untuk mengatur keluar masuknya
properti dengan lancar. Yang terakhir, desain area penonton akan memberikan gambaran
sudut pandang artistik yang paling baik dari sisi penonton. Semua informasi yang didapat
ini selanjutnya dijadikan acuan untuk kerja penataan panggung.
2. Alat dan Bahan Dasar Tata Panggung
Dekorasi panggung teater dibuat untuk memberikan gambaran latar cerita lakon
yang dimainkan. Beragam teknik digunakan untuk untuk menampilkan pemandangan
seperti yang dikehendaki. Objek yang dihadirkan bisa berupa 2 dimensi seperti kain yang
dilukis atau 3 dimensi seperti menyusun sekat-sekat membentuk ruangan. Untuk
menciptakan pemandangan atau dekorasi panggung ini diperlukan beragam bahan. Gloman
dan Napoli menyebutkan ada 4 bahan dasar yang sering digunakan dalam penataan
panggung teater professional yaitu bahan dari kayu, logam, plastik, dan kain (Gloman &
Napoli, 2007:55). Namun dalam pembelajaran teater atau pementasan teater amatir sering
pula digunakan bahan dari kertas dan foam atau gabus yang lebih murah dan mudah didapat.
Masing-masing bahan di atas memiliki karakter sendiri-sendiri. Bahan dari kertas sangat
fleksibel untuk membuat beragam bentuk tetapi juga sangat rapuh sehingga tidak tahan
lama. Bahan dari logam terutama kawat memiliki fungsi yang lumayan banyak, selain
sebagai pengikat bisa juga digunakan untuk membuat hiasan-hiasan tertentu. Bahan dari
kayu juga dapat dibuat menjadi berbagai macam bentuk dan memiliki kualitas yang baik
tetapi harganya juga mahal. Bahan, dari foam sangat efektif digunakan untuk membuat
hiasan-hiasan dinding atau replika ukiran. Masing-masing bahan tersebut juga memiliki efek
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yang berbeda terhadap cat atau pewarna. Bahan dari logam tidak bisa diberi warna dengan
cat yang berbasis air, harus cat minyak (Santosa, 2008:414).
Cara penggunaan alat dengan tepat sesuai karakter bahan merupakan tahap
selanjutnya. Gloman dan Napoli mendefinisikan peralatan tata panggung menjadi; hand
tools atau peralatan tangan, power tools atau peralatan yang bertenaga (bermesin), portable
power tools atau peralatan bertenaga yang mudah dipindahkan, dan finishing tools atau
peralatan pengerjaan akhir (Gloman & Napoli, 2007:83). Peralatan tangan di antaranya
adalah; palu, gergaji tangan, gunting, tang, obeng, pisau, cutter, tatah, dan alat pengukur.
Peralatan tangan yang bertenaga biasanya menggunakan mesin di antaranya adalah; gergaji
mesin untuk memotong dan membelah kayu, gergaji meja, dan peralatan penghalus kayu
yang menggunakan mesin. Peralatan bertenaga yang mudah dipindahkan di antaranya
adalah; gergaji tangan bermesin, penghalus kayu atau gerinda mesin, dan pengebor kayu dan
logam bermesin. Peralatan untuk finishing di antaranya adalah; beberapa jenis stapler
(pengokot), pengunci atau pemilin sekrup, pengebor dan gerinda penghalus, serta beberapa
alat perekat antarbahan seperti lem, kawat, dan paku.

Gambar 3.14. Beberapa peralatan tangan
Mengenal karakter peralatan seperti di atas sangat dibutuhkan. Gunting kertas berbeda
dengan gunting plat aluminium. Gergaji potong berbeda dengan gergaji belah. Paku
memiliki berbagai macam ukuran demikian juga dengan palu besinya. Pisau atau pemotong
terdiri dari banyak jenis dengan fungsi yang berbeda-beda. Semua peralatan dirancang untuk
digunakan secara khsusus baik terhadap bahan maupun teknik penggunaannya. Kesalahan
penerapan bahan dan penggunaan alat akan sangat merugikan. Oleh karena itu pemahaman
atau pengetahuan alat dan bahan ini merupakan modal utama pekerja tata panggung.
Dengan mengetahui bahan dan peralatan yang digunakan, seorang penata panggung
semakin mudah dalam mewujudkan desain tata panggung (Santosa, 2008:414).
3. Kerja Tata Panggung
Tata panggung secara prinsip dibuat, ditata atau disusun untuk keperluan tempat
berpijak atau berdiri pemain dan untuk dilihat baik oleh pemain maupun penonton. Tempat
pemeran berpijak, duduk atau berdiri dapat berupa podium atau panggung, tangga, dan jalan
landai atau datar. Tata panggung tampak luar yang dapat dilihat adalah dinding, layar atau
objek gantung, tirai atau draperi, lukisan, dan kain (Campbell, 2004: 31). Secara nyata di
atas pentas objekobjek tersebut terwujud dalam bentuk jendela, pintu, kursi, meja, hiasan
dinding, lantai kamar, tangga menuju ke lantai atas, dan lain sebagainya. Semua objek
tersebut hadir dan ditata dalam satu kesatuan ruang, waktu dan tempat tejadinya peristiwa
dalam lakon yang dimainkan. Perlengkapan tata panggung seperti dinding, tangga, podium,
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layar atau objek gantung, dan tirai atau draperi ini biasanya telah tersedia dalam berbagai
ukuran. Perlengkapan ini dapat digunakan sebagai alat peraga pembelajaran tata panggung.
Secara mendasar, objek-objek tata panggung atau gambaran tata panggung dapat
diwujudkan melalui penyusunan perlengkapan ini.

Gambar 3.15. Flat disusun membentuk dinding ruang
Dinding atau biasa disebut flat, seperti gambar di atas terbuat dari rangka kayu yang
permukaannya ditutupi dengan kain atau papan tipis yang bisa digambari atau dilukis objek
yang diinginkan. Flat ini terdiri dari berbagai macam ukuran dan bentuk serta dapat
disatukan dengan flat yang lain untuk menciptakan ruang. Jika ruang yang diinginkan
memiliki pintu dan jendela, maka perlu disusun flat sebagai dinding datar, flat berjendela,
dan flat berpintu. Intinya, flat dapat digunakan untuk menciptakan berbagai macam ruang.
Tangga, dalam khasanah tata panggung adalah tempat berpijak yang berundak-undak. Atau
tempat berpijak yang digunakan untuk menuju dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih
rendah
dan sebaliknya. Bentuknya bisa berupa tangga yang pijakannya landai dan
tangga berbentuk undak-undakan dengan atau tanpa pegangan tangan di sisinya. Fungsi dan
peletakannya juga bias bermacam-macam. Ada tangga yang diletakkan di depan pintu, ada
tangga menuju podium, ada tangga yang digambarkan sebagai jalan menuju lantai atas, dan
lain sebagainya. Bahkan, tangga bias dikombinasikan dengan flat sehingga bisa memberi
kesan kemunculan yang berbeda.

Gambar 3.16. Berbagai macam tangga
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Podium atau platform adalah panggung kecil yang ukurannya berbeda-beda baik luas
maupun tingginya. Podium dibuat dari rangka kayu ringan tapi kuat dan ditutup dengan
papan kayu. Ia mudah diangkat dan dipindah. Rangkanya bisa ditutup namun bisa juga
terbuka. Jika rangkanya ditutup, maka harus dibuatkan lubang tangan untuk
mengangkatnya. Podium ini digunakan untuk menciptakan tinggi rendah area permainan.
Kombinasi susunan beberapa podium mampu menciptakan dimensi ruang permainan terkait
levelling pemeran. Di Indonesia podium atau platform ini sering disebut sebagai trap atau
level.

Gambar 3.17. Podium
Layar atau objek tergantung dalam tata panggung disebut sebagai drop. Oleh karena
itu layar sebagai latar belakang disebut dengan back drop. Layar ini bisa dilukis dengan
pemandangan sesuai dengan latar tempat terjadinya peristiwa. Tapi bisa juga dibiarkan
tanpa lukisan dan hanya berwarna hitam untuk memberi kesan kedalaman. Teknik
pemasangan layar ini tentu saja digantung sebab jika ia di pasang pada kerangka kayu dan
didirikan dengan menggunakan penyangga, maka namanya adalah flat. Objek tergantung
yang disebut sebagai drop ini tidak hanya digunakan untuk menyebut layar saja. Semua
objek dekorasi yang pemasangannya digantung disebut sebagai drop. Misalnya, kerangka
jendela, lukisan atau hiasan yang cara memasangnya digantung.

Gambar 3.18. Drop
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Tirai adalah kain yang biasanya di panggung dan telah terpasang seperti tirai
pembuka dan tirai pembatas antara bar lampu satu dengan yang lainnya. Bentuk tirai ini bisa
diambil sebagai model dalam penataan panggung dan disebut sebagai draperi. Model tirai
bisa dibuat dari kain dan dapat diterapkan pada objek tata panggung lain misalnya jendela
atau pintu. Kreativitas penata panggung dalam membentuk kain menjadi sesuatu objek
artistik ini sangat diperlukan.
Pelengkapan panggung seperti yang telah disebutkan di atas cukup mewadahi
keperluan praktik kerja tata panggung. Dalam pembelajaran dasar tata panggung, praktik
yang dilakukan adalah menciptakan tata panggung dengan menggunakan perlengkapan
panggung yang ada. Tata dan susun objek ini harus didasarkan pada gambar rancangan
seperti yang telah disebutkan pada bahasan sebelumnya. Langkah kerja penataan dapat
dilakukan dengan
tahapan berikut.
a. Memahami gambar rancangan tata panggung dengan baik. Komposisi, ukuran dan tata
letak objek diperhatikan dengan seksama.
b. Memilih dan memilah kelengkapan panggung sesuai dengan kebutuhan. Flat, platform,
tangga, drop, draperi atau beberapa di antaranya harus ditentukan sesuai keperluan
perwujudan gambar rancangan.
c. Menentukan atau merancang langkah penataan. Hal ini penting sebab jika tata letak
salah satu objek salah atau kurang sesuai dengan gambar, maka diperlukan penataan
ulang. Oleh karena itu objek yang mana yang perlu ditata terlebih dahulu dan objek
yang mana yang perlu ditata kemudian harus diatur dengan baik.
d. Menata dan menyusun objek. Semua harus dilakukan dengan hatihati dan cermat.
e. Mengamati. Setelah semua objek tersusun hingga membentuk tata panggung sesuai
gambar, pengamatan atau pengecekan ulang perlu dilakukan. Jika terjadi kesalahan atau
kekurangan bias segera dibenahi.
f. Tahap terakhir adalah mengevaluasi hasil kerja yang telah dilakukan. Hal ini penting
untuk menemukan kekurangan dalam proses sehingga pada proses berikutnya bisa
diperbaiki.
Pelatihan praktik tata pangung menyediakan bermacam-macam gambar rancangan
yang disediakan atau digunakan, agar praktik tidak hanya menata objek sesuai dengan satu
gambar rancangan saja. Karena hal demikian tidak akan memberikan banyak pengalaman.
Kerja penataan dengan berbagai macam gambar rancangan dapat memberikan pemahaman
yang baik mengenai tata cara penataan objek (kelengkapan panggung) secara efektif dan
efisien. Kerja penataan panggung membutuhkan banyak tenaga, maka jika terlalu banyak
bongkar pasang dalam penataan akan menguras banyak tenaga. Pada akhirnya kerja menjadi
tidak mengenakkan.
Praktik dasar penataan panggung dengan menggunakan perlengkapan panggung
dapat dilakukan secara bertahap mulai dari menata berdasar komposisi, keseimbangan
hingga menciptakan ruang. Akan tetapi praktik seperti ini belum tentu bisa dilaksanakan
dengan baik karena sangat tergantung dengan ketersediaan perlengkapan. Misalnya, bentuk
dan ukuran flat yang terbatas akan menghasilkan komposisi yang terbatas pula. Demikian
juga dengan kelengkapan yang lain. Untuk mengurangi kendala tersebut. Praktik penataan
dapat dilakukan dengan menggunakan maket atau miniatur
kelengkapan panggung.
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Gambar 3.19. Maket tata panggung
Perubahan maket dapat dipergunakan untuk berlatih mengatur tata panggung, semua
jenis perlengkapan panggung dibuat dalam ukuran yang kecil baik dari kertas maupun foam
atau bahan lain yang mudah didapat. Ukuran dan bentuknya dibuat bermacam-macam
sehingga pada nantinya bisa disusun ke dalam banyak variasi. Pada tahap ini maket atau
miniatur benar-benar mengacu pada perlengkapan panggung yang sesunguhnya. Jadi tidak
diperkenankan membuat maket langsung sesuai gambar rancangan. Proses atau tahapan
kerjanya persis seperti yang telah disebutkan di atas, hanya saja perlengkapan panggungnya
dibuat dalam bentuk mini.
Praktek kerja pembuatan miniatur meskipun tidak seperti kerja nyatanya namun
memberikan kemudahan dalam mengamati hasil kerja dan evaluasi. Karena bentuknya yang
kecil, maka pengamatannya bisa dari berbagai sudut pandang dan lebih detail. Jika terjadi
kesalahan atau kekurangan cepat diketahui dan cepat pula dibenahi. Misalnya, letak dinding
kurang miring atau podium terlalu datar bisa segera disesuaikan. Intinya, pelatihan praktik
tata panggung tidak boleh berhenti hanya karena alasan ketiadaan perlengkapan. Pelatihan
praktik tata panggung tidak terlalu menekankan pada hasil, melainkan pada proses di mana
pemahaman mengenai elemen-elemen artistik itu didapatkan, dimengerti, dan bias
dikembangkan. Keberlangsungan proses dalam tata panggung akan melahirkan kreasi-kreasi
artistik yang segar dan baru. Sebagai bentuk pengembangan latihan prakter tata panggung,
dibawah ini diberikan contoh gambar rancangan panggung 1 yang menggunakan podium.
Selanjutnya, tata panggung dikerjakan sesuai dengan gambar rancangan menurut tahapan
kerjanya.

Gambar 3.20. Rancangan panggung 1 tampak depan atas
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Gambar rancangan di atas memperlihatkan bahwa ruang yang disedikan diciptakan dari
susunan podium berbagai ukuran. Komposisi penataan bersifat asimetris dengan
menonjolkan area belakang. Keseimbangan area diciptakan dari bentuk susunan dan tinggi
rendah podium yang ada. Pada tahap ini perlu dicermati bentuk dan ukuran podium yang
dibutuhkan sehingga nanti dalam pelaksanaannya bisa sesuai gambar. Sebagai bentuk
latihan, podium bisa diciptakan dalam bentuk miniatur baik dari kertas ataupaun foam.
Untuk lebih memperjelas kebutuhan podium ini diperlukan melihat gambar rancangan dari
berbagai sisi. Di bawah ini adalah gambar rancangan tata panggung dari sisi kanan dan kiri.

Gambar 3.21. Rancangan panggung 1 tampak kanan atas

Gambar 3.22. Rancangan tata panggung 1 tampak kiri atas
Berikutnya, setelah mamahami atau mengetahui kebutuhan podium diperlukan panduan
tata letaknya. Hal ini bisa dilihat dari floor plan yang telah dibuat.
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Gambar 3.23. Floor plan rancangan 1
Panduan tata letak objek seperti di atas memberikan kemudahan penataan terkait
dengan area panggung yang digunakan dalam rancangan. Pengembangan latihan kerja tata
panggung berikutnya dapat dilakukan dengan memberikan gambar rancangan tata panggung
yang menggunakan kombinasi perlengkapan seperti misalnya tangga, podium, dan dinding.
Komposisi perlengkapan dapat dibuat simetris ataupun asimetris, namun perlu diperhatikan
tingkat kesulitan penataan yang nanti akan dilakukan. Semakin kompleks objek tata
panggung ditata semakin sulit proses penataannya. Di bawah ini adalah contoh gambar
rancangan tata panggung yang dapat dijadikan bahan latihan dan digambarkan secara
lengkap mulai tampak atas, kanan atas, kiri atas, dan floor plan.

Gambar 3.24. Rancangan panggung 2 tampak depan atas
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Gambar 3.25. Rancangan panggung 2 tampak kanan atas

Gambar 3.26. Rancangan panggung 2 tampak kiri atas

Gambar 3.27. Floor plan rancangan panggung 2

39

Rev : 02

No : F.02.55

MODUL ELEKTRONIK

Kur Terintegrasi Iduka

Perhatikan dengan baik, keseluruhan gambar rancangan panggung 2 di atas. Berikutnya
lakukankan kerja penataan sesuai dengan tahapan kerjanya.
PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama
Kejadian/Perilaku

Nama Peserta Didik

Tindak Lanjut

1
2
B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jelaskan komposisi dalam tata panggung
2. Jelaskan keseimbangan dalam tata panggung
3. Buatlah gambar rancangan tata panggung
4. Bagaimana pendapat anda mengenai gambar rancangan tata panggung yang telah
kamu buat?
5. Apakah anda menyukai proses membuat gambar rancangan tata panggung? Jelaskan
alasan anda!
No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

Skor
Penilaian

1

15

100

2

15

3

20

4

25

5

25

Nilai
Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar
Nilai
Paraf
Siswa
Guru
………

………

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Membuat gambar rancangan Tata panggung
Ketentuan Soal :
 Buat gambar rancangan tata panggung di buku tulis
 Presentasi disisipkan gambar
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No.
1.

2.
3.

4.
5.

Skor
Maksimal

Komponen/Sub Komponen
Persiapan
Hadir tepat waktu, berseragam lengkap
Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap
Proses Kerja
Membuat gambar rancangan tata panggung
Hasil
Kesesuaian tugas
Presentasi disisipkan gambar
Sikap Kerja
Sikap Sopan dan Kreatif
Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu mengerjakan

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot
Persiapan
Proses
Skor Maksimal
20
20
Skor Perolehan
…….
…….
Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

Hasil
35
…….

Sikap
15
…….

10
10
20
15
20
15
10

Waktu
10
…….

Total
100
…….

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.11. Menganalisis kostum untuk pengisi acara
4.11. Mengorganisir kostum untuk pengisi acara
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

Konsep Tata Busana
1. Sejarah tata busana
Kata busana diambil dari bahasa Sansekerta bhusana. Namun dalam bahasa
Indonesia terjadi penggeseran arti busana menjadi padanan pakaian. Pengertian busana dan
pakaian merupakan dua hal yang berbeda. Busana merupakan segala sesuatu yang dipakai
dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Busana ini mencakup busana pokok, pelengkap
(milineris dan assesories) dan tata rias. Sedang pakaian merupakan bagian busana yang
tergolong pada busana pokok. Jadi pakaian merupakan busana pokok yang digunakan
untuk menutupi bagian tubuh.
Zaman prasejarah manusia belum mengenal busana seperti yang ada sekarang.
Manusia hidup dengan cara berburu, bercocok tanam, dan hidup berpindah dari suatu
tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan apa yang mereka peroleh di alam sekitar.
Ketika mereka berburu binatang liar, mereka mendapatkan dua hal yang sangat penting
dalam hidup yaitu daging untuk dimakan dan kulit binatang untuk menutupi tubuh. Pada
saat itu manusia baru berfikir untuk melindungi badan dari pengaruh alam sekitar seperti
gigitan serangga, pengaruh udara, cuaca atau iklim dan benda lain yang berbahaya.
Cara yang dilakukan manusia untuk melindungi tubuhnya berbeda-beda sesuai
dengan alam sekitar. Di daerah yang berhawa dingin, manusia menutup tubuh dengan kulit
binatang, khususnya binatang buruan yang berbulu tebal seperti domba. Kulit binatang
dibersihkan dari daging dan lemak yang menempel lalu dikeringkan. Hal ini biasa
dilakukan oleh kaum wanita. Begitu juga di daerah panas, mereka memanfaatkan kulit kayu
yang direndam terlebih dahulu lalu dipukul-pukul dan dikeringkan. Ada juga yang
menggunakan daun kering dan rerumputan. Selain itu ada yang memakai rantai dari kerang
atau biji-bijian yang disusun sedemikian rupa dan untaian gigi dan taring binatang.
Untaian gigi dan taring binatang dipakai di bagian leher, pergelangan tangan,
pergelangan kaki, dan panggul sebagai penutup bagian tertentu tubuh. Pemakaian untaian
gigi, taring dan tulang, selain berfungsi untuk penampilan, dan keindahan juga
berhubungan dengan kepercayaan atau tahayul. Menurut kepercayaan mereka, dengan
memakai benda tersebut dapat menunjukkan kekuatan atau keberanian dalam melindungi
diri dari roh jahat dan agar selalu dihormati. Pembuatan busana dari kulit kayu dan kulit
binatang memerlukan keahlian tertentu, sebab harus mengetahui jenis kulit kayu dan
binatang yang dapat digunakan untuk bahan busana. Hal inilah yang dianggap sebagai
sejarah awal busana dan tata busana. Istilah busana pada awalnya adalah untuk
menyebutkan celemek panggul yang mempunyai bentuk seperti rok yang biasanya
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digunakan oleh wanita Yap dan Guamatela di kepulauan Caroline. Bentuk busana berasal
dari daun pohon kelapa yang dianyam dan dipakai pada bagian pinggang sampai panggul,
sehingga disebut dengan celemek panggul. Selain dari daun pohon kelapa, bisa juga dari
kulit binatang. Setelah celemek panggul, kemudian berkembang menjadi Poncho yang
memiliki bentuk hampir sama dengan celemek panggul. Bedanya poncho hanya berbentuk
segi empat dan mempunyai lubang di tengah yang berfungsi untuk memasukkan kepala.
Dari perkembangan tersebut muncul beberapa bentuk dasar busana, diantaranya: busana
bungkus, kutang, kaftan, poncho, dan celana. Busana bungkus adalah busana yang terdiri
dari selembar kain berbentuk segi empat dan cara pemakaiannya hanya dililitkan atau pada
tubuh. Contoh busana bungkus adalah pemakaian kain Sari (India), pakaian ihram (pakaian
haji untuk pria), dan jarik (pakaian kain panjang di Indonesia). Busana bungkus disebabkan
karena pada jaman dahulu, manusia belum mengenal mesin jahit atau jahit tangan, sehingga
menggunakan pakaian hanya dengan membelitkannya pada tubuh. Pada perkembangan,
pakaian bungkus berbeda dalam cara memakainya untuk tiap daerah dan Negara, sehingga
muncul nama pakaian bungkus, diantaranya:
1) Himation, yaitu bentuk busana bungkus yang di pakai ahli filosof atau orang terkemuka
di Yunani Kuno. Panjang Himation 12 atau 15 kaki, terbuat dari bahan wol atau linan
putih yang seluruh bidang di sulam. Busana ini dapat dipakai diatas chiton atau dengan
mantel. Bentuk busana yang hampir menyerupai himation yaitu pallium yang dipakai di
atas toga oleh kaum pria di Roma pada abad kedua.
2) Chlamys, yaitu busana yang menyerupai himation berbentuk longgar, dipakai oleh
kaum pria Yunani Kuno.
3) Mantel atau shawl, yaitu busana berbentuk persegi empat panjang, pemakaiannya
disampirkan pada satu bahu atau kedua bahu. Pada bagian dada diberi peniti sehingga
muncul lipit-lipit dan pada kedua ujungnya diberi rumbai.
4) Toga, merupakan bentuk pakaian resmi yang dipakai sebagai tanda kehormatan di
zaman republik dan kerajaan di Roma. Ada beberapa jenis toga, diantaranya toga palla
yaitu toga yang dipakai pada saat berkabung dan toga trabea yang dibuat menyerupai
cape bayi.
5) Palla, yaitu busana wanita Roma di zaman republik dan kerajaan, dipakai di atas tunika
atau stola. Cara pemakaiannya hampir sama dengan shawl yang disemat dengan peniti.
Warna palla pada umumnya warna biru, hijau, dan warna keemasan.
6) Paludamentum, Sagum, dan Abola, yaitu sejenis jas militer di zaman prasejarah.
7) Chiton, yaitu busana pria Yunani Kuno yang mirip dengan tunik di Asia. Bahan chiton
terbuat wol, lenan, dan rami yang diberi sulaman dengan benang berwarna dan benang
emas sebagai pengaruh tenunan Persia.
8) Peplos dan Haenos, yaitu busana wanita Yunani Kuno yang bentuk dasarnya sama
dengan chiton, ada yang dibuat panjang dan ada yang pendek. Pada bagian bahu ada
lipit-lipit yang ditahan dengan peniti dan ada kalanya pada pinggan juga dibuat lipitlipit sehingga terlihat seperti blus. Peplos dari Athena, memakai ikat pinggang yang
diikat di atas lipit-lipit pinggang.
9) Cape atau Cope, yaitu busana paling luar pada pakaian pria di Byzantium berbentuk
mantel yang diikat pada bahu atau leher dan diberi hiasan bros.
Busana kutang adalah busana yang tidak memiliki belahan, karena arti kutang
adalah tidak memiliki belahan. Bentuk dasar kutang merupakan bentuk pakaian tertua,
bahkan sebelum orang mengenal kain lembaran yang berupa tenunan. Bentuk kutang
menyerupai silinder atau pipa tabung yang berasal dari kulit kayu yang dipukul-pukul
sehingga kulit terlepas dari batang dan dipakai untuk menutupi tubuh dari bawah ketiak
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sampai panjang yang diinginkan. Pada zaman dahulu, suku indian di Amerika sudah
mengenal pohon kutang yang kulitnya dipakai sebagai penutup tubuh.
Negeri asal kutang yaitu Asia, lalu dibawa ke Iran, Asia Kecil, Mesir, Roma di
Eropa. Di Asia dan Afrika bentuk pakaian ini menjadi bentuk utama pakaian walaupun
berbeda ukuran panjang dan bentuk. Kutang adalah perkembangan dari busana bungkus
yang sisinya disatukan. Jenis kutang, yaitu: tunik, kandys, kalasiris.
1) Tunik atau tunika merupakan salah satu bentuk busana kutang yang dikenal pada
zaman prasejarah. Pemakaian dari bawah buah dada sampai mata kaki yang diberi
dua buah tali/ban ke bahu. Pakaian ini sering dipakai oleh wanita dan pria Mesir
zaman purbakala. Bentuk tunik dan cara pemakaiannya disesuaikan dengan tingkat
dan golongan pemakai; seperti tunik talaris dipakai oleh para konsul, tunik dengan
ukuran pendek(sebatas lutut), longgar, dan memakai lengan panjang hanya boleh
dipakai oleh orang istana. Tunik yang sederhana dengan hiasan kancing pada leher
dan pinggang dipakai oleh golongan menengah pada abad ke-6 s.d ke-5 SM di
Byzantium. Abad ke-5 SM s.d abad ke-1 sesudah masehi di Roma ada tunik
permata. Perkembangan sampai abad ke-5 sesudah masehi panjang tunik sampai
pertengahan betis. Dengan masuknya agama islam di Aceh maka terbawa pulalah
setelan celana tunik yang datang dari Pakistan yang selanjutnya disebut dengan baju
kurung.
a) Kandys merupakan busana yang berasal dari kutang yang dipakai oleh pria
Hebren di Asia Kecil pada zaman prasejarah. Busana ini longgar dengan lipitlipit pada sisi sebelah kanan dan lengannya berbentuk sayap.
b) Kalasiris yaitu busana wanita Mesir zaman prasejarah. Kalasiris berbentuk
dasar kutang, panjang sampai mata kaki, longgar dan lurus, adakalanya
memakai ikat pinggang dan lengan setali. Kalasiris dipakai bersama mantel dan
cape yang berbentuk syaal sebagai tambahan.
Busana kaftan yaitu busana bagian atas memiliki belahan hingga bagian bawah.
Bentuk kaftan merupakan perkembangan dari kutang atau tunika yang dipotong bagian
tengah muka sehingga terdapat belahan pada bagian depan pakaian. Orang-orang
Babylonia telah lama menggunaka sebagai penutup badan bagian atas. Bentuk kaftan
yang asli masih dipakai petani di Mesir.
Di Indonesia dikenal dengan nama kebaya, di Jepang dikenal dengan kimono,
dan di negara-negara Timur Tengah dikenal dengan jubah. Busana kaftan berbentuk
baju panjang yang longgar, sisi lurus, berlengan panjang dan ada belahan pada tengah
muka. Bentuk kaftan memiliki ciri khas, mempunyai belahan disepanjang tengah muka
dan memakai lengan. Belahan ini ada kalanya disemat dengan peniti dan ada juga yang
dibiarkan lepas (tidak disemat).
Celana merupakan bagian busana yang berfungsi untuk menutupi tubuh bagian
bawah, mulai dari pinggang, pinggul, dan kedua kaki. Bentuk dasar celana dibuat dari
bahan berbentuk segi empat yang dilipat dua mengikuti panjang kain dan bagian lipatan
digunting dan dijahit pada kedua sisi. Untuk lubang kaki sampai paha dibuat guntingan
pada bagian tengah yang kemudian dijahit, sehingga ada lubang untuk kaki. Pada
bagian pinggang dibuat lajur untuk memasukkan tali sebagai penahan celana pada
pinggang. Celana seperti ini masih banyak ditemui dan dipakai wanita di Aceh.
Bentuk celana muncul untuk melengkapi pakaian kaftan yang biasanya dibuat
menutupi seluruh tubuh, sehingga timbul ide untuk memisahkan busana bawah dan
atas. Busana atas disebut tunik dan bawah dikenal dengan rok. Dari rok inilah diubah
menjadi bentuk celana yang diberi lubang untuk memasukkan kaki. Celana dipakai oleh
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wanita dan laki-laki seperti di Albania, Persia, Tiongkok, Tunisia, dan Arab Saudi.
Bentuk celana bermacam-macam, ada yang longgar seperti celana perempuan Turki
dan ada yang sempit seperti celana kuli di Jepang. Pada abad ke-18 muncul celana yang
panjangnya sampai lutut yang dikenal dengan culotte. Pada akhir abad ke-18
perkembangan bentuk celana dipengaruhi oleh budaya barat sehingga muncul celana
pantalons, yaitu celana panjang yang sampai mata kaki. Poncho terbuat dari kulit
binatang, kulit pohon kayu, atau daun-daunan yang diberi lubang pada bagian tengah
agar kepala bisa masuk, sedangkan bagian sisi dibiarkan tidak dijahit. Poncho adalah
suatu bentuk dasar pakaian yang berasal dari penduduk asli Amerika, yaitu bangsa
Mexico dan Peru-Indian, yang pada waktu sekarang sudah hampir hilang di negeri
asalnya. Bentuk aslinya dipergunakan sebagai penutup badan bagian atas, terdiri dari
selembar kain yang dilipat melebar ditengah-tengahnya. Pada lipatan ini dicari tengahtengahnya, dibuatkan lubang untuk lubang leher. Ciri khas bentuk dasar ini bahwa
tengah muka tidak mempunyai belahan seperti gambar berikut.
Perkembangan bentuk poncho terlihat pada bentuk busana yang dimasukkan
dari kepala. Perkembangan celemek panggul terlihat pada bentuk busana yang
dibungkus atau dililitkan ke badan mulai dari pinggang ke panggul. Berdasarkan
bentuk, poncho dibedakan :
1) Poncho Bahu
Poncho bahu yaitu poncho yang menutup bahu dan badan bagian atas. Panjang
poncho bahu ada yang sampai batas lutut dan ada yang sampai betis. Poncho bahu
dipakai oleh suku Indian penduduk asli Amerika, Peru, Mexico dan Tiongkok.
Disamping itu juga dipakai sebagai mantel oleh suku Teutonic, Trank dan Sexon.
Poncho bahu diberi lobang sehingga kepala bisa masuk. Poncho bahu ada yang
hanya menutupi bahu saja seperti poncho bahu di Tiongkok, sementara poncho dari
Mexico dibuat dari bulu binatang yang panjangnya sampai lutut dan ada juga yang
sampai betis.
2) Poncho Panggul
Poncho panggul ditemukan pada gambar seorang laki-laki di istana raja zaman
Yunani Kuno. Poncho panggul yaitu poncho yang menutupi bagian panggul sampai
panjang yang diinginkan dengan badan bagian atas terbuka. Poncho panggul ada
yang hanya menutupi panggul dan ada yang dibuat sampai menutupi mata kaki.
Busana adalah segala sesuatu yang dipakai mulai dari kepala sampai ujung kaki
yang memberi kenyamanan dan menampilkan keindahan bagi pengguna. Busana
meliputi: busana mutlak, busana pelengkap dan assesories. Busana mutlak yaitu
busana yang tergolong busana pokok seperti baju, rok, kebaya, blus, dan pakaian
dalam. Busana pelengkap (milineris) adalah busana yang melengkapi busana mutlak
dan mempunyai nilai guna disamping untuk keindahan. Yang termasuk busana
pelengkap adalah sepatu, tas, topi, kaus kaki, selendang, scraf, dan shawl.
Aksesoris adalah busana untuk menambah keindahan, seperti cincin, kalung, jam
tangan, gelang,dan bross. Busana tidak hanya terbatas pada pakaian mutlak atau
pelengkap, tetapi merupakan kesatuan dari keseluruhan yang dipakai mulai dari
kepala sampai ke ujung kaki. Istilah busana dalam bahasa Inggris sangat beragam
tergantung pada konteks yang dikemukakan, seperti fashion, costume, clothing,
dress, dan wear. Fashion lebih difokuskan pada penampilan mode, seperti istilah
mode yang sedang digemari masyarakat. Costume berkaitan dengan jenis busana,
seperti busana nasional (national costume), busana muslim (moslem costume) dan
busana daerah (traditional costume). Clothing digunakan untuk menyebutkan
sandang yaitu busana yang berkaitan dengan kondisi atau situasi, seperti busana
musim dingin (winter clothing), busana musim panas (summer clothing) dan lainNo : F.02.55
45 Rev : 02

MODUL ELEKTRONIK

Kur Terintegrasi Iduka

lain. Dress digunakan untuk busana yang menunjukkan kesempatan tertentu,
misalnya busana pada kesempatan resmi ( dress suit), busana seragam (dress
uniform), busana pesta (dress party). Dress juga digunakan untuk menunjukkan
model pakaian tertentu, seperti long dress, sack dress, dan Indian dress. Wear
digunakan untuk menunjukkan jenis busana itu sendiri, misalnya busana anak
(children’s wear), busana pria (men’s wear), busana wanita (women’s wear) dan
pakaian dalam (under wear).
PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama
Kejadian/Perilaku

Nama Peserta Didik

Tindak Lanjut

1
2
B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Apa yang anda ketahui tentang busana? Jelaskan secara kronologis.
2. Apa yang anda ketahui tentang perkembangan busana, baik jaman sekarang maupun
jaman dulu.
3. Apa yang dimaksud dengan tata busana teater dan apa fungsi tata busana teater ?
4. Jelaskan tentang macam dan jenis tata busana teater dan kenapa pengetahuan tata
busana penting dalam pembelajaran tata artistik.
5. Peralatan dan bahan apa yang digunakan untuk menata busana, jelaskan dan beri
contoh.
No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

Skor
Penilaian

1

15

100

2

15

3

20

4

25

5

25

Nilai
Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar
Nilai
Paraf
Siswa
Guru
………

………

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.12. Menganalisis kostum untuk pemain
4.12. Mengorganisir kostum untuk pemain
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

Tata busana teater
Tata busana dibuat berdasar budaya atau jaman tertentu. Untuk membuat tata busana
sesuai dengan adat dan kebudayaan daerah maka diperlukan referensi khusus berkaitan dengan
adat dan kebudayaan tersebut. Jenis busana tidak bisa disamakan antara daerah satu dengan
daerah lain. Masing-masing memiliki ciri khas. Sementara itu tata busana menurut jaman bisa
digeneralisasi, artinya busana pada jaman atau dekade tertentu memiliki ciri sama. Tidak ada
periode tata busana secara khusus di teater, karena semua tergantung latar cerita yang
ditampilkan. Dengan demikian busana teater mengikuti periode teater. Misalnya, teater
Romawi Kuno maka lakon yang ditampilkan berlatar jaman tersebut sehingga busananya
seperti busana keseharian penduduk jaman Romawi Kuno. Demikian juga dengan teater jaman
Yunani, Abad\Pertengahan, Renaissance, Elizabethan, Restorasi, dan Abad 18. Busana teater
mengalami perkembangan pesat seiring lahirnya teater modern pada akhir abad 19. Dalam
teater modern, beragam aliran teater bermunculan. Masing-masing memiliki konsep dan lakon
tidak harus berlatar jaman dimana lakon dibuat. Semua terserah pada gagasan seniman, tata
busana pun mengikuti konsep tersebut. Tata busana dengan demikian sudah tidak lagi terpaku
pada jaman, tetapi lebih pada konsep yang melatarbelakangi penciptaan teater. Tata busana
adalah seni pakaian dengan segala perlengkapan yang menyertai untuk menggambarkan tokoh.
Bisa juga tata busana diartikan dengan penataan segala sandang dan perlengkapan
(accessories) yang dikenakan di pentas. Bahkan ketika pemeran pentas mengenakan
pakaiannya sendiri, maka pakaian bedan perlengkapan menjadi kostum pentasnya. Busana
pentas meliputi semua pakaian, sepatu, pakaian kepala, dan perlengkapannya, baik yang
kelihatan maupun yang tidak kelihatan oleh penonton. Tata busana dalam teater memiliki
peranan penting untuk menggambarkan tokoh. Pada era teater primitif, busana yang dipakai
berasal dari bahan alami, seperti tumbuhan, kulit binatang, dan batu-batuan untuk asesoris.
Ketika manusia menemukan tekstil dengan teknologi pengolahan, maka busana berkembang
menjadi lebih baik.
Busana yang dipakai dapat mencerminkan kepribadian danstatus sosial pemakai. Selain
itu busana yang dipakai dapat menyampaikan pesan atau image kepada orang yang melihat.
Untuk itu dalam menata busana banyak hal yang perlu diperhatikan dan pertimbangkan,
sehingga diperoleh busana yang serasi, indah dan menarik. Ilmu tata busana adalah ilmu yang
mempelajari bagaimana cara memilih, mengatur, dan memperbaiki, sehingga diperoleh busana
yang lebih serasi dan indah. Tata busana sangat berpengaruh terhadap penonton, karena
sebelum seorang pemeran didengar dialognya terlebih dahulu diperhatikan penampilan. Maka
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dari itu, kesan yang ditimbulkan pada penonton mengenai dirinya tergantung pada yang
tampak oleh mata penonton. Pakaian yang tampak pertama kali akan membantu menggariskan
karakter, kemudian dari pakaian akan memperkuat kesan penonton.
a. Macam dan Jenis tata busana teater
Busana beragam jenis dan bentuknya, dalam pentas teater digolongkan menjadi busana
historis atau sejarah, busana seharihari, busana nasional, busana tradisional, busana sirkus,
busana fantasi, busana hewan dan sebagainya.
1) Busana historis yaitu bentuk busana pentas yang spesifik untuk periode berdasarkan
sejarah dari kejadian lakon. Busana historis atau busana sejarah diartikan sebagai
busana yang mencerminkan jaman tertentu dari suatu masa. Dalam pementasan teater,
busana ini sering dipakai ketika pertunjukan mengangkat lakon-lakon sejarah. Busana
sejarah terikat dengan masa tertentu, sehingga penata busana perlu mempelajari
konvensi busana pada masa dimana peristiwa dalam naskah terjadi. Contohnya, naskah
Domba-domba Revolusi karya B. Sularto latar peristiwanya terjadi pada masa
perjuangan, maka busana dirancang mengacu pada busana masa perjuangan. Busana
jaman Napoleon adalah serba ketat untuk pria dan rok menjurai di atas lantai dengan
rumbai dan rampel meriah bagi wanita. Busana pentas kerajaan Mojopahit akan berbeda
dengan kerajaan Mataram. Oleh karena itu, penata busana perlu mengetahui model,
warna, tekstur, dan corak busana pada masa perjuangan.
2) Busana sehari-hari adalah busana yang dipakai dalam kehidupan keseharian
masyarakat. Busana sehari-hari juga memiliki bentuk yang beragam, tergantung dari
tingkat sosial masyarakat memakai. Misalnya, busana petani berbeda dengan busana
seorang tuan tanah. Busana sehari-hari dapat menunjukkan tingkat sosial seseorang
yang memakai. Busana sehari-hari banyak dipakai dalam pementasan teater realis.
Dimana teater realis merupakan gambaran kehidupan sehari-hari (illusion of nature).
3) Busana tradisional mencerminkan karakteristik masyarakat yang membedakan dengan
kelompok masyarakat lain. Setiap masyarakat memiliki busana tradisional sesuai
dengan kebudayaan dan setiap bangsa memiliki busana tradisional sendiri. Busana
tradisional yaitu bentuk busana yang menggambarkan karakteristik spesifik secara
simbolis dan distilir. Busana seperti ini seringkali berlatar belakang sejarah terutama
yang berhubungan dengan karakter tradisional, periode, dan tempat khusus. Gambar di
bawah menunjukkan beragam busana tradisional. Indonesia sangat kaya dengan busana
tradisional, misalnya Jawa memiliki busana tradisional yang disebut kebaya. Kebaya
memiliki karakteristik berbeda, antara kebaya Jawa Tengah, Sunda, dan Bali.
Masyarakat Minangkabau memiliki baju kurung.
154
Naskah teater memiliki latar sosial budaya yang beragam. Naskah Panembahan
Resokarya Rendra memiliki latar sosial budaya Jawa, naskah Puti Bungsu karya Wisran Hadi
memiliki latar sosial budaya Sumatera. Busana yang dibutuhkan naskah adalah busana
tradisional sesuai dengan latar sosial budaya dimana peristiwa terjadi. Pementasan teater yang
mengambil naskah asing sering juga diadaptasi ke latar sosial budaya tertentu, misalnya
Hamlet dipentaskan dengan latar sosial budaya Jawa. Oleh karena itu, penata busana perlu
mempelajari beragam busana tradisional.
1) Busana fantasi adalah untuk mengidentifikasikan jenis busana yang lahir dari imajinasi dan
fantasi perancang. Busana tidak lazim ditemui dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.
Busana jenis ini dimaksudkan untuk busana tokoh yang tidak riil dalam kehidupan seharihari, misalnya tokoh bidadari, malaikat, atau dewa. Busana untuk tokoh semacam ini
membutuhkan rancangan khusus sehingga membedakan dengan tokoh yang riil.
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2) Busana nasional yaitu busana yang menggambarkan secara khas dari suatu negara dan
yang bersangkutan dengan historis. Misalnya busana tentara Jerman jaman Nazi atau tentara
Jepang diperang dunia II.
3) Fungsi Tata Busana Teater. Busana yang dipakai manusia beraneka bentuk dan fungsinya.
Fungsi busana dalam kehidupan sehari-hari untuk melindungi tubuh, mencitrakan
kesopanan, dan memenuhi hasrat manusia akan keindahan. Busana dalam teater memiliki
fungsi yang lebih komplek, yaitu mencitrakan keindahan penampilan, membedakan satu
pemain dengan pemain lain, menggambarkan karakter tokoh, memberikan efek gerak
pemain, dan memberikan efek dramatik. Manusia memiliki hasrat untuk mengungkapkan
rasa keindahan dalam berbagai aspek kehidupan. Tata busana teater berfungsi sebagai
bentuk ekspresi untuk tampil lebih indah dari penampilan sehari-hari.
Pementasan teater adalah tontonan yang mengandung aspek keindahan. Pada era teater
primitif, hasrat untuk tampil berbeda dan lebih indah dari tampilan sehari-hari telah muncul.
Busana pementasan teater dibuat secara khusus dan dilengkapi dengan asesoris sesuai
kebutuhan pementasan. Teater di Inggris pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth (1580–1640),
memakai busana sehari-hari yang dibuat lebih indah dengan mengaplikasikan perhiasan dan
penambahan bahan yang mahal dan mewah.Pementasan teater menampilkan tokoh yang
bermacammacam karakter dan latar belakang sosial. Penonton membutuhkan suatu penampilan
yang berbeda antara satu tokoh dengan tokoh lain. Busana menjadi salah satu tanda penting
untuk membedakan satu tokoh dengan tokoh lain. Penampilan busana yang berbeda akan
menunjukkan cirri khusus seorang tokoh, sehingga penonton mampu mengidentifikasikan
tokoh dengan mudah.
Fungsi penting busana teater adalah untuk menggambarkan karakter tokoh. Perbedaan
karakter busana dapat ditampilkan melalui model, bentuk, warna, motif, dan garis yang
diciptakan. Melalui busana, penonton terbantu menangkap karakter yang berbeda dari setiap
tokoh. Contohnya, tokoh seorang pelajar yang pendiam, rajin, dan alim, busananya cenderung
rapi, sederhana, dan tanpa asesoris berlebihan. Sebaliknya, tokoh seorang pelajar yang bandel,
brutal, dan sering membuat onar, busananya dilengkapi asesoris dan cara pemakaiannya
seenaknya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah. Tata busana memiliki fungsi
memberikan ruang gerak kepada pemain untuk mengekspresikan karakter sehingga segala
bentuk gerak dapat diekspresikan secara maksimal. Pemain memiliki bentuk dan karakteristik
gerak berbeda dan membutuhkan bentuk dan gaya busana yang berbeda pula. Busana bukan
sebagai penghalang bagi aktivitas pemain, sebaliknya memberi keluasan gerak pemain. Dalam
opera Cina, busana dirancang khusus untuk adegan perang dan akrobatik. Busana juga
berfungsi memberikan efek dramatik dan mendukung dramatika adegan dalam lakon. Gerak
pemain lebih ekspresif dan dramatik dengan adanya busana. Efek dramatic busana bisa muncul
dari perkembangan tokoh, contoh busana tokoh yang mengalami kejayaan pada babak awal
kemudian berubah busananya ketika mengalami kejatuhan. Selain itu, saat busana dipakai
untuk bermain bisa melahirkan bentuk dan efek gerak tertertu yang mampu memukau.
Bagian-bagian Busana Pentas
Kostum atau busana pementasan digolongkan menjadi lima kelompok, yaitu busana dasar,
busana kaki, busana tubuh, busana kepala dan perlengkapan atau accessories.
a) Busana dasar yaitu bagian busana yang kelihatan atau tidak terlihat, gunanya untuk
membuat indah pakaian yang terlihat. Busana ini untuk membuat efek yang diperlukan
dalam sebuah pertunjukan. Busana dasar bisa berbentuk korset, stagen, rok simpai atau
busana untuk membuat perut gendut, pinggul yang besar atau untuk membuat pemeran
tampak gemuk. Contoh yang paling sederhana yaitu pakaian badut.
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b) Busana kaki yaitu busana yang digunakan untuk menghias kaki pemeran. Busana ini bisa
terdiri dari kaos kaki, sepatu (olah raga, periodisasi, klasik, modern, kesatuan atau seragam),
sandal (modern, tradisional, klasik, rakyat atau keraton) sepatu atau sandal dari suku atau
negara tertentu yang mempunyai ciri khas sendiri.
c) Busana tubuh yaitu busana yang dipakai tubuh dan kelihatan oleh penonton. Busana tubuh
antara lain blus, rok, kemeja, celana, jaket, rompi, jas, dan sarung. Busana tubuh bisa berupa
pakaian tradisional, busana kenegaraan, busana modern atau busana fantasi yang diciptakan
untuk tujuan pementasan dengan lakon tertentu.
d) Busana kepala yaitu pakaian yang dikenakan di kepala pemeran, termasuk penataan rambut.
Corak pakaian kepala tergantung dari corak busana yang akan dikenakan. Pakaian kepala
dapat dimanfaatkan sebagai tanda atau pencitraan seorang pemain di atas pentas. Misalnya
seorang raja ditandai dengan pemakaian mahkota, orang jawa dengan blangkon atau cowboy
dengan topi laken. Gaya rambut juga kadang dimasukkan ke pakaian kepala meskipun
termasuk bagian dari tata rias. Busana dan tata rias sangat erat kaitannya dengan melukiskan
peranan hingga kedua hal tersebut perlu diperhatikan bersama.
Perlengkapan/accessories
Accessories yaitu pakaian yang melengkapi bagian busana dan bukan pakaian dasar
atau belum termasuk dalam busana dasar, busana tubuh, busana kaki dan busana kepala.
Pakaian ini ditambahkan demi efek dekoratif, demi karakter, atau tujuan lain. Misalnya kaos
tangan, perhiasan, dompet, ikat pinggang,dan kipas. Perlengkapan selain accessories adalah
properties. Properties yaitu benda atau pakaian yang berguna untuk membantu akting
permainan. Perbedaan antara accessories dan properties tidak begitu jelas, seringkali yang
sedianya untuk properties kemudian berubah menjadi accessories begitu sebaliknya.
Umpamanya, dompet yang dibawa oleh seorang pemeran hanya untuk melengkapi efek kostum
adalah accessories, tetapi bila dompet tersebut digunakan untuk membantu akting maka
dompet tersebut menjadi properties. Kemudian mantel dan topi yang harus ada pada tempatnya
bila adegan mulai, atau dibawa pelaku lain, ini dipandang sebagai properties, tetapi kalau
mantel dan topi digunakan pelaku maka disebut sebagai kostum. Jadi accessories yang
dikenakan pemeran apabila tidak digunakan untuk membantu akting permainan maka disebut
accessories tetapi kalau barang itu digunakan untuk membantu permainan maka disebut
properties. Begitu juga dengan busana, kalau tidak digunakan untuk main disebut properties
tetapi kalau digunakan pada waktu permainan disebut sebagai kostum.
Alat dan Bahan Tata Busana
a. Alat produksi tata busana
Peralatan tata busana sangat beragam. Peralatan menyangkut teknik pemakaian dan
produksi tata busana. Busana pementasan teater tidak harus diproduksi, tetapi
memanfaatkan busana yang ada. Ketika busana teater harus diproduksi, maka harus
melakukan tahap kerja yang panjang. Tahap kerja mulai dari menganalisis naskah, diskusi
dengan sutradara, mendesain, pencarian bahan, pembuatan pola, dan menjahit. Setiap tahap
membutuhkan peralatan berbeda. Peralatan pembuatan busana teater adalah:
1) Gunting
Gunting untuk produksi busana, terdapat beberapa jenis dengan fungsi berbeda antara
lain, yaitu: gunting kain, adalah gunting khusus untuk memotong kain. Gunting kain
memiliki dua pegangan yang berbeda. Pegangan besar untuk menempatkan empat jari,
sedangkan pegangan kecil untuk menempatkan ibu jari. Gunting kain tidak boleh
dipakai untuk menggunting bahan lain, karena mudah tumpul. Gunting benang,
berfungsi untuk menggunting benang bagian busana yang sulit dijangkau dengan
gunting kain. Gunting ini hanya memiliki satu pegangan untuk menempatkan dua jari.
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Gunting listrik, dipakai untuk memotong kain dalam jumlah banyak. Gunting listrik
dipakai di industri busana. Gunting ini jarang dipakai untuk memproduksi busana teater
di Indonesia, kecuali produksi yang besar dan membutuhkan busana dengan jumlah
yang besar pula.
Penggaris
Penggaris merupakan alat ukur yang dipergunakan untuk memproduksi busana.
Penggaris yang dibutuhkan beragam ukuran dan bentuknya. Termasuk penggaris
khusus yang diproduksi untuk kepentingan pembuatan busana, misalnya penggaris
dressmaking untuk membentuk bagian pinggul.
Rader
Rader merupakan alat yang berfungsi untuk menekan karbon jahit saat member tanda
pola pada bahan busana yang akan dijahit. Rader memiliki ujung beroda. Roda rader
ada yang polos, beroda tumpul, dan roda bergerigi tajam.
Pencabut Benang
Pada busana sering terdapat jahitan yang tidak terpakai atau terjadi kekeliruan dalam
proses menjahit. Oleh karena itu dibutuhkan alat pencabut benang. Alat ini berupa
logam dengan ujung bercabang.
Jarum
Jarum merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan benang ke dalam kain pada
proses penjahitan. Jarum bermacam-macam jenis dan fungsinya. Jarum tisik untuk
memasang assesories baik berupa kain atau manik-manik. Jarum jahit adalah jarum
khusus yang terpasang pada mesin jahit. Jarum pentul berfungsi untuk menyematkan
assesories atau mengaitkan unsur busana dengan unsur lain.
Mesin jahit
Mesin jahit terdapat berbagai jenis. Mesin jahit yang digunakan adalah mesin jahit
manual yang dioperasikan dengan kayuhan kaki. Jenis mesin jahit lain adalah mesin
jahit listrik. Mesin jahit listrik dapat bekerja lebih cepat dengan hasil yang lebih baik.
Setrika
Setrika dibutuhkan pada saat produksi busana dan persiapan pementasan. Setrika yang
paling sering dipakai adalah setrika listrik yang dapat diatur temperaturnya. Terdapat
pula setrika dengan semprotan air. Setrika dengan semprotan air akan mempercepat
proses merapikan busana. Setrika tradisional adalah setrika yang sumber panasnya
diperoleh dari batu arang. Arang diletakkan di dalam setrika, kemudian dibakar
sehingga menghasilkan bara api. Panas bara api ini yang menjadi sumber untuk
menghaluskan busana.
Boneka Jahit
Boneka jahit berbentuk torso yang tersedia dalam berbagai ukuran, yaitu S, M , L, dan
XL. Fungsi boneka jahit adalah untuk meletakkan busana agar dapat mengetahui
jatuhnya jahitan.
Kapur dan pensil jahit
Kapur dan pensil jahit adalah alat yang digunakan untuk memberi tanda, tanda ukuran
atau tanda untuk membuat pola gambar sebelum dipotong. Kapur dan pensil jahit
terbuat dari campuran kapur dan lilin, jadi bekas tanda di atas kain bisa dihilangkan
dengan mudah. Kapur dan pensil jahit ada beberapa macam warna sesuai kebutuhan.
Alat ukur atau meteran
Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur pada waktu membuat pola.
Ukuran busana disesuaikan dengan pemeran yang hendak memakai busana. Alat ukur
terbuat dari pita plastic atau kain sehingga bisa mengikuti lengkungan pola yang
hendak dibuat.
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Bahan produksi tata busana
Bahan yang digunakan untuk tata busana pementasan teater sangat banyak. Pertunjukan teater
berbeda dengan kehidupan nyata, maka busana teater dapat dibuat dengan bahan yang tidak
harus awet, tidak dari bahan sintetis atau bahan lain, karena sekedar untuk kepentingan
pementasan. Hal ini berbeda dengan pertunjukan teater di luar negeri (industri teater), karena
dalam satu repertoar bisa dipentaskan sampai lebih dari dua tahun. Untuk keperluan seperti ini,
maka bahan tata busana diperlukan bahan yang awet, karena tata busana tersebut bisa dipakai
berulang-ulang. Bahan busana teater mencerminkan teknologi pengolahan bahan di setiap
zaman. Pada era teater primitif bahan busana dibuat dari materi yang ada di lingkungan sekitar.
Bahan busana teater antara lain dapat digolongkan menjadi bahan alami, kain (tekstil), bahan
sintetik, dan kulit.
1) Bahan Alami
Bahan alami berasal dari tumbuh-tumbuhan yang seringdimanfaatkan manusia untuk
busana. Bagian tumbuhan yang biasa dipakai untuk bahan busana adalah daun, batang, dan
kulit kayu. Orang Mesir pada jaman dahulu mengolah serat rami menjadi bahan busana.
Rami diolah dari tumbuhan sejenis rumput yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Rami diolah
menjadi lembaran kain yang dipakai untuk bahan busana. Bahan busana dari tumbuhtumbuhan juga dimanfaatkan untuk seni pertunjukan. Beberapa bentuk teater tradisonal
memanfaatkan bahan alami untuk busana. Di Bali terdapat seni pertunjukan Brutuk yang
menggunakan daun pisang sebagai bahan busana. Bangsa yang masih primitif sering
menggunakan bahan alami untuk busana. Di Kalimantan, masyarakat Dayak mengolah kulit
kayu untuk pakaian dengan diberi ornamen. Pakaian tersebut juga dipakai untuk
kepentingan pertunjukan.
2) Teksti atau Kain
Tekstil atau kain merupakan bahan utama pembuatan busana. Bahan tekstil merupakan
bahan yang paling banyak dipakai untuk pementasan teater. Tekstil bersumber dari bahan
alami baik dari serat tumbuhan maupun serat binatang. Wol adalah sejenis tekstil yang
diolah dari bulu domba. Pengolah wol menjadi tekstil diperkirakan sudah ada semenjak
jaman Neolitikum (3000 Sebelum Masehi). Pada 3000 tahun SM di lembah Indus, India,
kapas telah diolah menjadi kain. Bangsa Cina mengolah kain sutera yang berasal dari ulat
sutera yang hidup di pohon murbai. Kain memiliki berbagai jenis dengan karakter yang
berbeda-beda. Karakter tekstil meliputi tebal-tipis, kaku-lembut, kasarhalus, dan mengkilatkusam. Karakter tekstil berpengaruh kualitas busana yang diciptakan. Setiap model busana
membutuhkan karakter bahan tertentu. Satu busana bisa saja membutuhkan bahan yang
memiliki karakter berbeda. Perkembangan tekstil berpengaruh besar pada model busana
setiap periode.
3) Bahan Sintetis
Sponse atau spon yang terbuat dari bahan polymer merupakan bahan yang penting dalam
pembuatan busana teater, spon memiliki jenis dan karakter yang berbeda-beda.Spon dengan
pori-pori lebar memiliki karakter lunak dan elastic sering dimanfaatkan untuk mengisi dan
menebalkan bagian busana tertentu, misalnya bagian pundak untuk menyamarkan pundak
yang sempit dan turun. Spon yang solid atau spon ati lebih bertekstur padat dan halus,
digunakan untuk pembuatan busana yang keras atau bahan tambahan tata busana. Spon
apabila dicat dengan teknik tertentu dapat memberikan karakter keras, seperti benda yang
terbuat dari logam. Rancangan busana untuk tokoh binatang atau tokoh fantasi banyak
membutuhkan penambahan bentuk tubuh, bisa memanfaatkan busa (sterofoam). Sterofoam
merupakan kumpulan dari granule foam (foam persatuan). Sedangkan Vinyl terbuat dari
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tenun benang yang dilapisi PU (Polyurethan) melalui proses polimerisasi. Vinyl termasuk
oscar yang terbuat dari bahan polymer dan bersifat lebih halus.
4) Kulit
Kulit berbentuk lembaran seperti kain. Kulit dimanfaatkan untuk busana sejenis jaket. Kulit
yang baik diambil dari kulit binatang. Ada pula sejenis kulit sintetik atau sering disebut
dengan oscar kulit (carlit) yang memiliki karakter tidak jauh berbeda kulit binatang. Oskar
kulit adalah kulit binatang yang dilapisi dengan bahan sintetis pada bagian permukaannya.
Kualitas oskar kulit (carlit) di bawah kulit binatang. Varian dari kulit binatang adalah kulit
suede (kulit yang bagian permukaan berserat). Kulit suede adalah hasil proses seset kulit
binatang atau kulit binatang bagian tengah.
Teknik Penggunaan Alat dan Bahan
a. Teknik penggunaan alat
Fungsi teknik penggunaan alat adalah agar alat yang digunakan selama proses produksi
busana tidak mudah rusak dan terjamin keselamatan kerjanya. Sebelum menggunakan alat
untuk proses produksi busana, harus mengetahui karakteristik dan teknik memakai alat yang
digunakan. Alat yang perlu diketahui cara penggunaan dan karakteristiknya, adalah:
1) Gunting
Gunting kain terdiri dari dari dua jenis, yaitu gunting tangan dan gunting mesin. Gunting
tangan bergagang dua lubang, yaitu lubang besar dan lubang kecil. Gagang lubang besar
sebagai tempat empat jari dan lubang kecil untuk tempat ibu jari. Penggunaan gunting
benang dilakukan dengan cara menjepit penggangannya, karena gunting ini hanya
memiliki satu pegangan untuk menempatkan dua jari. Untuk keperluan memotong,
gunting harus tajam, dan untuk menguji ketajaman gunting lakukan dengan cara
menggunting perca pada bagian seluruh mata gunting. Jika bekas guntingan tidak
berbulu, berarti gunting cukup tajam. Gunting kain tidak boleh digunakan untuk
menggunting bahan lain.
2) Penggaris
Teknik penggunaan penggaris jahit sama dengan penggunaan pengaris untuk kertas.
Penggaris untuk menjahit bisa berfungsi sebagai alat ukur, tetapi fungsi utama adalah
untuk membentuk membuat garis pada saat pembuatan pola busana. Penggunaannya
dengan cara menempatkan penggaris di atas kain yang akan digambari pola busana
dengan menghubungkan titik yang sudah ditandai dengan titik lain.
3) Rader
Rader digunakan berpasangan dengan karbon jahit. Rader yang baik adalah waktu
pemakaian rader, rodanya dapat dipergunakan dengan lancar dan tidak oleng. Karbon
jahit yang dipakai yaitu karbon jahit yang khusus untuk kain. Warna karbon antara lain:
putih, kuning, hijau, dan merah. Jangan memakai karbon mesin tik karena bekas karbon
mesin tik tidak dapat hilang walaupun sudah dicuci.
4) Pencabut benang
Penjabut benang adalah alat yang digunakan untuk mencabut benang ketika terjadi
kesalahan menjahit. Alat ini berupa logam yang ujungnya bercabang dan bagian tengah
dari cabang tersebut sangat tajam. Cara menggunakan alat ini dengan cara menyelipkan
ujung alat di antara benang yang akan dicabut atau dihilangkan, kemudian mendorongnya
sampai benang terputus.
5) Jarum
Jarum yang digunakan menjahit antara lain: jarum jahit mesin, jarum tangan, jarum
pentul, pengait benang, dan tempat penyimpan jarum. Jarum mesin dan jarum tangan
terbuat dari baja berujung tajam agar bahan yang dijahit tidak rusak. Jarum tangan
mempunyai tingkatan nomor. Jarum tangan yang baik adalah jarum yang panjang dan
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ramping. Jarum jahit tangan digunakan untuk menghias menyisip dan menjelujur. Jarum
pentul terbuat dari baja dengan panjang 2,5 cm sampai 3 cm jarum pentul berkepala
dengan warna bermacam-macam. Pengait benang adalah alat yang digunakan untuk
pengait benang ke lubang jarum. Alat ini sangat berguna bagi yang mengalami kesulitan
dalam memasukkan benang ke lubang jarum karena penglihatan yang kurang tajam.
6) Mesin jahit
Mesin jahit yang umum digunakan adalah mesin jahit manual yang dioperasikan dengan
kayuhan kaki. Mesin jahit listrik dengan penggerak motor atau dinamo. Mesin jahit dapat
bekerja lebih cepat dengan hasil lebih baik. Pemakaian mesin jahit manual dengan cara
mengayuh pedal dengan kaki ke atas dan ke bawah. Sebelum kaki menggayuh pedal,
dibantu dengan tangan yang menggerakkan roda mesin jahit yang ada pada bagian kanan
mesin jahit ke arah dalam atau ke arah tubuh penjahit. Sedangkan pemakaian mesin jahit
listrik dilakukan dengan cara menghubungkan stop kontak pada sumber listrik, kemudian
menginjak pedal motor mesin jahit dengan lembut.
7) Setrika
Setrika adalah alat pres panas yang berfungsi untuk menghaluskan kain agar terlihat rapi.
Panas setrika harus disesuaikan dengan bahan yang akan dipres. Setrika ada dua jenis,
yaitu setrika listrik dan setrika arang. Pemakaian setrika listrik, langkah awal adalah
menghubungan sumber listrik dengan setrika, kemudian mengatur tingkat panas sesuai
dengan bahan yang akan dipres. Pengaturan panas nomor 2 untuk silk dan nilon, nomor 3
untuk polyester dan rayon, nomor 4 untuk wool nomor 5 untuk katun dan nomor 6 untuk
linen.Seandainya memakai seterika yang sumber panasnya 300 watt bisa untuk
mengepres polyester dan rayon dan dengan mengalas kain katun basah.
8) Boneka jahit atau manekin torso
Boneka jahit berfungsi untuk mengetahui sesuai tidaknya busana pada tubuh pemakai.
Pengunaan boneka jahit seperti penggunaan baju pada tubuh yang akan menggunakan
busana tersebut. Jadi yang perlu dilihat adalah tepat dan serasi kain pada tubuh pemakai
busana.
9) Kapur atau pensil jahit
Kapur jahit, berbentuk segitiga dengan sisi tipis warna putih, merah, kuning, biru, sedang
pensil jahit mempunyai isi kapur yang mempunyai warna yang beraneka ragam.
Penggunaan kapur jahit dibantu dengan pengaris dan tanpa bantuan penggaris.
penggunaan warna kapur atau pensil kapur harus berbeda dengan warna kain yang
hendak diberi tanda. Misalnya ketika akan memberi tanda pada kain berwarna putih,
maka tidak boleh memakai kapur berwarna putih.
10) Meteran atau alat ukur
Proses pembuatan pakaian mulai dari persiapan pola sampai penyelesaian memerlukan
alat ukur. Ketelitian dalam mengukur memberikan sumbangan untuk memperoleh hasil
berkualitas. Saat mengukur haruslah diusahakan setepat mungkin.
b. Teknik penggunaan bahan
Teknik penggunaan bahan yang akan digunakan dalam proses produksi busana pentas
sangat penting, karena tidak semua bahan busana bisa diperlakukan dengan cara yang sama.
Setiap bahan busana memiliki karakteristik berbeda, tergantung bahan dasar yang digunakan
untuk menyusun bahan busana tersebut, dan untuk itu perlu perlakuan tersendiri. Bahan
tersebut adalah:
1) Bahan alami
Bahan alami adalah untuk bahan bersama yang tersusun dari bahan alam tanpa
melalui pemrosesan. Bahan alam antara lain daun, serat tumbuhan, dan kulit kayu.
Bahan alami tidak bisa bertahan lama ketika digunakan untuk bahan busana pementasan
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dan harus mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan. Misalnya daun tumbuhan,
harus dipilih daun yang tidak memiliki bulu halus pada permukaan yang bisa
menyebabkan gatal pada kulit. Contoh daun yang bisa digunakan sebagai bahan busana
pentas adalah daun pisang.
Kulit pohon yang bisa digunakan sebagai bahan busana pentas adalah kulit
pohon harus sudah mengalami proses menghilangkan getah dan proses pengeringan.
Serat tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan busana adalah serat tumbuhan yang
kuat dan telah mengalami proses perendaman untuk menghilangkan zat pengikat serat.
Setelah serat terpisahkan dan mengalami proses pengeringan, baru serat bisa digunakan
sebagai bahan dasar busana. Serat yang bisa digunakan sebagai bahan busana antara lain
serat tanaman agave, serat rami, dan serat pohon waru.
2) Tekstil atau kain
Tekstil adalah bahan pabrikan yang banyak digunakan pada pembuatan busana,
bahan yang paling mudah untuk diproses, dan bisa dijadikan beragam bentuk busana.
Tekstil merupakan bahan yang disusun dari benang dengan cara penenunan dan
perajutan. Yang membedakan jenis tekstil adalah bahan dasar yang digunakan untuk
memintal benang. Misalnya bahan kapas menghasilkan tekstil katun, bahan bulu domba
menghasilkan wool, bahan nilon (benang yang kandungan plastiknya tinggi)
menghasilkan polyster, dan serat kepompong ulat sutra menghasilkan silk. berdasarkan
bahan dasar yang digunakan untuk memintal benang, maka akan mudah menangani
tekstil untuk bahan busana. Misalnya tekstil katun, lebih tahan terhadap panas waktu
proses pengepresan (disetrika) dan permukaan tidak licin, jadi lebih mudah untuk dijahit
(mesin maupun tangan). Jatuhnya ke tubuh lebih lemes atau lembut dan tidak kaku,
tergantung pada ketebalan pada waktu proses penenunan. Tekstil polyster tidak terlalu
tahan terhadap panas pada waktu proses pengepresan dan memiliki permukaan yang
agak licin, sehingga lebih sulit untuk dijahit maupun dipotong. Tekstil wool memiliki
karakteristik yang lebih kaku tetapi tahan terhadap panas. Untuk menjahit tekstil wool
juga perlu penanganan khusus, karena lebih tebal. Tekstil silk memiliki karakteristik
lembut dan tipis dengan permukaan licin, sehingga akan lebih sulit untuk dijahit.
3) Bahan sintetis
Bahan sintetis yang digunakan sebagai bahan busana memerlukan penangan
khusus karena dipengaruhi oleh bahan dasar pembuatan. Misalnya bahan sponse, masih
bisa dijahit mesin maupun tangan, selain itu juga bisa dikerjakan dengan cara di lem
menggunakan lem adhesive leter. Bahan vinyl bisa diaplikasikan dengan cara dijahit
maupun dilem menggunakan adhesive leter, tetapi kalau dilem menggunakan lem
bening akan kaku. Bahan sterofoam tidak bisa kena panas atau diaplikasikan dengan
cara dilem adhesive leter maupun lem bening karena akan terjadi pelelehan. Lem yang
bisa digunakan untuk sterofoam adalah lem kayu.
4) Kulit
Bahan kulit adalah bahan yang agak sulit penanganannya untuk bahan dasar busana.
Karakteristik bahan kulit adalah kaku, kecuali bahan kulit domba dengan proses
penyamakan yang tipis, maka akan sedikit lembut. Bahan kulit ini tidak terlalu banyak
digunakan sebagai bahan busana pentas. Bahan kulit bisa diaplikasikan dengan cara
dijahit maupun dilem dan biasa digunakan untuk bahan busana kaki. Selain bahan kulit
original, ada juga bahan kulit suede yaitu bahan kulit dari proses penyesetan kulit
binatang yang tebal. Kulit suede tidak memiliki permukaan yang halus atau licin, tetapi
kulit suede adalah bahan kulit yang lembut. Sama dengan bahan kulit original, bahan
kulit suede juga bisa diaplikasikan dengan cara dijahit maupun dilem menggunakan lem
adhesive leter, tetapi kalau menggunakan bahan lem bening, maka bahan kulit akan kaku
karena pengaruh lem.
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Tahap Menata Busana
a. Menganalisis naskah lakon
Naskah lakon adalah sumber gagasan sebuah pementasan teater. Gagasan kreatif seorang
penata busana mengacu langsung pada naskah yang akan dipentaskan. Menganalisis
naskah artinya adalah memahami naskah secara utuh. Seorang penata busana
menganalisis naskah untuk mengetahui jenis busana, model, warna, tektur, dan motif
yang dibutuhkan. Memahami naskah bermula dari mempelajari tokoh, jaman maupun
suasana dari latar cerita lakon. Keutuhan tokoh yang menyangkut dimensi fisik,
psikologis, dan latar sosial sangat menentukan arah rancangan busana. Seorang penata
busana perlu juga mempelajari aktivitas tokoh yang menyangkut karakteristik akting.
Seorang tokoh yang dalam naskah banyak melakukan adegan perkelahian dengan motif
gerak silat, sehingga penata busana perlu membuat busana yang memiliki pola tertentu
maka memberi ruang gerak maksimal. Dengan mempelajari naskah, seorang penata
busana bisa mengetahui perubahan busana dalam setiap adegan atau babak. Semua aspek
yang menyangkut fungsi busana dalam sebuah pementasan perlu dicermati oleh penata
busana. Memahami naskah akan memberikan ide kreatif terhadap penata busana. Saat
mempelajari naskah, seorang penata busana perlu membuat catatan penting terkait
gagasan atau hal-hal yang akan didiskusikan dengan tim artistik lain. Seorang penata
busana juga perlu mencatat kesulitan, baik menyangkut model busana, maupun aspek
teknik, sehingga memperoleh gambaran utuh tentang rancangan busana yang dibutuhkan.
b. Diskusi dengan sutradara dan penata artistik
Penata busana perlu melakukan diskusi dengan sutradara untuk memperoleh pemahaman
yang sama terhadap naskah. Gagasan sutradara tentang busana merupakan masukan
penting bagi penata busana. Diskusi menyangkut model busana, bentuk, warna, motif,
garis, dan kemungkinan akting yang membawa konsekuensi pada rancangan busana.
Masukan sutradara menjadi landasan untuk membuat desain. Diskusi dengan tim artistik
menjadi proses kerja yang penting bagi seorang penata busana, khususnya dengan penata
cahaya. Pencahayaan berpengaruh langsung pada dimensi dan warna busana. Penata
busana perlu menyampaikan warna yang dipakai sehingga tidak memunculkan efek lain
yang tidak diinginkan. Dalam diskusi, semua gagasan artistik diungkapkan untuk
mencapai kesepakatan pengolahan unsur estetik.
c. Mengenal tubuh pemain
Membuat busana terkait langsung dengan bentuk tubuh pemain. Tokoh dalam naskah
mempunyai karakteristik tubuh yang tidak selalu sesuai dengan bentuk tubuh pemain.
Bentuk tubuh pemain memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan
dalam membuat rancangan busana. Oleh karena itu, penata busana perlu mencatat dengan
cermat karakteristik tubuh pemain. Anatomi tubuh yang tidak sesuai perlu dicarikan
solusinya sehingga sesuai dengan kebutuhan tokoh.
d. Mendesain busana
Desain busana menentukan proses pengadaan dan produksi. Pengadaan dan produksi
terkait dengan waktu, biaya, dan tenaga yang terlibat. Pengadaan busana dengan cara
memadukan busana yang sudah ada, membutuhkan waktu dan biaya yang sedikit.
Sebaliknya, busana yang harus diproduksi membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang
banyak. Hal ini perlu dipertimbangkan agar busana dapat disediakan tepat pada waktu
yang telah ditentukan. Desain busana berarti rancangan tentang suatu bentuk dan model
busana. Desain menjadi media untuk menggambarkan gagasan perancang busana dan
menjadi penuntun dalam hal model, motif, warna, bentuk, dan tekstur. Desain dalam
produksi idealnya terwujud dalam bentuk desain produksi yang memuat petunjuk teknik,
ukuran, dan detail busana. Fungsi lain desain adalah sebagai alat mengkomunikasikan
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gagasan kepada orang lain untuk dapat diwujudkan dalam bentuk busana. Secara garis
besar, desain dibedakan menjadi dua, yaitu desain ilustrasi dan desain produksi.
1) Desain ilustrasi
Desain ilustrasi busana merupakan desain dasar yang tidak memiliki keterangan
spesifik tentang busana. Desain Ilustrasi busana berupa gambar yang menjadi gagasan
dasar dan membutuhkan penjabaran teknik apabila hendak diproduksi. Desain busana
bisa dibuat dengan gambar detail realistik, tetapi bisa juga desain busana juga dibuat
dalam bentuk sketsa yang memuat ide secara global. Desain ilustrasi dengan gambar
detil realistik akan memberikan kemudahan bagi sutradara dan tim tata artistik lain
untuk memahami. Tetapi karena desain ilustrasi masih merupakan tahap awal, akan
sedikit menyulitkan bagi penata busana untuk menggambar desain ulang setelah
mendapatkan penyesuaian dari sutradara. Pada tahap awal, gambar desain berupa
sketsa lebih dianjurkan karena masih ada penyesuaian di sana-sini sehingga tidak
terlalu menyulitkan dalam mengubah gambar desainnya.
2) Desain produksi
Desain produksi adalah suatu desain yang dibuat dengan tujuan untuk diproduksi. Oleh
karena itu mengandung keterangan teknik yang lebih rinci dan jelas, sehingga dapat
dibaca dan diwujudkan ke bentuk busana yang sesungguhnya. Desain produksi sudah
terkait dengan ukuran, model, potongan, teknik, dan pernak-pernik yang ada dalam
busana. Misalnya busana yang harus mengaplikasikan payet atau benang tertentu
sebagai hiasan dari busana tersebut.
e. Mempersiapkan alat dan bahan
Persiapan alat adalah mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk bekerja, atau kalau
menggunakan tata busana dengan teknik drapery, maka peralatan yang digunakan tidak
terlalu rumit, karena tata busana teknik drapery tidak terlalu banyak peralatan yang
digunakan untuk bekerja. Peralatan utama yang digunakan hanya gunting untuk
memotong bahan, dan pin sebagai alat bantu untuk penyemat kain. Bahan busana perlu
disiapkan untuk tata busana pementasan sesuai dengan konsep dan gaya pementasan yang
digagas oleh sutradara. Bahan busana bisa menggunakan busana yang sudah tersedia dan
mengaplikasikan teknik padu padan, tetapi bisa juga busana harus diadakan demi
pemenuhan konsep dan gaya pementasan. Ketika tata busana yang akan dibuat
menggunakan teknik drapery, maka bahan yang perlu disiapkah hanya lembaran tekstil
sejumlah pemeran yang ada dan berbagai jenis tali.
f. Memproduksi busana
Membuat busana untuk pementasan teater membutuhkan persiapan matang dan tata
urutan kerja yang sistematik. Seorang perancang busana tidak bisa bekerja sendiri, karena
karyanya berhubungan dengan tata artistik lain. Dimensi dan warna busana tergantung
pencahayaan yang dikerjakan penata cahaya. Rancangan busana harus
mempertimbangkan masukan sutradara, karena sutradara yang mengetahui bentuk, pola,
gaya permainan pemeran, dan konsep keseluruhan dari pertunjukan. Pengerjaan busana
untuk pementasan teater tergantung desain dan teknik pengerjaan. Suatu busana mungkin
tidak perlu dibuat, karena dapat memanfaatkan busana yang ada tinggal ditata sesuai
dengan disain rancangan. Ketika desain busana menuntut untuk diproduksi baru, maka
bisa diwujudkan dengan menyiapkan bahan sampai proses penjahitan.
Menata Busana Dasar (Drapery)
Tata busana dasar untuk pembelajaran pertama diutamakan pada tata busana dengan
mengaplikasikan teknik drapery. Teknik drapery adalah teknik pemakaian busana dari
lembaran kain yang diaplikasikan ke tubuh dengan mengaitkan dan mengikat untuk
memperoleh bentuk tertentu. Teknik ini bertujuan memperoleh bentuk tertentu dari pengolahan
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lembaran kain. Misalnya teater Yunani memakai teknik drapery untuk busana bagian luar.
Pemakaian teknik ini biasanya pemain harus memakai busana dasar. Busana dasarnya
semacam baju tanpa lengan dengan bentuk lurus dan bisa juga celana. Menata busana dengan
teknik drapery mengaplikasikan busana bungkus yaitu busana yang terdiri dari selembar kain
berbentuk segi empat dan cara pemakaian dililitkan pada tubuh. Teknik drapery bisa berdiri
sendiri dalam tata busana (busana drapery), tetapi bisa diterapkan pada busana lain.
Penggunaan teknik drapery di Asia yaitu 8penggunaan kain saree di India, dan di Indonesia,
khususnya di suku Jawa adalah teknik penggunaan kain jarik. Sedang teknik drapery yang
diaplikasikan pada busana jaman modern adalah aplikasi pemakaian jilbab pada busana muslim
di Indonesia.
a. Teknik drapery pada pemakaian kain saree
Kain saree adalah sepotong kain panjang berbentuk segi empat yang digunakan sebagai
bahan tata busana dengan cara membalut tubuh sehingga cocok untuk ukuran atau bentuk
tubuh apapun. Panjang kain saree sekitar 5,5 meter dari bahan tekstil, dan cara
pemakaiannya dengan menggunakan teknik drapery. Penggunaan kain saree biasanya
digunakan pada busana luar, sedang untuk busana dasar menggunakan petticote (semacam
rok panjang). Langkah pemakaian kain saree sebagai berikut:
1) Lilitkan petticote di pinggang seketat mungkin agar petticote tidak mudah lepas,
sebaiknya memakai blouse yang pas dengan badan.
2) Ambil ujung saree dan selipkan salah satu ujung saree ke petticote (pada langkah ini
yang perlu diperhatikan adalah ujung kain saree yang diselipkan berbeda dengan kain
saree yang disampirkan, jadi jangan sampai terbalik). Kemudian putar saree ke kiri satu
putaran penuh dan pastikan ujung saree satunya menyentuh lantai.
3) Mulai dari bagian saree yang terselip, dibuat lipatan (drapery) saree yang besarnya 712 cm dan jumlah lipatan kurang lebih 7 sampai 10 lipatan atau disesuaikan dengan
panjang saree dan harus disisakan sebagian untuk disampirkan.
4) Selipkan lipatan yang telah dibuat di pinggang agak ke kiri sebelah pusar, kemudian
selipkan bagian sisa saree (bukan ujung bagian saree yang akan disampirkan) dan
pastikan ujung saree yang akan disampirkan menyentuh lantai.
5) Sampirkan sisa kain saree dan agar tidak mudah lepas bisa menggunakan peniti atau
bross untuk menempelkan saree di blouse di bagian bahu.
b. Teknik drapery pada pemakaian jarik
Jarik adalah kain persegi panjang yang biasa digunakan oleh suku Jawa untuk tata busana
bawah. Jarik memiliki ukuran lebar sekitar 1,25 m dan panjang sekitar 2 m. Pemakaian jarik
menggunakan satu titik pusat drapery, pada bagian tengah, yang di sebut wiron. Tata aturan
penggunaan jarik berbeda antara pria dan wanita. Tata aturan masih bisa bertambah kalau
menggunakan jarik dengan motif batik. Tetapi yang paling utama adalah tata aturan
pemakaian kain jarik antara pria dan wanita menggunakan teknik drapery.
1) Pemakaian jarik untuk wanita
a) Kaki kanan di posisikan di depan kaki kiri (seperti orang melangkah). Tujuan agar
setelah jarik dipakai, masih bisa berjalan dengan nyaman.
b) Jarik dililitkan ke tubuh dari arah kiri ke kanan melingkari tubuh sampai kain jarik
tersisa kurang lebih 60 cm untuk wiron.
c) Pertama kali jarik dililitkan, jarik yang disematkan harus ditarik agak banyak atau
dilipat ujung atasnya membentuk segi tiga. Fungsi jarik ditarik agak banyak atau
dilipat membentuk segi tiga adalah, ketika jarik dililitkan ke tubuh, jarik bagian dalam
tidak terlihat atau menggantung (dalam bahasa Jawa “ngelewer). Fungsi lain adalah
agar bentuk lilitan jarik bisa membentuk lekuk tubuh bagian bawah.
d) Ujung jarik yang tersisa, kemudian dibuat wiron atau wiru atau lipatan-lipatan jarik
dan ditempatkan tepat ditengahtengah kaki.
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e) Jarik yang dililitkan ketubuh bagian bawah harus menutupi mata kaki.
f) Setelah selesai jarik dililitkan ke tubuh, kemudian lilitan jarik tersebut diikat dengan
tali, dan dililit dengan stagen (kain seperti obi tapi panjang dan berfungsi seperti ikat
pinggang).
2) Pemakaian jarik untuk pria
a) Posisi berdiri dengan kaki direnggankan senyaman mungkin.
b) Jarik dililitkan ketubuh dari arah kanan (jadi kebalikan dengan cara yang digunakan
wanita).
c) Pertama kali jarik dililitkan, jarik yang disematkan harus ditarik sedikit, agar bagian
dalamnya nanti tidak menggantung.
d) Jarik yang dililitkan harus diberi sisa kurang lebih 50 cm untuk membuat wiron.
e) Wiron dipaskan atau jatuh di tengah-tengah kaki.
f) Jarik yang dililitkan tidak menutupi mata kaki, tetapi harus menggangtung kurang
lebih 5 cm di atas mata kaki.
g) Kain jarik yang dililitkan untuk pria, hasil akhirnya tidak membentuk lekuk tubuh
bagian bawah, melainkan jatuh lurus ke bawah.
h) Setelah selesai melilitkan jarik, kemudian diikat dengan tali dan diperkuat dengan
menggunakan stagen.
3) Teknik drapery pada pemakaian jilbab
a) Pakailah ciput ninja denga rapi sebagai busana dasar, lalu letakkan kerudung segi
empat tanpa lipatan di tas kepala.
b) Tarik kedua sisi kerudung yang ada di depan ke arah belakang (di atas cepol,
assesoris busana dasar), sematkan dengan peniti atau jarum pentul.
c) Tarik sisi kerudung bagian dalam ke arah kanan untuk menutupi dada.
d) Sematkan sisi kerudung di atas bahu dengan menggunakan jarum pentul.
Penataan busana dengan teknik drapery adalah penataan busana yang paling tua, karena
sejak jaman Mesir sudah mengenal teknik penataan busana ini. Penataan busana teater pada
jaman Yunani lebih banyak menggunakan teknik drapery pada penataan busana. Teknik ini
diaplikasikan untuk busana bawah, busana atas, dan busana terusan. Bahkan teknik ini juga
diplikasikan pada sampiran maupun mantel pada jaman Romawi. Teknik drapery pada tata
busana, bisa menggunakan satu titik pusat maupun dua titik pusat. Teknik drapery dengan satu
titik pusat, sudah dijelaskan dan diaplikasikan pada penggunaan kain saree, jarik dan pada
jilbab. Sedangkan teknik drapery yang menggunakan dua titik pusat, dipalikasikan pada
pendukung busana, misalnya diplikasikan pada rok atau lengan kebaya, lengan blous dan lainlain.
PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama Peserta Didik

Nama
Kejadian/Perilaku

Tindak Lanjut

1
2
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B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Apakah pengetahuan tentang bahan tata busana itu penting? Jelaskan.
2. Apakah pengetahuan teknik penggunaan peralatan dan bahan tata busana itu penting ?
Jelaskan.
3. Tahap apa yang anda ketahui dalam menata busana teater ?
4. Bagaimana cara menata busana dengan teknik drapery? Apa itu teknik drapery dalam
menata busana teater ?
5. Mengapa seorang penata busana harus belajar tentang menata busana dengan teknik
drapery ?
No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

Skor
Penilaian

1

15

100

2

15

3

20

4

25

5

25

Nilai
Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar
Nilai
Paraf
Siswa
Guru
………

………

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat busana dengan teknik drapery satu titik
Bagaimana membuat busana dengan teknik drapery satu titik itu dilakukan ?
Ketentuan Soal :
 Buat busana dengan teknik drapery satu titik
 Presentasi didepan kelas
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No.
1.

2.
3.

4.

60

Komponen/Sub Komponen
Persiapan
Hadir tepat waktu, berseragam lengkap
Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap
Proses Kerja
Membuat busana dengan teknik drapery satu titik
Hasil
Teknik drapery satu titik
Presentasi disisipkan gambar
Sikap Kerja
Sikap Sopan dan Kreatif

Rev : 02

Skor
Maksimal
10
10
20
15
20
15
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Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu mengerjakan

10

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot
Persiapan
Proses
Skor Maksimal
20
20
Skor Perolehan
…….
…….
Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

Hasil
35
…….

Sikap
15
…….

Waktu
10
…….

Total
100
…….

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.13. Menerapkan tata rias untuk program televisi
4.13. Melakukan tata rias untuk program televisi
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

Kosmetika berasal dari kata Yunani yakni kosmetikos yang berarti keahlian dalam
menghias. Para ahli berpendapat bahwa definisi kosmetika diseluruh dunia harus sama. Di
Indonesia definisi kosmetika sesuai dengan keputusan pula Menteri Kesehatan Republik
Indonesia (1976) yakni; Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan,
dilekatkan, dituangkan, dipercikan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan
pada bahan atau bagian badan manusia dengan maksud membersihkan, memelihara,
menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Sedangkan obat
dirumuskan sebagai bahan, zat atau benda yang dipakai untuk diagnosis, pengobatan dan
pencegahan suatu penyakit atau bahan, zat yang dapat mempengaruhi struktur dan faal tubuh.
Definisi
kosmetika
dalam
peraturan
Menteri
Kesehatan
RI
No.
445/Menkes/Permenkes/1998 adalah sebagai berikut: kosmetika adalah sediaan atau paduan
bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan
organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik,
mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan
tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Syahrial
(1992) lebih mempertegas lagi bahwa; karena tuntutan manusia berusaha menggabungkan
kosmetika dengan bahan obat sampai pada batas-batas tertentu dan kegunaan tertentu pula.

Gambar 6.1. Alat dan bahan tata rias
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Berdasarkan pada pengertian di atas, maka definsi kosmetika dengan definisi obat tidak sama.
Namun dalam beberapa hal keduanya saling berkaitan, baik tujuan, kegunaan atau manfaat
yang diperoleh.
Tata rias teater
Sejarah tata rias dimulai saat manusia menjadi sadar akan dirinya. Ketika manusia mulai
menyadari bahwa diri mereka ingin terlihat lebih menarik, maka manusia lain membantu untuk
memperbaiki penampilan. Tata rias adalah seni menciptakan keindahan fisik termasuk rambut,
kulit, dan kuku. Jadi tata rias teater adalah tata rias yang difungsikan untuk menunjang
pementasan teater, khususnya digunakan oleh pemeran untuk menciptakan keindahan fisik
sesuai dengan tuntutan peran yang dimainkan.
Fungsi tata rias teater
Tata rias diartikan sebagai seni mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna. Tata rias
dalam teater mempunyai arti lebih spesifik, yaitu seni mengubah wajah untuk menggambarkan
karakter tokoh. Tata Rias dalam teater bermula dari pemakaian kedok atau topeng untuk
menggambarkan karakter tokoh. Contoh, teater Yunani yang memakai topeng lebih besar dari
wajah pemain dengan garis tegas agar ekspresi dapat dilihat oleh penonton. Beberapa teater
primitif menggunakan bedak tebal yang dibuat dari bahan alam, seperti tanah, tulang,
tumbuhan, dan lemak binatang. Pemakaian tata rias akhirnya menjadi bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari peristiwa teater. Tokoh teater memiliki karakter berbeda. Penampilan tokoh
yang berbeda-beda membutuhkan penampilan yang berbeda sesuai karakter. Tata rias
merupakan salah satu cara menampilkan karakter tokoh yang berbeda-beda tersebut. Tata rias
dalam teater berfungsi untuk:
1) Menyempurnakan Penampilan Wajah
Wajah seorang pemain memiliki kekurangan yang bisa disempurnakan dengan
mengaplikasikan tata rias. Misalnya pemain memiliki hidung yang kurang mancung, mata
yang tidak ekspresif, bibir yang kurang tegas, dan sebagainya. Tata rias bisa
menyempurnakan kekurangan tersebut sehingga muncul kesan hidung tampak mancung,
mata menjadi lebih ekspresif, dan bibir bergaris tegas. Penyempurnaan wajah dilakukan
pada pemain yang secara fisik telah sesuai dengan tokoh yang dimainkan. Misalnya,
seorang remaja memerankan siswa sekolah. Tata rias tidak perlu mengubah usia, tetapi
cukup menyempurnakan dengan mengoreksi kekurangan yang ada untuk disempurnakan.
Pemain yang tidak menggunakan rias, wajahnya akan tampak datar, tidak memiliki
dimensi.
2) Menggambarkan Karakter Tokoh
Karakter berarti watak. Tata rias berfungsi melukiskan watak tokoh dengan mengubah
wajah pemeran menyangkut aspek umur, ras, bentuk wajah, dan tubuh. Karakter wajah
merupakan cermin psikologis dan latar sosial tokoh yang hadir secara nyata. Misalnya,
seorang yang optimis digambarkan dengan tarikan sudut mata cenderung ke atas.
Sebaliknya, tokoh pesimistis cenderung memiliki karakter garis mata yang menurun. Tata
rias memiliki kemampuan mengubah sekaligus menampilkan karakter yang berbeda dari
pemeran.
3) Memberi Efek Gerak pada Ekspresi Pemain
Wajah seorang pemain di atas pentas, tampak datar ketika tertimpa cahaya lampu. Oleh
karena itu dibutuhkan tata rias untuk menampilkan dimensi wajah pemain. Tata rias
berfungsi menegaskan garis wajah karakter, sehingga saat berekspresi muncul efek gerak
yang tegas dan dapat ditangkap oleh penonton. Seorang penata rias harus mencermati gerak
ekspresi wajah untuk menentukan garis yang akan dibuat. Menghasilkan Garis-garis Wajah
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sesuai dengan Tokoh Menampilkan wajah sesuai dengan tokoh membutuhkan garis baru
yang membentuk wajah baru. Fungsi garis tidak sekedar menegaskan, tetapi juga
menambahkan sehingga terbentuk tampilan yang berbeda dengan wajah asli pemain.
Misalnya, seorang remaja yang memerankan seorang berumur 50 tahun. Wajah perlu
ditambahkan garis-garis kerutan sesuai wajah seorang berusia 50 tahun. Seorang yang
berperan menjadi tokoh binatang, maka perlu membuat garis-garis baru sesuai dengan
karakter wajah binatang yang diperankan.
4) Menambah Aspek Dramatik
Peristiwa teater selalu tumbuh dan berkembang. Tokohtokoh mengalami berbagai peristiwa
sehingga terjadi perubahan dan penambahan tata rias. Misalnya, seorang tokoh tertusuk
belati, tertembak, tersayat wajahnya, maka dibutuhkan tata rias yang memberikan efek
sesuai dengan kebutuhan. Tata rias bisa memberikan efek dramatik dari peristiwa yang
terjadi dengan menciptakan efek tertentu sesuai kebutuhan.
Jenis tata rias teater
Tata rias dalam teater ada beberapa jenis, dan ini dipengaruhi oleh gaya pementasan teater.
Tata rias teater dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu; tata rias korektif, tata rias fantasi, dan tata
rias karakter.
1) Tata Rias Korektif
Tata rias korektif (corective make-up atau Straight makeup) merupakan bentuk tata rias
yang bersifat menyempurnakan (koreksi). Tata rias ini menyembunyikan kekurangan yang
ada pada wajah dan menonjolkan hal yang menarik dari wajah. Setiap wajah memiliki
kekurangan dan kelebihan. Seseorang yang memiliki bentuk wajah kurang sempurna,
misalnya dahi terlalu lebar, hidung kurang mancung, dan sebagainya, dapat disempurnakan
dengan tata rias korektif. Seorang pemain membutuhkan tata rias korektif ketika tampilan
tidak membutuhkan perubahan usia, ras, dan perubahan bentuk wajah. Biasanya pemeran
memiliki kesesuaian dengan tokoh yang diperankan. Wajah pemain cukup disempurnakan
dengan menyamarkan, menegaskan, dan menonjolkan bagian wajah sesuai tokoh yang
diperankan.
2) Tata Rias Fantasi
Tata rias fantasi dikenal dengan tata rias karakter khusus. Disebut tata rias karakter khusus,
karena menampilkan wujud rekaan dengan mengubah wajah tidak realistik. Tata rias
fantasi menggambarkan tokoh yang tidak riil keberadaannya dan lahir berdasarkan daya
khayal semata. Tipe tata rias fantasi beragam, mulai dari badut, tokoh horor, sampai
binatang. Beberapa teater di Asia, seperti Opera Cina dan Kabuki menggunakan jenis tata
rias fantasi. Tata Rias Opera Cina menyerupai topeng. Wajah pemain yang sebenarnya tak
tampak. Tata Rias Kabuki memiliki pola yang menggambarkan karakter berbeda.

Gambar 6.2. Tata rias opera cina
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Gambar 6.3. Tata rias kabuki
Pola tata rias pada Kabuki diaplikasikan pada wajah pemain yang seluruhnya dibuat putih.

Gambar 6.4. Aplikasi tata rias kabuki
3) Tata Rias Karakter
Tata rias karaker adalah tata rias yang mengubah penampilan wajah seseorang dalam hal
umur, watak, bangsa, sifat, dan ciri khusus yang melekat pada tokoh. Tata rias karakter
dibutuhkan ketika karakter wajah pemeran tidak sesuai dengan karakter tokoh. Tata rias
karakter tidak sekedar menyempurnakan, tetapi mengubah tampilan wajah. Contoh,
mengubah umur pemeran dari muda menjadi tua. Mengubah anatomi wajah pemain untuk
memenuhi tuntutan tokoh dapat juga digolongkan sebagai tata rias karakter, misalnya
memanjangkan telinga, misal tokoh suku Dayak Kalimantan yang memiliki tradisi
memanjangkan telinga.
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Gambar 6.5. Mengubah usia pemeran

Gambar 6.6. Mengubah anatomi tubuh
Alat dan Bahan Tata Rias Dasar
Pengetahuan bahan dan peralatan tata rias sangat penting bagi seorang penata rias.
Pengetahuan bahan dan peralatan menjadi dasar untuk memilih bahan dan alat yang sesuai
dengan kebutuhan. Perkembangan zaman dan teknologi membawa konsekuensi pada teknologi
bahan dan peralatan tata rias. Hampir setiap tahun bahan kosmetik diproduksi dengan berbagai
jenis dan kualitas yang beragam. Peralatan tata rias sangat beragam tergantung kegunaan.
Beberapa memiliki fungsi yang sangat khusus untuk merias bagian yang sangat khusus seperti
alis, bulu mata, dan lain sebagainya. Dengan mengenal peralatan tata rias maka kesalahan
penggunaan alat bisa diminimalisir. Sering terjadi pada penata rias amatir, yang sembanrangan
mempergunakan peralatan tata rias, sehingga menyebabkan alat mudah rusak atau tidak dapat
digunakan dengan baik. Peralatan dasar penata rias adalah:
a. Sikat alis
Sikat alis memiliki bentuk ganda. Pada satu sisi berbentuk sisir kecil dan sisi lain adalah
sikat yang berbentuk seperti sikat gigi. Fungsinya untuk merapikan alis, baik sebelum dan
sesudah pemakaian pencil alis dan shadow.
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Gambar 6.7. Sikat alis
b. Sikat bulu mata
Sikat bulu mata adalah sikat dengan bulu-bulu yang ditata melingkar seperti spiral. Sikat ini
memiliki karakter bulu sikat yang kasar. Fungsinya untuk membersihkan bulu mata dan
menyempurnakan maskara yang tidak rata.

Gambar 6.8. Sikat bulu mata
c. Kuas alis
Kuas alis berbulu halus atau kasar. Ujung kuas dipotong menyerong atau diagonal. Kuas ini
digunakan untuk membaurkanpensil alis atau eye shadow yang telah diaplikasikan sehingga
terlihat rapi dan natural.

Gambar 6.9. Kuas alis
d. Kuas eye liner
Kuas eye liner ada dua macam. Pertama, kuas dengan bulu-bulu halus, agak panjang dan
ramping. Kuas eye liner berfungsi untuk melukis garis mata. Melukis garis mata bisa
memakai eye shadow atau eye liner cair. Apabila menggunakan bahan eye shadow, kuas
dalam keadaan basah. Sebaliknya kalau menggunakan bahan eye liner cair, kuas dalam
keadaan kering. Kedua, kuas dengan bulu-bulu halus, ujung bulat dan bulu agak tebal.
Kuas ini berfungsi menyempurnakan dan memadukan eye liner dengan pencil mata.

Gambar 6.10. Kuas eyeliner
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e. Kuas bibir
Kuas bibir berukuran sedang dengan bulu lembut dan berujung lancip. Digunakan untuk
mengaplikasikan pewarna bibir dan lip gloss.

Gambar 6.11. Kuas bibir
f. Kuas concealer
Kuas concealer memiliki ukuran bervariasi. Kuas ini digunakan unuk mengaplikasikan
concealer pada noda yang terdapat di wajah. Kuas yang berukuran kecil dipakai untuk
menjangkau sudut-sudut wajah, seperti sudut mata.

Gambar 6.12. Kuas concealer
g. Kuas eye shadow
Kuas eye shadow terdiri dari dua jenis, pertama, berbentuk pipih, berujung tipis, dengan
bulu lembut. Fungsinya sebagai pembentuk garis (ujung kuas pada posisi mendatar), untuk
mengisi, dan pembaur warna (ujung kuas dalam posisi berdiri). Kedua, kuas berbulu tebal,
lembut, dan ujung bulat. Kuas ini digunakan unuk membantu menyempurnakan sapuan
gradasi warna eye shadow. Pengaplikasian tidak memerlukan satu titik berat. Fungsi lain
kuas ini adalah untuk membentuk dan menghaluskan bayangan hidung. Kuas ini terdiri atas
berbagai ukuran. Ukuran kecil digunakan sebagai aplikator pada daerah yang
membutuhkan titik berat atau membentuk garis, misalnya pada sudut mata atau tepian
kelopak mata. Kuas besar untuk membentuk highlight. Pada prinsipnya makin ke atas
ukuran kuas yang digunakan, makin besar. Untuk warna lebih pekat, kuas dapat digunakan
dalam keadaan basah.
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Gambar 6.13. Kuas eye shadow
h. Kuas kipas
Kuas kipas berbentuk pipih dan melebar seperti kipas. Terbuat dari bulu yang sangat halus.
Kuas ini digunakan untuk membersihkan serpihan kosmetik yang mengotori wajah.

Gambar 6.14. Kuas kipas
i. Kuas shading
Kuas shading memiliki bulu lembut, tebal, dan ujungnya dibentuk serong. Digunakan
untuk aplikasi teknik shading pada bagian wajah yang bersudut, seperti hidung atau rahang.

Gambar 6.15. Kuas shading
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j. Kuas blush on
Kuas blush on (blush brush) memiliki gagang langsing dengan bulu lembut dan agak tebal.
Berfungsi untuk mengaplikasikan blush on pada pipi atau bagian wajah lain.

Gambar 6.16. Kuas blush on
k. Kuas powder
Kuas powder bergagang besar dengan bulu lembut dan gemuk. Kuas ini digunakan untuk
mengaplikasikan losse powder. Bisa juga digunakan untuk finishing yaitu menyatukan
bahan rias agar terpadu lebih sempurna.

Gambar 6.17. Kuas powder
l. Velour powder puff
Velour powder puff terbuat dari bahan sejenis beludru yang lembut. Berbentuk bundar dan
tersedia dalam dua ukuran, yaitu besar dan kecil. Besar untuk mengaplikasikan bedak tabur
dan kecil untuk bedak padat pada wajah.

Gambar 6.18. Powder Puff
m. Spon wajik
Spon wajik berbentuk segi tiga. Terbuat dari bahan latex. Digunakan untuk meratakan
conceleor atau foundation pada bagian wajah yang sulit dijangkau, seperti bagian bawah
mata, sudut mata, dan hidung.

Gambar 6.19. Spon bundar
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n. Aplikator berujung spon
Aplikator dengan bagian ujung terbuat dari spon digunakan untuk mengaplikasikan eye
shadow. Tata rias biasanya menggunakan beberapa warna eye shadow. Idealnya setiap
warna menggunakan satu aplikator, sehingga warna tidak kotor.

Gambar 6.20. Aplikator
o. Pinset
Pinset terbuat dari logam dengan ujung pipih. Pinset berfungsi untuk mencabut bulu alis.
Pinset juga bisa dimanfaatkan untuk mengaplikasikan bulu mata palsu.

Gambar 6.21. Pinset
p. Gunting
Gunting idealnya tersedia dalam berbagai ukuran, setidaknya tersedia gunting kecil, baik
gunting biasa, maupun gunting potong. Gunting potong rambut bisa dimanfaatkan untuk
merapikan alis, kumis, dan jenggot. Gunting potong rambut bermanfaat pula untuk
mengaplikasikan kumis dan jenggot palsu.

Gambar 6.22. Gunting tata rias
q. Pencukur alis
Alat pencukur alis berupa pisau kecil yang bergerigi. Alat ini berguna untuk membentuk
alis.

Gambar 6.23. Penucukur alis
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r. Penjepit bulu mata
Penjepit bulu mata terbuat dari logam. Bergagang seperti gunting dengan ujung
melengkung seperti bulu mata. Fungsinya untuk melentikkan bulu mata.

Gambar 6.24. Penjepit bulu mata
Alat yang telah disebutkan di atas adalah alat pokok, disamping itu, penata rias harus
melengkapi dengan alat penunjang tata rias, antara lain lenan, barang habis pakai, scotch tape,
lem make-up, bulu mata palsu, dan rambut sintetis.
1) Lenan
Lenan biasa digunakan untuk merias wajah adalah cape, bandana, handuk kecil, dan
waslap. Cape dipakai untuk menutup pakaian pada waktu dirias agar tidak kotor terkena
percikan kosmetik. Bandana dipakai untuk mengikat rambut agar tidak mengganggu pada
waktu wajah dirawat atau dirias. Handuk kecil digunakan untuk menutup kepala atau
rambut sebagaimana bandana pada waktu merawat wajah atau digunakan untuk
melembabkan kulit wajah pada waktu kulit wajah akan dirawat. Waslap digunakan untuk
mengangkat masker dan untuk melembabkan kulit wajah yang akan dirawat.

Gambar 6.25. Cape make-up dan Bandana

2) Barang Habis Pakai
Bahan pelengkap lain yang biasa digunakan dalam merias atau merawat kulit wajah adalah
barang yang habis seperti tissue, cotton bud, kapas, dan es batu. Bahan pelengkap tersebut
digunakan untuk membantu mendapatkan hasil rawatan dan riasan yang rapih dan tahan
lama.

Gambar 6.26. Barang habis pakai
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3) Scocth Tape
Scotch tape berguna untuk mengoreksi mata yang tidak seimbang atau mengganjal kelopak
mata agar menjadi lebih besar. Scotch tape dibuat dari bahan plastik atau bahan yang
membuat eye shadow mudah menempel pada kelopak mata. Jenis lain adalah scotch tape
glitter atau selotip mata yang berkilau, selain berfungsi untuk memperbesar kelopak mata,
juga sangat efektif untuk diaplikasikan sebagai perona mata yang memberikan kesan
dramatis dan glamour. Intensitas efek kilau yang dimunculkan scotch tape glitter lebih
besar dibandingkan dengan penggunaan eye shadow yang mengandung glitter.
4) Lem Kosmetika
Lem kosmetika adalah lem khusus untuk merekatkan bulu pada waktu proses tata rias. Lem
ini digunakan untuk merekatkan bulu pada tata rias, baik bulu mata palsu, kumis palsu,
jenggot palsu, atau rambut palsu. Lem ini aman bagi kulit, tapi harus sesuai dengan
petunjuk pemakaian.
5) Bulu Mata Palsu
Bulu mata palsu, digunakan untuk membuat bulu mata tampak lebih panjang, lebat, dan
indah sehingga menunjang kesempurnaan penampilan riasan wajah. Bulu mata palsu
terbuat dari bahan sintetis dengan ketebalan yang beragam dan tersedia berbagai model,
antara lain:
a) Bulu mata bawah.
Bulu mata bawah memberikan kesan cantik pada mata. Bulu mata ini menjadikan
seseorang tampil ala baby doll, bisa dipotong dan bisa digunakan setengah.
b) Bulu mata angsa.
Bulu mata angsa bagian ujung bulu matanya lebih panjang. Dengan bulu mata angsa
seseorang tampak unik dan tampil beda, sehingga sangat cocok dipakai oleh seseorang
yang senang bereksperimen dan senang menjadi pusat perhatian.
c) Bulu mata menyamping dan lebat.
Hampir semua bulu mata palsu, lentik, dan ke depan, tetapi bulu mata palsu ini
bentuknya menyamping. Bagi yang memiliki mata belo dan ingin tampak lebih kecil,
bulu mata jenis ini sangat membantu dalam membuat penampilan mata terkesan lebih
sipit.
d) Bulu mata berwarna.
Bulu mata tidak selamanya berwarna hitam, tetapi ada juga bulu mata yang beraneka
warna. Bulu mata warna dapat diserasikan ketika menggunakan rambut palsu dengan
warna yang mencolok. Bulu mata ini bisa menjadi paduan yang menarik, karena dapat
diserasikan dengan warna rambut palsu atau warna busana yang digunakan. Bulu mata
yang menampilkan kesan kemilau. Bagi yang suka berpenampilan glamour, bulu mata
palsu ini sangat cocok digunakan. Pada malam hari, kemilau bulu mata palsu ini akan
sangat terlihat, karena bulu mata ini ditaburi butiran-butiran aksesoris seperti mutiara,
mote, payet atau kristal.
e) Bulu mata silang.
Bulu mata silang akan membuat penampilan mata terlihat sempurna. Bulu mata ini
sangat cocok digunakan untuk acara pesta dan mata terlihat berkarakter.
f) Bulu mata per-satuan.
Bulu mata ini bertuknya persatuan, jadi bisa digunakan pada bagian tertentu yang ingin
terlihat panjang atau tebal. Bagian ujung bulu mata, biasanya yang ingin terlihat tebal
dan panjang.
g) Bulu mata bawah natural. Bulu mata palsu ini fungsinya hanya untuk mempertebal bulu
mata bawah, sehingga mata terkesan lebih hidup.
h) Bulu mata tebal bentuk zig zag.
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Bulu mata palsu ini bisa dijadikan kreasi bila ingin mencoba bermacam-macam
karakter dan riasan mata akan terlihat unik.
Rambut Palsu
Rambut palsu adalah rambut yang terbuat dari bulu kuda, rambut manusia, wol, bulu,
rambut yak, rambut kerbau, atau bahan sintetis. Pemakaian rambut palsu untuk kepentingan
mode atau berbagai alasan estetika, termasuk mematuhi budaya dan agama. Kata wig dalam
bahasa Inggris adalah singkatan dari periwig dan pertama kali muncul dalam bahasa Inggris
sekitar tahun 1675. Rambut palsu dapat digunakan sebagai aksesori kosmetik, kadangkadang
dalam konteks agama. Aktor sering memakai rambut palsu dalam rangka untuk lebih
menggambarkan karakter. Rambut palsu bisa dipotong-potong untuk membuat kumis, jenggot,
maupun untuk tambahan rambut demi kepentingan tata rias.

Gambar 6.27. Rambut palsu
Penata rias harus mengerti bahan merias dan tersedia di pasaran. Bahan merias biasa tersedia di
toko kosemetik. Masing-masing bahan digunakan secara berbeda sesuai pentahapan dan fungsi
tata rias, seperti dijelaskan berikut:
a) Cleanser
Cleanser disebut pembersih. Cleanser bentuknya macammacam, seperti krim, gel, dan
lotion. cleanser berfungsi untuk membersihkan wajah dari kotoran, sehingga wajah
menjadi bersih dan bebas lemak. Ada pula j cleanser khusus yang digunakan untuk
membersihkan bagian wajah yang sensitif, seperti bibir atau bagian kelopak mata.

Gambar 6.28. Cleanser
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b) Astringent
Astringent disebut toner, clarifying, atau penyegar. Astringent berbentuk cair dan berfungsi
menyegarkan wajah. Astringent mengandung banyak alkohol. Astringer yang baik
sedikitkandungan alkoholnya. Saat ini banyak produk penyegar yang mengandung sedikit
alkohol atau tanpa alkohol. Jenis penyegar tanpa alkohol lebih aman untuk kulit.

Gambar 6.29. Astringent
c) Concealer
Pada wajah manusia sering terdapat noda hitam atau coklat yang mengganggu penampilan.
Capek dan kurang istirahat sering menimbulkan berkas hitam melingkar di sekitar mata.
Concealer adalah sejenis bahan tata rias yang berfungsi untuk menyamarkan sekaligus
menutup kekurangan tersebut. Concealer berbentuk krim, compact, dan stik. Cara
pemakaian dioleskan pada bagian yang perlu disamarkan atau ditutup.

Gambar 6.30. Concealer
d) Foundation
Foundation disebut alas bedak. Berfungsi memberikan efek mulus pada wajah. Foundation
diaplikasikan sesudah concelear. Foundation memiliki berbagai bentuk, seperti krim, stik,
atau compact (padat). Foundation tersedia dalam berbagai tingkatan warna, mulai dari
netral, terang ,sampai warna gelap sesuai dengan warna kulit manusia. Penggunaan pada
wajah bisa dilakukan dengan tangan atau spon.

Gambar 6.31. Foundation
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e) Losse Powder
Losse Powder biasa bedak tabur. Losse powder berbentuk bubuk halus dan lembut. Losse
powder juga tersedia dalam berbagai tingkatan warna sesuai dengan kulit manusia.
Fungsinya untuk menyempurnakan pori-pori yang terbuka. Pori-pori akan tersamarkan dan
kulit wajah tampak lebih sempurna. Losse powder juga berfungsi menyatukan concealer
dengan foundation.

Gambar 6.32. Losse powder
f) Compact Powder
Compact powder disebut bedak padat. Bedak padat berfungsi untuk lebih menyempurnakan
wajah. Wajah menjadi tambah mulus. Sebagaimana bedak tabur, bedak padat memiliki
berbagai macam tingkatan warna.

Gambar 6.33. Compact powder
g) Blush on
Blush on disebut pemerah pipi. Bahan ini untuk memberikan rona merah pada pipi
sehingga tampil lebih segar dan berseri. Blush on tersedia dalam berbagai tingkatan warna,
mulai dari merah muda sampai merah tua.

Gambar 6.34. Blush on
h) Kosmetik Bibir
Kosmetik bibir digunakan untuk membentuk dan memperindah bibir. Peralatan yang
digunakan bermacam-macam tergantung pembentukan dan warna yang diinginkan. Setiap
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bibir manusia memiliki karakter berbeda dan terkadang menggambarkan watak pemiliknya.
Untuk mengubah kesan asli, bentuk bibir perlu disesuaikan dengan karakter peran. Untuk
mebentuk dan memperindah bibir diperlukan.
Lipstick. Pemerah atau pewarna bibir. Lipstick tersedia dalam bentuk stik dan krim
padat yang dikemas seperti kemasan bedak padat. Pemerah bibir tersedia dalam berbagai
macam warna. Mulai dari merah dengan berbagai tingkatan warna, violet, coklat, sampai
warna gelap yang cenderung hitam. lipstick berfungsi untuk memberi warna pada bibir.
Setiap warna menghasilkan karakter berbeda.

Gambar 6.35. Lipstick
i. Kosmetik Mata
Sama dengan kosmetika bibir, kosmetik untuk membentuk dan memperindah mata
bermacam-macam. Dengan kosmetik ini mata pemain dapat dibuat sesuai dengan tuntutan
karakter peran yang akan dimainkan. Beberapa kosmetik mata antara lain:
a) Eye shadow atau perona mata berbentuk compact atau padat.
Diaplikasikan pada kelopak mata untuk menambah karakter. Eye shadow dapat
difungsikan untuk membentuk alis. Terutama warna gelap. Dalam pementasan teater,
eye shadow dimanfaatkan untuk membuat shadow dan highlight pada bagian wajah
tertentu.

Gambar 6.36. Eye shadow
b) Eye liner digunakan untuk memberi kontur atau garis pada mata sesuai yang
dikehendaki. Tujuannya agar mata lebih tampak ekspresif, eye liner berbentuk pensil
dan berbentuk cair.

Gambar 6.37. Eyeliner

77

Rev : 02

No : F.02.55

MODUL ELEKTRONIK

Kur Terintegrasi Iduka

c) Maskara berfungsi menebalkan dan melentikkan bulu mata. Dikemas dalam tabung
kecil yang sudah dilengkapi dengan aplikator khusus yang ujungnya seperti sikat
lembut. Sikat difungsikan untuk membentuk bulu mata menjadi lentik.

Gambar 6.38. Maskara
d) Pensil Alis, berfungsi untuk membentuk dan memberi tebal pada alis. Dalam
pementasan teater, pencil alis juga dimanfaatkan untuk membuat garis-garis pembentuk
pada wajah. Misalnya, untuk membuat garis kerutan pada wajah. Pensil alis tersedia
dalam dua warna, yaitu hitam dan coklat.

Gambar 6.39. Pensil alis
j. Body Painting
Body painting adalah bahan yang bersifat opak (menutup) berbentuk krim dan stik. Di
Indonesia banyak tersedia dalam bentuk krim. Bahan ini biasa digunakan untuk tata rias
fantasi. Tersedia dalam berbagai warna, mulai dari putih, hitam, merah, hijau, biru, dan
kuning. Body painting berfungsi pula untuk melukis badan, seperti membuat tatto atau
memberi warna pada bagian badan tertentu.

Gambar 6.40. Body painting
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Teknik Penggunaan Alat dan Bahan
Teknik penggunaan alat dan bahan adalah pengetahuan bagaimana cara menggunakan alat dan
bahan untuk bekerja. Alat dan bahan tata rias harus terkuasai sebelum merias agar
mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu dengan mengetahui teknik penggunaan alat dan
bahan, tidak akan terjadi kesalahan aplikasi alat dan bahan tata rias. Misalnya sebelum merias
wajah, maka yang harus dilakukan adalah membersihkan dan menyegarkan wajah dengan
cleanser dan astringent.
a. Penggunaan cleanser dan astringent.
Cleanser dan astringent adalah bahan pembersih dan penyegar wajah. Fungsinya
adalah membersihkan wajah dari debu dan lemak sebelum wajah dirias. Cara pemakaian
dengan cara diusapkan di wajah dengan bantuan kapas. Selain itu bisa dengan diusapkan
pada wajah dengan melakukan rotasi ke arah atas untuk memperoleh hasil akhir yang
maksimal. Cara pemakaian penyegar (astringent) adalah diusapkan pada wajah dengan
kapas, atau bisa juga dengan cara ditepuk-tepuk perlahan kearah bawah agar kosmetik
riasan dapat melekat dengan sempurna dan lebih tahan lama. Pemakaian penyegar
(astringent) disesuaikan jenis kulit wajah, karena ada jenis kulit wajah yang sensitif dengan
alkohol, sedang penyegar (astringent) banyak mengandung alkohol.
b. Penggunaan eye shadow dan eye liner
Perona mata atau eye shadow, berfungsi untuk memberikan warna pada mata dan
untuk mendapatkan kesan tertentu. Penggunaan eye shadow dengan cara dioleskan
perlahan-lahan pada kelopak mata mulai dari sudut tengah mata ke samping kelopak mata,
semakin keluar semakin menipis dan menghilang serta highlight di ujung alis dengan
menggunakan kuas mata tumpul (blunt shadow brush) atau aplikator dan dirapikan dengan
cara menyapukan kuas penyelesaian riasan mata ( fluff brush). Ketika menggunakan perona
mata atau eye shadow, terutama yang berwarna gelap seperti smoky, riasan mata mungkin
jatuh mengotori bagian bawah mata yang telah diberi foundation dan bedak. Untuk
mengatasi ada dua cara yaitu memberi bedak tabur di bawah mata hingga di atas tulang
pipi.
Jadi bila ada serbuk eye shadow yang jatuh akan mudah dibersihkan dengan
menyikat bedaknya saja. Cara kedua adalah dengan membuat riasan mata terlebih dahulu,
baru kemudian mengenakan foundation dan bedak sehingga pewarna yang jatuh dapat
tertutupi.Untuk memperkuat eye shadow agar efek warna tampak lebih ‘ke luar’ dan
mewah, celupkan kuas pemulas eye shadow ke dalam sedikit air. Sapukan eye shadow yang
akan dipakai dengan kuas, kemudian sapukan eye shadow yang telah diberi air ke kelopak
mata. Penggunaan eye liner dapat membantu menegaskan bentuk mata dan membuat mata
lebih besar dan menarik. Pilih pensil eye liner yang lembut dan tajam, apabila akan
menggunakan eye liner. Buat garis dari bagian dalam mata, terus mengikuti garis mata ke
arah ujung luar. Jika ingin mengulangi, mulai lagi dari ujung mata tadi. Hindari
menggambar secara sepotong - potong agar garis mata rata dan tidak patah-patah. Untuk
menghindari keluarnya air mata saat memakai riasan mata, cobalah membuka sedikit mulut
sehingga air mata tidak banyak ke luar.
c. Penggunaan bulu mata palsu
Bulu mata palsu berfungsi untuk mengoreksi kekurangan atau kelemahan bentuk
mata. Penggunaan bulu mata palsu dapat menampilkan ekspresi mata yang lebih cemerlang
dan memberikan kesan dramatis. Cara memasang bulu mata palsu dapat dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut :
1) Sebelum menggunakan bulu mata palsu, jepit dulu bulu mata asli dengan alat pelentik
bulu mata.
2) Buat garis dengan eye liner tepat di atas bulu mata asli, untuk memberikan kesan
natural.
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3) Bersihkan bulu mata dari debu dan kotoran sebelum bulu mata palsu dipasang. Bulu
mata palsu dicoba dipasang di kelopak mata dan pastikan panjang bulu mata sesuai
dengan kebutuhan. Gunting ujung-ujung bulu mata palsu jika tidak diinginkan.
4) Lihat lurus ke arah kaca sebelum bulu mata palsu diberi lem dan untuk memastikan
letak bulu mata yang akan ditempel.
5) Aplikasikan lem tipis-tipis pada garis bulu mata palsu. Tunggu kira-kira 15 detik
sampai lem terlihat mengering.
6) Tutup kelopak mata, pasang bulu mata palsu pada garis dalam bulu mata dan tunggu
kira-kira 30 detik sebelum membuka mata dan pastikan lem kering.
7) Aplikasikan eye liner pada bulu mata bagian dalam, kemudian aplikasikan kembali eye
liner di atas bulu mata palsu untuk menutupi lem yang mungkin masih terlihat.
8) Lentikkan bulu mata dengan penjepit bulu mata, aplikasikan maskara di kedua bulu
mata asli dan bulu mata palsu, satukan sehingga tampak alami.

Gambar 6.41. Teknik penggunaan bulu mata palsu
d. Scotct tape
Scoth tape berguna untuk mengoreksi kelopak mata yang tidak seimbang atau kurang
besar sehingga kelopak mata menjadi lebih besar. Scoth tape ada yang polos berbentuk
gulungan, dan ada yang berbentuk potongan yang dilapisi partikel mengkilap dan
berwarna. Jika menggunakan scoth tape berbentuk gulungan, caranya potong scoth tape
sesuai lebar mata, kemudian bentuk menjadi bentuk bulan sabit kecil atau menyerupai
kelopak mata dan pastikan panjangnya tidak melebihi panjang mata. Tempelkan scoth tape
di bawah garis kelopak mata dan letakkan agak di tengah. Scoth tape ditempel sebelum
memakai alas bedak. Tutup tepi scoth tape dengan eye liner dan sempurnakan dengan
pemakaian bulu mata palsu.

Gambar 6.42. Teknik penggunaan scoth tape
e. Penggunaan pelentik mata
Bulu mata merupakan sentuhan terakhir dari aplikasi riasan mata. Penampilan bulu
mata yang tidak tertata dengan rapi dapat membuat mata tidak terlihat segar, menarik dan
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tidak hidup. Untuk membuat mata tampak berbinar tidak gunakan penjepit bulu mata (eye
lash curler) sebelum mengenakan maskara. Teknik pemakaian penjepit bulu mata adalah:
1) Penjepit bulu mata yang terbuat dari logam dipanaskan dengan menggunakan hair
dryer. Penjepit yang hangat memudahkan proses pelentikan.
2) Jepit bulu mata dari pangkalnya, tekan dengan lembut kelopak mata, supaya pangkal
bulu mata terjepit seluruhnya. Tahan selama beberapa detik dan pastikan jangan sampai
ada bulu mata yang tercabut.
3) Untuk mendapatkan bulu mata yang lentik alami, angkat penjepit mata ke arah atas
pada saat menjepit bulu mata, lalu ulangi sekali lagi.

Gambar 6.43. Teknik penggunaan alat pelentik bulu mata
f. Penggunaan mascara
Cara mengaplikasikan maskara dapat dilakukan dengan
langkah sebagai berikut :
1) Miringkan kepala sedikit ketika akan membubuhkan maskara.
2) Bubuhkan maskara dimulai dari ujung bulu mata atas bagian luar dan sikatlah
dengan sikat mascara dengan lembut beberapa kali untuk menambah ketebalan.
3) Tahap berikutnya lakukan hal yang sama pada ujung bulu mata atas bagian dalam,
sehingga ujung bulu mata menjadi tebal dan lentik.
4) Untuk mengaplikasikan maskara pada bulu mata bagian bawah, tempatkan sikat
sejajar dengan pangkal bulu mata. Sapukan dari pangkal sampai ke ujung bulu
mata.
g. Penggunaan blush on
Semburat warna pada daerah pipi, dapat membuat wajah tampak segar, sehat, dan
memberi efek kontur wajah sempurna. Blush on merupakan penyempurna riasan yang
dapat memberikan sentuhan warna pada wajah yang pucat. Cara penggunaan perona
pipi (blush on) sebagai berikut :
1) Aplikasi blush on adalah setelah memakai bedak dengan menggunakan kuas blush
on (blush brush) dengan cara dikuaskan di daerah pipi atau yang menonjol menuju
ke samping luar dan semakin tipis.
2) Aplikasikan blush on warna gelap dan terang untuk memberikan efek sehat, segar,
dan memberi dimensi pada wajah.
3) Jika terlalu banyak membubuhkan blush on, untuk meratakan, beri bedak warna
natural di atas blush on atau bedak berwarna putih.
4) Gunakan kuas blush on untuk mengaplikasikan blush on. Sapukan blush on mulai
dari arah tulang pipi dekat pusat telinga, sampai ke arah tulang pipi di bawah mata.
5) Ketika mengaplikasikan blush on sebagai shading gunakan dua atau tiga tingkat
lebih gelap dari warna kulit.
6) Jika merasa lelah dan wajah ingin tampak segar, aplikasikan blush on warna merah
muda di bagian tulang pipi.
7) Jika kulit berwarna terang atau putih, pilih blush on warnawarna muda, seperti
gradasi warna pink dan hindari warna kecoklatan.
8) Jika kulit berwarna sawo matang atau gelap, pilih blush on warna hangat seperti
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terakota, plum, oranye kecoklatan, merah anggur atau coklat tembaga.
9) Blush on berbentuk krim memberi kesan natural, cocok untuk kulit kering dan
normal.
10) Aplikasikan blush on pada wajah yang telah diberi foundation sebelum dibubuhi
bedak.
11) Blush on berbentuk padat mudah digunakan dan tidak akan terlihat pecah-pecah
pada pipi. Jenis ini disarankan untuk kulit berminyak. Gunakan kuas khusus blush
on untuk membubuhkannya dan kenakan blush on bentuk padat setelah
menggunakan bedak.
12) Blush on bentuk stick, mengandung banyak krim dan disarankan untuk kulit kering
dan normal.

Gambar 6.44. Teknik penggunaan blush on
h. Penggunaan pewarna bibir (lipstick) dan lip liner
Penggunaan lipstick dengan bantuan kuas lipstick akan diperoleh warna yang merata.
Sebelum mengaplikasikan lipstick lebih baik buat garis bibir dengan lip liner mulai dari
tengah bibir atas ke samping kiri dan kanan juga bibir bawah, lalu isilah tengah bibir
dengan lipstick lebih muda sedikit dari garis bibir yang telah dibuat dengan lip liner.
Teknik Merias
Teknik merias adalah tata cara yang digunakan untuk merias baik merias wajah maupun merias
tubuh. Tata rias wajah panggung adalah riasan wajah yang dipakai untuk kesempatan
pementasan di atas panggung. Rias wajah panggung merupakan rias wajah dengan penekanan
efek tertentu seperti pada mata, hidung, bibir, dan alis supaya perhatian secara khusus tertuju
pada wajah. Rias wajah untuk dilihat dari jarak jauh di bawah sinar lampu yang terang (spot
light), maka kosmetika yang diaplikasikan cukup tebal dan mengkilat, dengan garis wajah yang
nyata, dan menimbulkan kontras yang menarik perhatian. Tujuan merias wajah panggung
adalah untuk memenuhi kebutuhan dan ketentuan watak tokoh, karakter, peran dan tema
tertentu berdasarkan konsep tujuan pementasan. Merias wajah panggung memiliki prinsip
dasar yang harus diperhatikan yaitu :
a. Jarak panggung dengan penonton sangat berpengaruh dalam menentukan ketebalan riasan
wajah. Jika jarak panggung dengan penonton dekat, maka rias yang dilakukan tidak terlalu
tebal, sehingga mendapatkan riasan yang halus.
b. Lampu (lighting) yang digunakan untuk penerangan panggung.
Cahaya merupakan bagian penting dalam pertunjukan. Berbagai objek yang ada di pentas
akan memberi kesan tertentu jika terkena cahaya, termasuk wajah manusia yang memiliki
bentuk tiga dimensional. Kesalahan dalam memberi bayangan pada wajah akan berakibat
fatal, maka perlu penanganan tepat, khususnya pada bagian yang merupakan sudut keras
harus diberi cahaya tajam dan bagian sudut lemah yang memerlukan bayang-bayang.
c. Panggung yang digunakan untuk pertunjukan. Panggung pertunjukan dapat berupa pentas
terbuka atau pentas tertutup. Pertunjukan yang menggunakan pentas terbuka tidak terlalu
memerlukan pencahayaan sehingga rias wajah tidak terlalu tebal, akan tetapi untuk pentas

82

Rev : 02

No : F.02.55

MODUL ELEKTRONIK

Kur Terintegrasi Iduka

tertutup dengan pencahayaan lampu yang cukup, menuntut rias wajah yang lebih tebal dan
tajam.
d. Warna kosmetik yang digunakan tergolong pada warna kontras yang menarik perhatian.
e. Penekanan dengan efek tertentu seperti pada mata, alis, hidung dan bibir agar perhatian
penonton dapat tertuju secara khusus pada wajah pelaku panggung.
Berdasar pada prinsip tata rias panggung tersebut, maka diperlukan teknik yang tepat dalam
merias. Teknik merias untuk panggung menggunakan beberapa teknik yang dikenal, yaitu;
teknik shading, teknik highlight, teknik garis dan teknik destruksi.
a. Teknik shading atau shade
Teknik shading adalah teknik merias dengan cara member efek gelap pada bagian wajah
tertentu agar mendapat kesan cekung, kecil, dan sempit. Teknik shading bisa diaplikasikan
pada pipi untuk mendapatkan kesan pipi yang cekung pada orang tua atau orang kurus.
Ketika diaplikasikan pada rahang yang keras dan kotak atau tulang pipi yang menonjol
maka akan mendapatkan kesan rahang dan tulang pipi lembut. Teknik shading bisa
digunakan untuk mengoreksi wajah yang bulat atau bundar agar mendapat kesan wajah
yang tirus atau oval. Teknik ini bisa mengaplikasi bahan shadow seperti eye shadow warna
gelap dan concealer warna gelap. Penggunaan shadow dengan cara diusapkan dengan kuas
shadow pada bagian yang hendak dishading.
b. Teknik highlight (counter shading, tint)
Teknik highlight adalah teknik merias dengan cara pemberian efek terang pada bagian
wajah tertentu atau leher. Teknik ini kebalikan dari teknik shading. Kalau teknik shading
agar mendapatkan kesan kecil, cekung, dan sempit, maka teknik highlight untuk
mendapatkan kesan menonjol, berisi, cembung, dan melebar. Teknik ini juga berfungsi
untuk membantu teknik shading bisa berhasil. Ketika warna terang dan gelap disandingkan,
maka akan saling memperkuat sesuai tujuan yang hendak dicapai. Teknik highlight
diaplikasikan pada koreksi wajah, hidung, dan dagu. Teknik ini juga mengaplikasi bahan
shadow seperti eye shadow dan concealer warna terang. Penggunaan teknik highlight juga
dengan cara diusapkan dengan kuas shadow pada bagian yang hendak dihighlight.
c. Teknik garis
Teknik garis adalah teknik tata rias yang dilakukan dengan cara menorehkan garis pada tata
rias. Teknik ini berfungsi untuk mengoreksi, dan mempertegas, dan membentuk, misalnya
membentuk koreksi bentuk alis, koreksi bentuk bibir dan garis-garis usia pada wajah.
Bahan yang digunakan dalam teknik ini adalah pensil alis, lip liner dan eye liner. Pensil alis
digunakan untuk membuat garis-garis usia pada wajah dan garis pada alis. Lip liner
digunakan untuk membuat garis maupun membentuk pada bibir sebelum diisi lipstick.
Sedangkan eye liner adalah bahan yang digunakan untuk membuat garis ada mata maupun
kelopak mata.
d. Teknik destruksi
Teknik destruksi adalah salah satu teknik dalam tata rias yang berfungsi untuk mengubah.
Sebenarnya teknik destruksi adalah teknik perusakan dan penambahan. Teknik ini banyak
digunakan pada tata rias karakter dan tata rias fantasi, karena dengan teknik ini maka wajah
seseorang yang telah dirias akan sangat susah dikenali lagi. Yang termasuk penggunaan
teknik destruksi adalah penambahan kumis palsu, jenggot palsu, bentuk mata, bentuk alis,
bentuk telinga, dan bentuk hidung. Bahan yang digunakan dalam teknik destruksi adalah
rambut palsu, wax atau lilin kosmetika, latex dan kertas.
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Merias Korektif
Tata rias merupakan seni menghias wajah yang bertujuan untuk memperindah dan
mempercantik penampilan wajah. Tata rias korektif yang benar akan dapat menutupi beberapa
kekurangan pada wajah dan membuat penampilan wajah terlihat fresh. Untuk mewujudkan hal
itu, maka penata rias perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Kenali pemeran Mengenali
pemeran sebelum merias adalah langkah awal kerja penata rias korektif, sama halnya seorang
dokter ketika memeriksa pasien. Langkah awal disebut diagnosis wajah calon pemeran dan hal
yang perlu didiagnosis adalah jenis kulit wajah, bentuk wajah, bentuk mata, bentuk alis, bentuk
hidung, bentuk bibir, bentuk dagu, warna kulit wajah, dan kelainan pada kulit wajah. Hasil
diagnosis digunakan sebagai dasar untuk menentukan alat dan bahan rias. Semakin tepat
diagnosis penata rias, maka sangat membantu jenis dan alat bahan tata rias yang akan
digunakan untuk meriasnya.
1) Mengenali bentuk wajah.
Bentuk wajah merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam tata rias,
karena setiap orang memiliki bentuk wajah yang berbeda. Secara umum terdapat beberapa
tipe bentuk wajah, dan bentuk wajah, oval dipandang sebagai bentuk wajah yang paling
ideal. Tipe bentuk wajah ditentukan oleh kedudukan dan menonjolnya tulang muka. Cara
menentukan bentuk wajah dapat dilakukan langkah sebagai
berikut:
a) Siapkan alat pengukur (pita ukuran), ukur panjang wajah mulai batas tumbuhnya
rambut di bagian dahi, sampai batas bawah dagu. Misalnya diperoleh ukuran panjang
wajah 21 cm.
b) Ukuran panjang wajah yang telah diperoleh kemudian dibagi tiga. Misalnya panjang
wajah 21 cm dibagi 3 hasilnya 7 cm.
c) Ukur dari bagian bawah puncak hidung sampai batas bawah dagu. Apabila ukuran
tersebut jumlahnya 7 cm, maka sama seperti hasil pembagian, dan bentuk wajah ini
termasuk tipe wajah oval. Jika hasil pengukuran hasilnya lebih panjang dari 7 cm, maka
tipe bentuk wajah ini termasuk panjang. Sebaliknya jika ukuran lebih pendek dari 7 cm,
berarti termasuk tipe wajah bentuk bulat.
d) Bentuk wajah persegi, bisa dilihat dari perbandingan ukuran lebar pelipis dengan lebar
rahang. Jika ukurannya sama, berarti termasuk tipe wajah bentuk persegi. Lebar pelipis
diukur dari pelipis kiri ke pelipis kanan, demikian pula untuk lebar rahang.
e) Bentuk wajah segi tiga (bentuk hati, heart) bisa dilihat dari perbandingan ukuran lebar
pelipis dengan lebar rahang bentuk memanjang. Jika ukuran lebar pelipis lebih besar
dari lebar rahang, berarti termasuk tipe bentuk wajah segi tiga, sebaliknya jika lebar
rahang lebih besar dari lebar pelipis, berarti termasuk tipe bentuk wajah segi tiga
terbalik atau bentuk buah pear.
2) Mengenali bentuk bibir
Bentuk bibir manusia bermacam-macam dan dipengaruhi oleh ras maupun genetik. Bibir
merupakan bagian wajah yang perlu mendapat perhatian khusus. Dengan mengenalinya
maka akan bisa melakukan dan menerapkan rias koreksi pada bibir agar mendapatkan
bentuk bibir yang ideal. Pemilihan jenis, warna lipstick dan proporsi yang tepat dalam
membentuk bibir dapat menyempurnakan penampilan wajah secara keseluruhan. Bentuk
bibir dikelompokkan menjadi enam, yaitu; bibir tipis, bibir lebar, bibir kecil, bibir besar,
bibir dengan sudut ke bawah atau ke atas, dan bibir asimeteris.
3) Mengenali bentuk mata
Mata adalah jendela hati, karena melalui mata dapat tercermin suasana hati. Oleh karena itu
mata perlu dirawat dan dirias agar keindahan dan kecemerlangan tampil maksimal. Bentuk
mata kenari atau mata kijang adalah bentuk mata ideal. Semua bentuk mata, dibuat supaya
mendekati bentuk ideal. Bentuk mata dikelompokkan menjadi delapan, yaitu; mata kenari
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atau mata kijang, mata terlalu berdekatan, terlalu berjauhan, mata sipit, mata bulat, mata
dengan sudut ke bawah atau menurun, mata cekung, dan mata cembung.
4) Mengenali bentuk alis
Alis adalah sekumpulan rambut yang ada di atas kelopak mata yang berfungsi untuk
menahan keringat masuk ke dalam mata. Alis menunjang kesempurnaan wajah, jadi alis
harus mendapat perhatian ketika merias wajah. Bentuk alis dapat dikelompokkan menjadi
enam, yaitu; alis menurun, alis melengkung, alis lurus, alis terlalu tebal dan lebat, alis
terlalu berdekatan, dan alis terlalu jauh.r Tata Artistik 1
5) Mengenali bentuk hidung
Kelemahan wajah orang Indonesia terletak pada tulang hidung yang kurang tinggi dan
bagian cuping hidung cenderung melebar. Kekurangan pada bagian ini perlu mendapat
perhatian ekstra bila ingin tampil cantik dan indah, karena bentuk hidung yang ideal
memberi dimensi tersendiri pada wajah. Hidung orang Indonesia dikelompokkan menjadi
lima, yaitu; batang hidung terlalu tinggi (mancung), hidung terlalu lebar, hidung yang
panjang, hidung yang terlalu pendek, dan hidung terlalu mencuat ke atas.
6) Mengenali bentuk dagu
Dagu adalah bagian tengah tulang rahang bawah manusia. Selain tulang, dagu ditumbuhi
gumpalan daging. Posisi dan bentuk dagu manusia juga sangat mempengaruhi bentuk
wajah manusia. Bentuk dagu manusia dikelompokkan menjadi empat besaran, yaitu dagu
terlalu mundur, dagu terlalu maju, dagu terlalu panjang, dan dagu rangkap.
Kenali karakter tokoh dengan baik.
Penata rias harus mengetahui dan mengenali karakter tokoh yang ada dalam rencana
pementasan. Untuk mengetahui karakter tokoh, perlu melakukan analisis naskah lakon dan
analisis karakter peran. Setelah mengetahui dan mengenali karakter peran, maka mulai
mengidentifikasi peran dan membuat gambar rencana tata rias. Hal ini hanya pekerjaan pribadi
atau bersifat individual, tetapi kalau bersifat kelompok, maka perlu diskusi dengan sutradara
sebagai perancang utama pementasan. Tata rias korektif yaitu tata rias yang dilakukan dengan
tujuan menonjolkan bagian wajah yang sempurna sekaligus menyamarkan bagian wajah yang
kurang sempurna. Setelah melakukan diagnosis atau mengenali pemeran dan mengenali
karakter tokoh peran yang akan diwujudkan, maka langkah selanjutnya adalah:
1) Mendesain atau merencanakan tata rias koreksi.
2) Menentukan jenis kosmetik yang cocok dan yang diperlukan.
3) Mempersiapkan alat dan bahan.
4) Membersihkan wajah dengan pembersih dan penyegar.
5) Mengaplikasikan pelembab.
6) Mengaplikasikan alas bedak atau foundation.
7) Membubuhkan bedak.
8) Mengaplikasikan eye shadow.
9) Mengaplikasikan eyebrow pencil atau eyeliner.
10) Mengaplikasikan blush on.
11) Mengaplikasikan pewarna bibir atau lipstick.
12) Finishing touch riasan.
Merias korektif adalah merias yang bertujuan untuk mengkoreksi penampilan wajah seseorang
menjadi lebih baik. Wajah manusia memiliki kekurangan yang membuat penampilan kurang
sempurna. Tata rias korektif menyamarkan kekurangan sehingga wajah tampil lebih sempurna.
Dasar Tata Artistik 1
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PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama Peserta Didik

Nama
Kejadian/Perilaku

Tindak Lanjut

1
2
B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1.
2.

Apa yang anda ketahui tentang kosmetik? Jelaskan secara kronologis.
Apa yang anda ketahui tentang fungsi tata rias, baik jaman sekarang maupun jaman
dulu ?
3. Apa yang dimaksud dengan tata rias teater dan apa fungsinya ?
4. Jelaskan tentang jenis tata rias teater dan kenapa pengetahuan tata rias penting dalam
pembelajaran tata artistik ?
5. Peralatan dan bahan apa yang bisa digunakan untuk merias, jelaskan, dan beri
contohnya.
6. Apakah pengetahuan tentang bahan merias itu penting ? Jelaskan.
7. Apakah teknik merias itu penting dan jelaskan tentang teknik merias.
8. Bagaimana cara merias korektif dan apakah rias korektif itu ?
9. Bagaimana cara atau metode merias korektif ?
10. Menggapa penata rias harus belajar tentang langkah merias ?
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No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

Skor
Penilaian

1

10

100

2

10

3

10

4

10

5

10

6

10

7

10

8

10

9

10

10

10
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Nilai

Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar

Nilai
Siswa

Paraf
Guru

………

………
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C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Untuk membuat wajah tampak oval, teknik apa yang digunakan merias dan bagian wajah
mana yang harus dikoreksi.
Ketentuan Soal :
 Membuat wajah tampak oval, teknik apa yang digunakan merias dan bagian wajahmana
yang harus dikoreksi.
 Presentasi didepan kelas
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No.
1.

2.
3.

4.
5.

Skor
Maksimal

Komponen/Sub Komponen
Persiapan
Hadir tepat waktu, berseragam lengkap
Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap
Proses Kerja
Membuat wajah tampak oval
Hasil
Teknik apa yang digunakan dalam merias
Presentasi
Sikap Kerja
Sikap Sopan dan Kreatif
Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu mengerjakan

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot
Persiapan
Proses
Skor Maksimal
20
20
Skor Perolehan
…….
…….
Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

Hasil
35
…….

Sikap
15
…….

10
10
20
15
20
15
10

Waktu
10
…….

Total
100
…….

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.14. Menerapkan hasil komponen tata artistik pada program televisi
4.14. Memodifikasi hasil komponen tata artistik pada program televisi
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

Produksi Penyiaran Pertelevisian Dan Tahapan Produksi Program TV
Tahapan produksi program acara televisi
Suatu program acara televisi memerlukan perencanaan dan pertimbangan yang matang
untuk dapat diproduksi. Mulai dari materi yang menarik, tersediannya sarana dan biaya, serta
organisasi pelaksana. Suatu produksi program yang melibatkan banyak peralatan, orang dan
biaya yang besar memerlukan suatu organisasi yang rapi agar pelaksanaan produksi jelas dan
efisien.
Tahapan produksi menurut Gerrald Millerson terdiri dari tiga bagian yang biasa disebut
dengan standard operation procedure (SOP), yaitu :
1) Pra-Produksi
Merupakan tahap perencanaan dan persiapan dari sebuah produksi, tahap ini meliputi:
a) Ide atau gagasan, yaitu penemuan atau pemilihan ide apakah menarik dan layak
dijadikan sebuah program. Kemudian dilanjutkan dengan riset dan pengembangan
gagasan tersebut
b) Pembuatan naskah kasar serta treatment produksi dari hasil pengembangan gagasan dan
riset.
c) Perencanaan awal, tahap ini meliputi perencanaan interprestasi produksi (planning
meeting), stage desain, tata cahaya, tata suara, make up, wordrobe dan fasilitas teknik.
d) Pengadaan casting dan menentukan artis, kemudian blocking dan penyempurnaan
naskah
e) Perencanaan teknis, tahap ini untuk menentukan peralatan yang dibutuhkan sesuai
konsep seperti pemilihan kamera. Perencanaan grafis, konstruksi produksi,
penyelesaian administrasi kontrak dan perijinan, budgeting serta pemantapan produksi.
f) Rehearsal script, yaitu naskah yang digunakan untuk persiapan ketika latihan, dalam
naskah ini sudah tercantum secara detil tentang setting, karakter, dialog dan adegan.
g) Pra-studio rehearsal, dimulai dengan briefing kru serta reading para pemain yang
dipimpin oleh sutradara atau pengarah acara. Pengarah acara mengarahkan pemain,
blocking, posisi, pengadeganan sesuai dengan treatment yang dibuat.
h) Run trough, dimana rehearsal studio dilakukan mulai dari blocking kamera, tata cahaya,
tata artistik dan pemain melakukan latihan hingga terbiasa dan nyaman di studio.
2) Setelah perencanaan dan persiapan matang, maka pelaksanaan produksi dimulai. Pengarah
acara memimpin jalannya produksi bekerjasama dengan kru dan artis yang terlibat.
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Masing-masing kru melaksanakan tugasnya seperti rehearsal yang telah dilakukan
sebelumnya dan sesuai naskah maupun rundown yang ada. Apabila program acara bukan
live show maka semua shot dicatat oleh bagian pencatat dengan menyertakan timecode, isi
adegan, dan tanda bagus atau tidak. Catatan ini nantinya akan berguna saat proses editing.
Biasanya gambar hasil shooting dikontrol setiap akhir shooting hari itu juga untuk melihat
apakah hasil pengambilan gambar sudah bagus. Apabila tidak maka adegan itu perlu
diulang pengambilan gambar sudah bagus. Apabila tidak maka adegan itu perlu diulang
pengambilan gambarnya.
3) Paska-produksi
Merupakan tahap akhir dari sebuah produksi program acara televisi, setelah produksi
lapangan maka materi masuk dalam pos editing. Tahap ini meliputi
a) Editing
Proses penyusunan gambar menjadi sebuah cerita yang padu dan berkesinambungan
sesuai konsep naskah. Dalam tahap editing ini yang pertama dilakukan adalah :
1) Editing offline
Yaitu memilih materi yang dianggap bagus sesuai catatan selama produksi
berlangsung. Kemudian dilakukan capturing atau digitizing yaitu mengubah hasil
gambar dalam pita menjadi data file. Dalam editing offline ini gambar disusun
mengikuti urutan adegan namun bisa dimulai dari adegan manapun mungkin dari
tengah awal baru akhir, baru kemudian disusun berurutan.
2) Editing online
Tahap ini adalah penyempurnaan dari editing offline yaitu penambahan insert,
pemberian efek gambar, suara, transisi, musik, credir title dan penyesuaian durasi
tayang.
3) Mixing
Setelah seua komponen gambar dan suara selesai disusun selanjutnya adalah mixing
audio sesuai standar penyiaran. Disini proporsi suara diatur mana suara yang perlu
dominan dan mana yang dijadikan backsound jangan sampai suara saling
mengganggu. Setelah semua selesai maka selanjutnya adalah print ti tape atau
diubah kembali kedalam pita kualitas broadcast.
b) Preview
Sebelum program diprint untuk disiarkan makan dilakukan preview oleh produser
untuk memastikannya program sudah benar-benar fix. Jika ternaya masih terjadi
kesalahan maupun perlu dikurangi atau ditambah sesuai maka dilakukan revisi kembali.
Setelah revisi fix barulah print on tape dan siap tayang. Kaset atau tape yang digunakan
masing-masing stasiun televisi belum tentu sama ada yang menggunakan jenis pita
batacam, DVCPro, DVCam dan lainnya.
c) Tranmisi
Setelah semua urusan editing selesai selanjutnya masuk pada bagian tranmisi yaitu
bagian on air penyiaran program.
Proses Produksi Siaran Televisi
I. Proses Produksi Siaran Televisu
Dalam proses pembuatan sebuah film atau siaran acara televisi, terdapat beberapa tahapan
yang harus diperhatikan, yang mana tahapan-tahapan ini sangat penting dan berpengaruh
terhadap hasil sebuah siaran yang akan ditayangkan. Adapun tahapan-tahapan tersebut di
antara lain :
A. Pre Production Planning
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Praproduksi adalah salah satu tahap dalam proses pembuatan film. Pada tahap ini
dilakukan sejumlah persiapan pembuatan film, diantaranya meliputi perencanaan,
menentukan ide, menentukan jadwal pengambilan gambar, mencari lokasi, menyusun
anggaran biaya, mencari/mengaudisi calon pemeran, mengurus perizinan, menentukan
staf dan kru produksi, mengurus penyewaan peralatan produksi film, dan juga persiapan
produksi, pasca-produksi serta persiapan-persiapan lainnya.
1. IDE
Ide sebuah cerita yang akan dibuat menjadi program video dan televisi dapat
diambil cerita yang sesungguhnya (true story) atau non fiksi dan rekaan atau fiksi.
Banyak sekali sumber ide yang dapat dijadikan inspirasi untuk menulis sebuah
script video dan televisi. Misalnya, novel, cerita nyata, dan lain-lain.
Di samping itu Riset sangat diperlukan setelah Anda telah menemukan sebuah
ide yang akan dibuat menjadi sebuah program. Riset dalam konteks ini adalah suatu
upaya mempelajari dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan naskah yang
akan ditulis. Sumber informasi dapat berupa buku, koran atau bahan publikasi lain
dan orang atau narasumber yang dapat member informasi yang akurat tentang isi
atau substansi yang akan ditulis.
Setelah memahami hasil riset atau informasi yang terkumpul, anda dapat
membuka kerangka atau outline dari informasi yang akan anda tuangkan menjadi
sebuah script. Outline pada umumnya berisi garis besar informasi yang akan anda
tulis menjadi sebuah script.
Langkah selanjutnya adalah sebuah synopsis atau deskripsi singkat mengenai
program yang akan anda tulis. Synopsis dan outline akan membantu memfokuskan
perhatian anda pada pengembagan ide yang telah anda pilih sebelumnya. Penulisan
synopsis harus jelas sehingga dapat member gambaran tentang isi program video
atau televisi yang akan kita buat.
Menulis naskah harus didasarkan pada rencana yang telah dibuat yang
meliputi outline, synopsis dan treatment.Seorang penulis harus memiliki kreatifitas
dalam mengembangkan treatment menjadi sebuah naskah. Treatment yang ditulis
dengan baik merupakan fondasi yang kokoh yang diperlukan untuk menulis sebuah
naskah. Sebuah treatment harus berisi deskripsi yang jelas tentang lokasi,waktu,
pemain, adegan dan property yang akan direkam ke dalam program
video.Treatment juga menggambarkan tentang sistematika atau sequence program
video atau televisi yang akan diproduksi.
Penulisan sebuah naskah harus didasarkan pada treatment yang dibuat.
Walaupun dalam menulis naskah penulis dapat melakukan perubahan, tapi
sebaiknya perubahan yang dilakukan tidak merupakan perubahan yang bersifat
substantif. Perubahan sebaiknya bersifat kreatif dan tidak mengubah substansi
program. Oleh karena itu treatment harus kokoh dan jelas. Dalam menulis Penulis
harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan naskah yang benar. Draf naskah
yang telah selesai ditulis perlu ditelaah untuk melihat kebenaran substansinya dan
juga cara penyampaian pesannya. Draf naskah harus ditelaah oleh orang yang
mengerti substansi isi program (content expert) dan ahli media (media specialist).
Finalisasi naskah merupakan langkah akhir sebelum naskah diserahkan kepada
produser dan sutradara untuk diproduksi. Naskah final merupakan hasil revisi
terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh content expert dan ahli media.
2. PERENCANAAN
Dalam proses produksi sebuah siaran televisi,unsur perencanaan harus ada,
agar langkah-langkah yang akan dilakukan akan menjadi mudah dan terarah.karena
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sudah adanya perencanaan . Adapun hal-hal yang ada dalam sebuah perencanaan
antara lain :
a. Stafing/ Crew
Pembentukan sebuah staf atau crew yang benar-benar berkopeten dengan
bidang dan kemampuannya.dalam hal ini seorang produser program hendaknya
benar-benar memperhatikan dalam penentuan crew yang benar-benar layak
untuk dipilih,hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah team yang soulit.
b. Bageting/Biaya
Bageting atau biaya juga harus benar-benar sudah diperhitungkan dalam sebuah
perencanaan,hal ini bertujuan untuk menentukan besarnya biaya yang harus
dikeluarkan untuk memproduksi Program siaran tersebut.
c. Menentukan Waktu
Menentukan waktu atau menyusun scedul produksi,hal ini bertujuan agar proses
produksi lebih terarah. Dan selesai pada waktu yang telah ditentukan.
d. Rapat Crew
Kegiatan ini merupakan bagian dari Perencanaan dari Proses sebuah Produksi
Siaran Televisi,yang mana bertujuan agar seluruh crew benar-benar paham dan
mengerti dengan apa yang akan dikerjakannya.oleh karna itu dilakukannya tapat
crew yang bermaksud untuk memberi arahan sebelum dilakukannya shooting.
3. PERSIAPAN
Setelah melewati tahap perencanaan,yang mana seperti yang telah dijelaskan di
atas,maka tahap selanjutnya adalah Persiapan. Pada tahap persiapan ini,semua tim
harus mempersiapkan segala sesuatu yang butuhkan sebelum shooting atau proses
pengambilan gambar berlangsung. Baik dari segi Peralatan,operasional
dilapangan,dan lain sebagainya. Namun tak lepas dari itu semua, terdapat dua hal
penting yang harus dipersiapkan,yaitu Breakdown dan Shooting Script.
a. Breakdown
Merupakan sebuah tabel kegiatan yang mana berisi tentang jadwal kegiatan
shooting berlangsung dan lengkap dengan penanggung jawab,dan properti apa
saja yang dibutuhkan,serta tanggal dan jam kegiatan dilaksanakan.
Breakdown ini berfingsi sebagai panduan untuk mempermudah setiap team
memahami dan mengerti akan apa saja yang harus ia kerjakan dan ia
persiapkan,sehingga dengan adanya breakdown ini pekerjaan akan lebih terarah
dan berjalan rapi karena sudah ada susunan kegiatan yang sudah diatur.
b. Shooting Script
Shoting script memiliki sedikit kesamaan dengan breakdown,hanya saja pada
shooting scrip hanya berisi kumpulan dari setiap shine,yang telah
dikelompokkan –kelompokkan berdasarkan lokasi shootingnya.hal ini bertujuan
untuk mempermudah proses pengambilan gambar sehingga tidak rumit dan
berpindah pindah.
Disamping itu, di dalam shooting screapt juga berisi tentang instruksi-instuksi
angel/sudut
pengambilan
gambar,
seperti
long
shoot,medium
shoot.closeUp,Penlife,penright dan lain lain-lain .yang tentunya sudah
disesuaikan dan diselaraskan dengan alur cerita /naskah.
B. Set Up And Rehearsel
Tahapan ini disebut juga dengan tahap Pengesetan ,yang mana seluruh hal-hal yang
berhubungan dengan teknis dilapangan baik dekorasi tempat, tatacahaya, tatasuara dan
kamera. Seluruhnya harus melalui proses pengesetan atau diatur agar sesuai terhadap
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konsep yang telah ditentukan dalam breakdown, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi
terjadinya kesalahan teknis dilapangan.
Di samping itu, dalam tahap ini juga dilakukan gelade atau latihan. Di sini seluruh
artis yang akan berperan dalam naskah dilatih sesuai dengan karakter (Blocking Artis)yang
tertulis dalam naskah. Blocking alat dan lain sebagainya.
C. Production
Proses pengambilan gambar dari setiap scene yang talah dituankan ke dalam shooting
screapt berdasarkan naskah yang ditulis, di sinilah ujung penentu baik tidaknya sebuah
produksi dilihat dari proses produksi tersebut. Maka peran sutradara dan semua team
sangan menunjang dalam penyelesaian suatu produksi siaran
D. Pasca Production
Pasca Produksi merupakan sebuah tahapan akhir dari dari sebuah produksi siaran televisi,
namun di dalam tahap pasca produksi ini terdapat beberapa proses lagi di antaranya :
Ø Editing
Merupakan penggabungan dari beberapa scene yang telah dishooting pada saat tahap
produksi,yang mana disusun dan disesuaikan dengan naskah .
Ø Mixing
Merupakan rangkaian dari proses editing ,yang mana dalam tahap ini hasil editing di
beri sound,atau suara baik berupa beck sound maupun narasi.
Ø Revew
Memutar ulang hasil produksi,yang mana bertujuan untuk dikaji ulang kembali ,guna
mengantisipasi akan terjadinya kesalahan-kesalahan pada saat tahap-tahap sebelumnya.
Ø Revisi
Memperbaiki dan menyempurnakan hasil produksi yang ada,apabila terdapat
perubahan-perubahan yang dihasilkan dari proses revew di atas.
Ø Hasil Akhir
Merupakan proses finalisasi hasil dari sebuah produksi siaran yang mana hasil tersebut
memang sudah benar-benar layak untuk On Air atau layak siar.
Ø On Air
Proses penyiaran hasil produksi siaran melalui stasiun penyiaran.
Tugas dan Job Description Crew Produksi Film
Executive Produser
Orang yang bertugas mengelola tiap aspek film yang menjadi pimpinan tertinggi dari proses
produksi film serta bertugas mencari dana dan sponsor.
Produser
Orang yang memimpin tim produksi agar sesuai dengan tujuan utama pembuatan film, baik
dari segi biaya, marketing, SDM maupun segi teknis.
Associate Produser
Orang yang bertugas membantu produser dalam setiap aspek produksi, seperti scheduling dan
proses pasca produksi.
Director (Sutradara)
Orang yang memimpin jalannya proses produksi. Sutradara bertugas mengontrol tindakan dan
dialog di depan kamera dan bertanggung jawab untuk merealisasikan apa yang dimaksud oleh
naskah dan produser serta memimpin crew dan mengarahkan para pemain di lapangan.
Assistant Director (Astrada)
Orang yang bertugas dalam hal administrasi dan melaksanakan instruksi sutradara.
Production Manager
Orang yang bertanggungjawab membuat dan mengatur jadwal produksi dan detail lainnya.
Production Accountant
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Orang yang bertanggung jawab mencatat biaya finansial dan transaksi keuangan dalam proses
produksi film.
Production Assistant (Unit Produksi)
Orang yang bertanggungjawab atas hal di lapangan selama proses produksi serta membantu
tugas produser.
Marketing Manger (Humas)
Orang yang bertanggungjawab kepada produser dan perusahaan produksi untuk
mempublikasikan dan memasarkan film berbagai media.
Casting Director
Orang yang menemukan talent dan aktor menemukan talent melalui audisi, dan melakukan
negosiasi untuk jasa aktor dan klien.
Dialogue Director
Orang yang bertanggungjawab membantu para aktor/aktris dalam mempelajari skrip dan
kalimat mereka selama pembuatan film.
Script Writer (Penulis Scenario)
Orang yang bertugas menulis naskah skenario dari garis besar cerita yang diberikan.
Script Supervisor (Pencatat Adegan & Kleper)
Orang yang bertanggungjawab untuk mencatat seluruh adegan dan pengambilan gambar yang
diproduksi. termasuk semua informasi yang diperlukan.
PU (Pembantu Umum)
Orang yang bertugas mempersiapkan kebutuhan kru lainnya.
Editor
Orang yang bertugas untuk memotong dan mengedit gambar video dan audio untuk dijadikan
film.
Assistant Editor
Orang yang menangani semua rincian breakdown script di ruang editing sehingga editor bebas
untuk membuat keputusan kreatif.
Production Designer
Orang yang bertugas menentukan setting dan lokasi film beserta set dan desainnya.
Art Director
Orang yang bertugas sebagai pengarah artistik dari sebuah produksi.
Set Designer
Orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan gambar rinci dari set dan konstruksi bagianbagian dalam setting yang akan dibangun.
Property
Orang yang bertugas untuk memastikan bahwa properti ada ditempat yang seharusnya pada
saat dibutuhkan untuk suatu produksi .
Costume Designer (Wardrobe)
Orang yang bertanggungjawab atas pemilihan kostum yang akan dipergunakan untuk
kebutuhan produksi.
Make-Up Artist
Orang yang bertanggung jawab terhadap penampilan aktor/aktris agar sesuai dengan kebutuhan
skenario pada saat syuting.
Composer (Music Scoring)
Orang yang bertugas menata dan mengaransemen musik scoring dalam sebuah film.
Director of Photography (DOP)
Orang yang melaksanakan aspek teknis dari pencahayaan dan fotografi adegan.
Cameraman
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Orang yang bertanggungjawab untuk mengoperasikan semua peralatan kamera yang
dibutuhkan untuk komposisi, fokus, gerakan kamera, dan apa yang ada dalam domain
fotografi.
Gaffer
Orang yang bertugas pada bagian kelistrikan dengan penyedian listrik untuk keperluan
produksi film.
Lightingman
Orang yang bertugas dalam bagian kebutuhan lampu dan lightning.
Sound Mixer
Orang yang bertanggungjawab untuk merekam suara selama produksi.
Boom Operator
Orang yang bertugas mengoperasikan mikrofon boom.
Driver
Orang yang bertanggungjawab terhadap semua kendaraan yang digunakan oleh kru dan pemain
selama syuting berlangsung.
Itulah informasi singkat mengenai daftar tugas job description crew produksi film. Tiap-tiap
kru produksi film memiliki tugas dan kewajiban masing-masing sehingga dapat membuat film
yang utuh dan berkualitas. Semoga bisa bermanfaat.
Tahap Membuat Film,Proses Produksi Film dapat dikatakan sebagai sebuah system,
artinya antara komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tidak dapat
dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu proses akan menyebabkan
sulitnya membuat film yang enak ditonton dan mempunyai kesinambungan yang utuh. Proses
produksi yang dimulai dari adanya suatu ide yang kemudian dikembangkan dalam bentuk
naskah dan akhirnya di visualisasikan menjadi sebuah bentuk film yang kemudian harus di
evaluasi untuk mengetahui mutu dari film tersebut melibatkan orang – orang yang kompeten di
bidangnya, berdedikasi tinggi dan mempunyai kemampuan untuk bekerjasama dalam tim yang
baik.
Sebelum membuat cerita film, kita harus menentukan tujuan pembuatan film. Hanya
sebagai hiburan, mengangkat fenomena, pembelajaran/pendidikan, dokumenter, ataukah
menyampaikan pesan moral tertentu. Hal ini sangat perlu agar pembuatan film lebih terfokus,
terarah dan sesuai. Mengembangkan naskah ke dalam program video siap pakai melalui
tahapan-tahapannya : Tahap Pra Produksi, Tahap Produksi, Tahap Pasca Produksi. Dalam
produksi film sangat erat kaitannya dengan kerabat kerja atau tim atau crew pelaksana
pembuatan film dan deskripsi kerjanya masing-masing. Adapun tim tersebut dapat terdiri atas :
Produser
Sebutan ini untuk orang yang memproduksi sebuah film tetapi bukan dalam arti
membiayai atau menanamkan investasi dalam sebuah produksi. Tugas seorang produser adalah
memimpin seluruh tim produksi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama, baik
dalam aspek kreatif maupun manajemen produksi dengan anggaran yang telah disetujui oleh
executive producer. Dalam menjalankan tugasnya produser di bantu oleh asst. Produser.
Sutradara atau Director Orang yang mengontrol tindakan dan dialog di depan kamera dan
bertanggung jawab untuk merealisasikan apa yang dimaksud oleh naskah dan produser.
Asst. Director : Seorang asisten sutradara film yang memperhatikan administrasi, hal yang
penting sehingga departemen produksi selalumengetahui perkembangan terbaru proses
pengambilan film. Ia bertanggung jawab akan kehadiran aktor/aktris pada saat dan tempat yang
tepat, dan juga untuk melaksanakan instruksi sutradara.
Art DirectorPengarah artistik dari sebuah produksi.
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Floor DirectorSeseorang yang bertanggungjawab membantu mengkomunikasikan keinginan
sutradara
dari
master
control
ke
studio
produksi.
Script
Writer
Bertugas membuat Ide cerita, Pencetus atau pemilik ide cerita pada naskah film.
Penulis scenarioBertugas menterjemahkan ide cerita ke dalam bahasa visual gambar atau
skenario.Cinematographer (Sinematografer)Penata Fotografi. Orang yang melaksanakan aspek
teknis dari pencahayaan dan fotografi adegan. Sinematografer yang kreatif juga akan
membantu sutradara dalam memilih sudut, penyusunan, dan rasa dari pencahayaan dan kamera.
Cameramen
Bertugas
mengambil
gambar
atau
mengoperasikan
kamera
saat
shooting.
- First Cameraman sering disebut sebagai Penata Fotografi (Director of Photography) atau
kepala kameramen, bertanggung jawab terhadap pergerakan dan penempatan kamera dan
juga pencahayaan dalam suatu adegan. Kecuali dalam unit produksi yang kecil, Penata
Fotografi tidak melakukan pengoperasian kamera selama syuting yang sesungguhnya.
- Second Cameraman sering disebut sebagai asisten kameramen atau operator kamera,
bertindak sesuai instruksi dari kameramen utama dan melakukan penyesuaian pada kamera
atau mengoperasikan kamera selama syuting.
- First Assistant Cameramen sering disebut Kepala Asisten untuk pada operator kamera.
PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama Peserta Didik

Nama
Kejadian/Perilaku

Tindak Lanjut

1
2
B. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Memodifikasi hasil komponen tata artistik pada program televisi
Ketentuan Soal :
 Memodifikasi hasil komponen tata artistik pada program televisi
 Presentasi didepan kelas
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No.
1.

2.
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Komponen/Sub Komponen
Persiapan
Hadir tepat waktu, berseragam lengkap
Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap
Proses Kerja
Memodifikasi hasil komponen tata artistik pada program
televisi
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Skor
Maksimal
10
10
20
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4.
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Hasil
Kesesuaian
Presentasi
Sikap Kerja
Sikap Sopan dan Kreatif
Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu mengerjakan

15
20
15
10

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot
Persiapan
Proses
Skor Maksimal
20
20
Skor Perolehan
…….
…….
Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

Hasil
35
…….

Sikap
15
…….

Waktu
10
…….

Total
100
…….

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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Heru Subagiyo, S.Sn dan Nugroho Hari Sulistyo, S.PT.2013. Dasar Tata Artistik Untuk SMK
Kelas XII.Jakarta:Direktorat Pembinaan SMK
Eko Santoso.2013.Dasar Tata Artistik Untuk SMK Kelas XII. Jakarta:Direktorat Pembinaan SMK
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http://riwayatanaktatabusana.wordpress.com/2012/12/12sejarah-bentuk-dasar-tatabusana/diunduh 3 januari 2014
http://imam-trompah.blogspot.com/2011/05/mengenal-panggung-dalam-teater.html diunduh 3
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