
Konstruksi Dramatik




 Unsur yang bisa melahirkan gerak dramatik pada

cerita atau pada pikiran penerimanya.

 Arti kata drama (KBBI) : komposisi syair atau prosa
yg diharapkan dapat menggambarkan kehidupan
dan watak melalui tingkah laku (akting) atau dialog 
yg dipentaskan; cerita atau kisah, terutama yg
melibatkan konflik atau emosi, yg khusus disusun
untuk pertunjukan teater.

 Dramatik : bersifat drama

KONSTRUKSI DRAMATIK




 Action / Gerakan

 Hambatan

 Kehendak

 Unsur Dramatik

 Konflik (conflict)

 ketegangan (suspense)

 Rasa ingin tahu (curiousity)

 Kejutan (Surprise)

KONSTRUKSI DRAMATIK




 Keadaan Dramatik terjadi karena adanya action/ 

gerakan, baik secara visual maupun gerak dalam 
pikiran maupun perasaan.

 Jika semua diam, maka tidak ada dramatik.

Action (Gerakan)




 Action dalam drama bukan hanya gerak fisik yang 

dapat dilihat melainkan juga gerak dalam hati 
(ekspresi wajah/ mimik muka)

 Action dalam kamera adalah gerakan dari sesuatu 
yang melintas di kamera.

 Action dalam skenario gerak yang terjadi pada 
manusia 

Action (Gerakan)




 Proses terjadinya gerak

Karena 

Melakukan

Mencapai

Action (Gerakan)

KETERGANGGUAN ALASAN (MOTIVE)

KEHENDAK (ACTION)TUJUAN




 Dodon semula hanya berdiri terdiam, lalu dia 

merasa kepalanya pusing

 Ketenangan Dodon terganggu, secepatnya 
muncullah motivasi untuk berbuat sesuatu

 Motivasi itu melahirkan Action untuk berbuat 
sesuatu guna mengatasi kepala pusing

 Action di sini adalah minum obat dengan tujuan 
sakit kepalanya sembuh.

Action (Gerakan)
Contoh Proses terjadinya Action




 Awalnya pada keadaan tidak terganggu 

(undisturbed stage) atau tenang.

 Action dimulai dari ketenangan yang terganggu.

 Gangguan bisa fisik maupun Psikis.

 Gangguan Fisik : pusing, sakit perut, digigit 
nyamuk, dll.

 Gangguan Psikis : jatuh cinta, dihina, dipuji, dll.

Action (Gerakan)
KETERGANGGUAN




 Setiap Ketergangguan muncul pasti akan segera 

disusul oleh alasan.

 Setiap alasan dibelakangnya pasti ada 
ketergangguan

Action (Gerakan)
Alasan (Motive)




 Kehendak muncul untuk mencapai tujuan

 Kehendak selalu akan memilih lintasan dan waktu 
paling singkat karena secara alamiah manusia ingin 
secepatnya terlepas dari gangguan.

 Ketergangguan yang tidak jelas akan melahirkan 
kehendak yang tidak dikuasainya

 Pelaksanaan kehendak inilah dinamakan action.

Action (Gerakan)
Kehendak (Action)




 Tujuan yang ingin dicapai oleh kehendak adalah

sesuatu yang memiliki kemampuan menghilangkan
ketergangguanyang sudah melahirkan kehendak
tersebut.

 Sebuah cerita yang memiliki beberapa tujuan akan
menyebabkan cerita terpecah-pecah ke sejumlah
tujuan yang ada.

 Tujuan hendaknya saling bersinggungan atau
terkait.

 Happy Ending dan Unhappy Ending

Action (Gerakan)
Tujuan




 Perjalanan kehendak untuk mencapai tujuan harus 

ada hambatan.

 Cerita yang tidak memiliki hambatan , masalah 
menjadi tidak menarik untuk ditonton atau disebut 
“Descriptive Story” sementara cerita yang menarik 
untuk disajikan disebut “Dramatic Story”

Hambatan




 Hambatan Aktif; hambatan yang berusaha menggagalkan

perjalanan suatu kehendak mencapai tujuan.

 Contoh: ada orang yang berusaha menggagalkan usaha  
seorang gadis untuk mendapatkan cinta lelaki pujaannya.

 Hambatan Pasif; hambatan yang membendung secara
pasif saja perjalanan kehendak mencapai tujuan, tidak
ada usaha untuk melawan jalannya kehendak tersebut
supaya gagal.

 Contoh : kesulitan bahasa, ban kempes, tidak punya uang.

 Hambatan sebagai batu ujian.

Jenis Hambatan




 Kehendak Tidak Langsung

Pemilik kehendak ini akan menggeser tujuannya
menjadi tujuan semu hingga Action dari kehendak
itupun menjadi action semu.

 Kehendak Sampingan

Kehendak yang dibuat disamping kehendak utama, 
karena kehendak utama mengalami hambatan, jadi
kehendak sampingan dilakukan sebagai batu
loncatan untuk melampaui hambatan.

Kehendak





SAMPINGAN

HAMBATAN

KEHENDAK UTAMA

Kehendak




Unsur dramatik  : unsur yang bisa melahirkan gerak 

dramatik pada cerita atau pada pikiran 
penerimanya.

 Konflik

 Ketegangan

 Rasa Ingin Tahu

 Kejutan

Unsur Dramatik




 Pertikaian antara kehendak melawan hambatan 

yang membendung jalannya kehendak menuju 
tujuannya.

 Penonton baru bisa ikut merasakan besar kecilnya 
kualitas konflik jika mereka sudah tahu jelas kualitas 
dari kekuatan kehendak dan kekuatan hambatan.

Unsur Dramatik;  Konflik




 Sebuah kondisi yang muncul pada pikiran penonton.

 Untuk membuat penonton tegang, lebih dahulu 
mereka harus tahu dulu berapa besarnya kekuatan 
kehendak dan kekuatan hambatan, serta apa 
resikonya jika gagal.

 Ketegangan akan bertambah besar jika resikonya 
semakin besar.

Unsur Dramatik;  ketegangan




 Keingintahuan seseorang pada sesuatu muncul 

kalau sesuatu itu tidak jelas, aneh dan ada sebagaian 
informasinya yang masih tertutup.

 Kualitas rasa ingin tahu bisa ditingkatkan dengan 
cara memperpanjang penundaan informasi dan 
mempertinggi reaksi pelaku-pelaku lain yang 
menyaksikan.

Unsur Dramatik;  
Rasa ingin tahu




 Kejutan muncul ketika terjadi sesuatu diluar dugaan

 Perlu diperhatikan kehendak yang belum dikenal 
secara universal harus dijelaskan dahulu.

 Dalam penjelasan harus berhati-hati, penonton yang 
sudah tahu bisa merasa dianggap bodoh, jika kurang 
jelas atau memang belum tahu sama sekali maka 
efek kejutan itu tidak terasa.

Unsur Dramatik;  Kejutan




 Membuat cerita menjadi menarik untuk ditonton.

 Kita harus melihat hal-hal yang harus dihindari

 Hal yang harus dihindari adalah :

 Membosankan

 Tersendat

 Meletihkan

TUGAS  KONSTRUKSI 
DRAMATIK




 Membosankan

 Jalan cerita datar kurang variasi peristiwa, kurangnya konflik.
 Kurang memancing keingintahuan penonton, semua sudah jelas.
 Adanya penundaan yang tidak perlu
 Cerita tidak mengembangkan emosi penonton.

 Tersendat
 Terjadi tumpang tindih kehendak
 Kurang unsur dramatik
 Informasi yang diberikan terputus-putus
 Banyak flashback yang menghambat perjalanan ilusi penonton ke

depan.

 Meletihkan
 Disebabkan oleh kesalahan kalkulasi.

TUGAS  KONSTRUKSI 
DRAMATIK





100 Klimaks

TANGGA DRAMATIK 
(DRAMATIC GRADUATION)




KLIMAKS

TANGGA DRAMATIK 
(DRAMATIC GRADUATION)




KLIMAKS

ANTI-KLIMAKS

TANGGA DRAMATIK 
(DRAMATIC GRADUATION)



Penulisan Skenario




 Sebuah naskah cerita yang menguraikan urut-urutan 

adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun 
dalam konteks struktur dramatik.

 Fungsi skenario : sebagai petunjuk kerja dalam 
pembuatan film

Skenario




 Memiliki Ide Pokok

 Memiliki Tema

 Membuat Cerita dasar / Basic Story

 Membuat Penokohan

 Membuat Treatment

 Menulis Skenario/ Naskah

 Membuat Storyboard.

Skenario




 Menentukan inti cerita

 Dipersatukan dengan plot 

 Masuk akal

 Menarik

 Ketegangan atau suspense

 Aksi atau gerak

 Sederhana sekaligus kompleks

 Mengolah emosi

Ide Pokok




 Struktur Cerita

 Bagaimana karakter utama dikenalkan
 Kecepatan cerita.
 Pembagian porsi cerita
 Akhir cerita
 Poin-poin plus

 Isi Cerita
 Cerita baru yang asli
 Cerita lama, cara penyampaian baru
 Cerita bagus menurut pemirsa dengan memperhatikan segmen

pasar
 Dialog antar tokoh
 Informasi yang disampaikan dalam skenario

Ide Pokok




 Mudah diingat

 Berkesan positif

 Menggunakan nama tokoh utama

 Ironi

 Mengarahkan penonton pada satu adegan kunci

 Ada kesan feminin

Judul




 Ide pokok, persoalan, pesan, atau pernyataan yang 

mewakili keseluruhan, plot, efek emosi, tokoh, ide

 Tema sebagai pernyataan moral

 Tema sebagai pernyataan tentang hidup

 Tema sebagai pernyataan tentang sifat manusia

 Tema sebagai komentar sosial

 Tema sebagai sebuah teka-teki moral

 Dll.

Tema & Maksud




 Manusia, binatang, benda mati

 Harus bisa diterima secara logis

 Karakter memiliki tujuan tertentu.

 Siapa? 
 Tokoh utama laki-laki

 Tokoh utama perempuan

 Tokoh jahat utama

 Karakter pembantu

 Karakter pendukung

 Karakter reflektif atau penyampai

 Karakter kocak

Karakter




 Cara Penggambaran tokoh

 Langsung

 Dialog dengan lawan main

 Menggambarkan tingkah laku

 Dari lawan main

Karakter




 Sumber utama sebuah cerita

 Konflik internal

 Konflik eksternal

Konflik




 Lazimnya terdiri dari 3 babak

 Set up atau awal konflik

 Confrontation atau komplikasi masalah

 Resolution atau penyelesaian masalah

 Sirkuler : dimulai dari A kembali ke A lagi

 Linear : dimulai dari awal hingga akhir

 Foreshadowing : menceritakan kejadian yang akan
datang, loncat pada kejadian lain & penutup bercerita
kembali tentang kejadian yang sudah diceritakan
didepan.

 Flashback : Menceritakan kejadian di masa lampau.

Alur & Plot




 Struktur Cerita

 Eksposisi : Memberikan gambaran selintas mengenai 
cerita yg akan terjadi, tokoh yang memerankan, dll

 Konflik : tokoh terlibat suatu permasalahan

 Klimaks : Puncak Permasalahan

 Resolusi : pemecahan masalah

Alur & Plot




 Faktor Temporal (waktu)

 Faktor Geografik

 Faktor Ekonomi

 Faktor adat dan budaya

Setting




 Outline adalah susunan urutan adegan per adegan secara

lebih rinci.
 Outline adalah penjabaran dari plot. 
 Contoh outline adalah sebagai berikut :

 1. Gadis melukis di jembatan:
 1.1. Gadis menghentikan kegiatan melukisnya karena

melihat seorang anak tercebur ke sungai
 1.3. Gadis berlari menuju ke sungai
 1.4. Gadis menceburkan diri ke sungai
 1.5. Gadis berhasil meraih tubuh si anak
 1.6. Gadis naik ke tepi sungai dengan terengah-engah

dst…

OUTLINE




 Scene atau scene heading merupakan informasi tentang

adegan. Scene heading umumnya terdiri dari nomor
scene, INT/EXT, lokasi adegan, dan waktu adegan. 

 INT singkatan dari interior digunakan apabila
pengambilan gambar dilakukan di dalam ruangan. 

 EXT singkatan dari exterior digunakan apabila
pengambilan gambar dilakukan di luar ruangan. 

 Adapun bentuk scene heading adalah sebagai berikut :

 1. EXT. JEMBATAN BANJARKANAL – SORE HARI 

SCENE




 Action atau aksi adalah keterangan mengenai 

kejadian dalam setiap scene atau adegan yang 
merupakan penjabaran dari outline yang sudah 
dibuat sebelumnya. 

 Contoh
Ext. Jembatan Banjarkanal – Sore hari
Gadis melukis pemandangan sungai yang ada di 
hadapannya.

Action




 Dialog adalah kata atau kalimat yang harus

diucapkan oleh karakter dalam adegan. 

 Parenthetical adalah pentunjuk aksi atau ekspresi
yang harus dilakukan oleh karakter dalam
mengucapkan dialog. Misalnya emosi, sedih, 
menangis, tersenyum, tertawa, dan sebagainya. 

Dialog & Parenthetical




 BCU (BIG CLOSE UP): Pengambilan gambar dengan 

jarak yang sangat dekat. Biasanya, untuk gambar-gambar 
kecil agar lebih jelas dan detail, seperti anting tokoh.

 CU (CLOSE UP): Pengambilan gambar dengan jarak yang 
cukup dekat. Biasanya, untuk menegaskan detail sesuatu 
seperti ekspresi tokoh yang penting, seperti senyum 
manis atau lirikan mata. Tokoh biasanya muncul gambar 
wajah saja.

 COMMERCIAL BREAK: Jeda iklan. Penulis skenario 
harus memperhitungkan jeda ini, dengan memberi 
kejutan atau suspense agar penonton tetap menunggu 
adegan berikutnya.

Istilah-istilah




 CUT TO: Perpindahan untuk menggambarkan peristiwa 

yang terjadi bersamaan, tetapi di tempat yang berbeda atau 
kelanjutan  adegan di hari yang sama.

 DISSOLVE TO: Perpindahan dengan gambar yang semakin 
lama semakin kabur sebelum berpindah ke adegan 
berikutnya.

 ESTABLISHING SHOT: Pengambilan gambar secara 
keseluruhan, biasa disingkat ESTABLISH saja.

 EXT.(EXTERIOR): Menunjukan tempat pengambilan 
gambar diluar ruangan.

 FLASHBACK: Ulangan atau kilas balik peristiwa. Biasanya, 
gambarnya dibedakan dengan gambar tayangan sekarang.

Istilah-istilah




 FLASHES: Penggambaran sesuatu yang belum terjadi 

dalam waktu cepat; contohnya: orang melamun.

 FREEZE: Aksi pada posisi terakhir. Harus diambil adegan 
yang terjadi pada tokoh utama dan dapat membuat 
penonton penasaran sehingga membuat penonton 
bersedia menunggu kelanjutannya.

 INSERT: Sisipan adegan pendek, tetapi penting di dalam 
satu scene.

 INTERCUT: Perpindahan dengan cepat dari satu adegan 
ke adegan lain yang berbeda dalam satu kesatuan cerita.

Istilah-istilah




 MAIN TITLE: Judul cerita pada sinetron atau film.

 MONTAGE: Beberapa gambar yang menunjukkan adegan
berurutan dan mengalir. Bisa juga menunjukkan beberapa
lokasi yang berbeda, tetapi merupakan satu rangkaian cerita.

 OS (ONLY SOUND): Suara orang yang terdengar dari
tempat lain; berbeda tempat dengan tokoh yang 
mendengarnya.

 PAUSE: Jeda sejenak dalam dialog, untuk memberi intonasi
ataupun nada dialog.

 POV (POINT OF VIEW): Sudut pandang satu atau beberapa
tokoh terhadap sesuatu yang memegang peranan penting
untuk tokoh yang bersangkutan.

Istilah-istilah




 SFX (SOUND EFFECT): Untuk suara yang 

dihasilkan di luar suara manusia dan ilustrasi musik. 
Misalnya, suara telepon berdering, bel sekolah, dll.

 SPLIT SCREEN: Adegan berbeda yang muncul pada 
satu frame atau layar.

 TEASER: Adegan gebrakan di awal cerita untuk 
memancing rasa penasaran penonton agar terus 
mengikuti cerita.

Istilah-istilah




 VO (VOICE OVER): Orang yang berbicara dalam hati. 

Suara yang terdengar dari pelakon namun bibir tidak 
bergerak.

 INT. (INTERIOR): Pengambilan gambar pada jarak jauh. 
Biasanya untuk gambar yang terlihat secara keseluruhan.

 LS (LONG SHOT): Pengambilan gambar pada jarak jauh. 
Biasanya untuk gambar yang terlihat secara keseluruhan.
SCENE: Berarti adegan atau bagian terkecil dari sebuah 
cerita.

 SLOW MOTION: Gerakan yang lebih lambat dari 
biasanya. Untuk menunjukkan hal yang dramatis.

Istilah-istilah




 CREDIT TITLE: Penayangan nama tim kreatif dan

orang yang terlibat dalam sebuah produksi

 CUT BACK TO: Transisi perpindahan dalam waktu
yang cepat untuk kembali ke tempat sebelumnya. 
Jadi, ada satu kejadian di satu tempat, lalu berpindah
ke tempat lain, dan kembali ke tempat semula.

 FADE OUT: Perpindahan gambar dari terang ke
gelap secara perlahan.

 FADE IN: Perpindahan gambar dari gelap ke terang
secara perlahan.

Istilah-istilah


