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KATA SAMBUTAN
Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai
kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kopeten
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan
pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru sebagai komponen
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam
peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru.
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP)
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal
tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru
(UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil
UKG menunjukan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi
10 (sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan
dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar.
Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan
sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan
melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended) tatap muka
dengan online.
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag
Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan Kepala Sekolah
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral Guru
dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan
perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi guru sesuai dengan
bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah
modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk
semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan
program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan
kualitas kompetensi guru. Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan
Guru Mulia Karena Karya.
Jakarta, Februari 2016
Direktur Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985031002
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan
sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan
tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi,
peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025
yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan
tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan keprofesian
berkelanjutan.
Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk

institusi

penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan
petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan modul
yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga kependidikan.
Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang penyusunan modul sebagai
salah satu bentuk bahan

dalam kegiatan

pengembangan keprofesian

berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan.
Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal dalam
mewujudkan buku ini, mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan sumber
inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan
modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan saran yang
membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di masa
mendatang.
Makassar, Februari 2016
Kepala LPPPTK KPTK Gowa Sulawesi
Selatan,

Dr. H. Rusdi, M.Pd,
NIP 19650430 1991 93 1004
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Strategi pembelajaran sangat diperlukan dalam menunjang terwujudnya
seluruh kompetensi yang dimuat dalam Kurikulum. Kurikulum memuat apa
yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik, sedangkan pembelajaran
merupakan cara bagaimana kompetensi yang diajarkan bisa dikuasai oleh
peserta didik. Konsep-konsep ini dikemas dalam Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang wajib dikembangkan oleh guru baik secara
individual maupun kelompok yang mengacu kepada Silabus.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan seperangkat
rencana yang menjadi pedoman guru dalam melaksanakan tahapan
pembelajaran. Kenyataan di sekolah menunjukkan bahwa banyak guru yang
beranggapan menyusun RPP tidak penting. Bagi mereka, yang terpenting
adalah masuk di kelas dan siswa mendapat pelajaran. Pemikiran demikian ini
perlu menjadi perhatian para Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
Suatu hal yang tidak bisa ditawar, yakni RPP wajib disusun oleh guru
sebelum dia masuk kelas. Karena dengan adanya perencanaan guru telah
menetapkan segala keperluan serta metode yang akan diterapkan ketika
melaksanakan pembelajaran termasuk pengelolaam waktu secara efisien.
Dengan demikian memungkinkan tujuan pembelajaran mudah dicapai. Oleh
karena itu diperlukan kemapuan menyusunl RPP yang memenuhi standar
minimal.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, modul penyusunan Rancangan
Pembelajaran ini disusun sebagai salah satu acuan bagi guru dalam
pengembangan RPP di sekolah.

B. Tujuan
Tujuan yang akan dicapai setelah mempelajari modul ini:
1. Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik
2. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.
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3. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan
di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.

C. Peta Kompetensi
Kompetensi Inti

Kompetensi Guru

Menyelenggarakan

Memahami

pembelajaran yang mendidik

prinsip-prinsip

Materi

hakikat

dan Hakikat

dan

perancangan Prinsip

pembelajaran yang mendidik

Perancangan
Pembelajaran

Mengembangkan komponen- Komponen
komponen

rancangan Rancangan

pembelajaran

Pembelajaran

Menyusun

rancangan Penyusunan

pembelajaran yang lengkap, Rancangan
baik untuk kegiatan di dalam Pembelajaran
kelas, laboratorium, maupun
lapangan

D. Ruang Lingkup
Ruang

lingkup modul

Pembelajaran

ini

Komponen

meliputi
Rancangan

Hakikat

dan

Prinsip

Pembelajaran,

dan

Perancangan
Penyusunan

Rancangan Pembelajaran

E. Saran Cara Penggunaan Modul
Anda diharapkan memahami secara teoritis PTK terlebih dahulu kemudian
melangkah

pada

penyusunan

proposal,

metode

melaksanakan,

cara

pemantauan pelaksanaan, penulisan laporan, dan terakhir berlatih menyusun
draf PTK menggunakan lembar kerja (LK) yang telah disiapkan. Terakhir,
setelah guru mampu menyusun PTK, diharapkan dapat menulis karya tulis
ilmiah berdasarkan hasil PTK. Selain itu modul ini diperkaya pula dengan teknik
penulisan karya ilmiah dalam bentuk ide-ide atau pengalaman praktis dalam
pembelajaran.
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Hakikat dan Prinsip Perancangan Pembelajaran
A.

Tujuan
Memahami hakikat

dan prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang

mendidik.

B.

Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Mengemukakan hakikat dan prinsip penyusunan RPP.
2. Mengemukakan pentingnya penyusunan RPP
3. Menjelaskan konsekuensi dari adopsi, adaptasi, dan kreasi dalam
penyusunan RPP

C.

Uraian Materi
1. hakikat dan prinsip penyusunan RPP
Kegiatan

pembelajaran

merupakan

proses

pendidikan

yang

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan
potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin
meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan
dirinya

untuk

hidup

dan

untuk

bermasyarakat,

berbangsa,

serta

berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu,
kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi
peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Disinilah pentingnya
perencanaan wajib dilaksanakan oleh guru.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru
tidak menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Faktor
penyebab guru tidak menyusun RPP antara lain tidak memahami dengan
benar

apa

sesungguhnya

hakikat

RPP,

bagaimana

prinsip-prinsip

penyusunan RPP serta apa pentingnya RPP disusun.
Materi hakikat RPP ini akan memberikan pemahaman kepada
Saudara tentang apakah RPP itu? Bagaimana prinsip-prinsip penyusunan
RPP? Dan mengapa RPP penting disusun oleh guru?
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Mengapa

RPP

Penting

Disusun

oleh

Guru?

Perencanaan

merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan setiap orang jika ingin
melakukan kegiatan. Pada umumnya keberhasilan suatu program kegiatan
yang dilakukan seseorang sangat ditentukan seberapa besar kualitas
perencanaan yang dibuatnya. Seseorang yang melakukan kegiatan tanpa
perencanaan dapat dipastikan akan cenderung mengalami kegagalan
karena tidak memiliki acuan apa yang seharusnya dia lakukan dalam rangka
keberhasilan kegiatan yang dia lakukan.
Seorang

guru

perlu

menyadari

bahwa

seharusnya

proses

pembelajaran terjadi secara internal pada diri peserta didik, akibat adanya
stimulus luar yang diberikan guru, teman, dan lingkungan. Proses tersebut
mungkin pula terjadi akibat dari stimulus dalam diri peserta didik yang
terutama disebabkan oleh rasa ingin tahu. Proses pembelajaran dapat pula
terjadi sebagai gabungan dari stimulus luar dan dalam. Dalam proses
pembelajaran, guru perlu mengembangkan kedua stimulus pada diri setiap
peserta didik. Guru wajib mempertimbangkan karakteristik materi yang
dibelajarkan serta peserta didik yang akan dibelajarkan. Di dalam
pembelajaran, peserta didik perlu difasilitasi untuk terlibat secara aktif
mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. Guru menyediakan
pengalaman belajar bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan
yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi yang dimiliki mereka
menjadi kompetensi yang ditetapkan dalam sebuah perencanaan. Inilah
sebabnya penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran penting untuk
disusun oleh guru.
Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran
yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu
yang

mengacu

pada silabus.

RPP

mencakup:

(1)

data sekolah,

matapelajaran, dan kelas/semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4)
tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi; (5) materi
pembelajaran; metode pembelajaran; (6) media, alat dan sumber belajar; (7)
langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (8) penilaian.
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Bagaimana Prinsip-Prinsip Pengembangan RPP? Berbagai prinsip
dalam mengembangkan atau menyusun RPP adalah sebagai berikut.
a)

RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan

berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam
bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam
pembelajaran.
b) RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan
dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal
peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial,
emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang
budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
c) Mendorong partisipasi aktif peserta didik
d) Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik
sebagai

manusia

yang

mandiri

dan

tak

berhenti

belajar,

proses

pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik
untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif,
inspirasi,

kemandirian,

semangat

belajar,

keterampilan

belajar

dan

kebiasaan belajar.
e) Mengembangkan budaya membaca dan menulis
f) Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan
kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi
dalam berbagai bentuk tulisan.
g) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.
h) RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif,
penguatan, pengayaan, dan remedi. Pemberian pembelajaran remedi
dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan, hasilnya
dianalisis, dan kelemahan setiap peserta didik dapat teridentifikasi.
Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik.
i) Keterkaitan dan keterpaduan.
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j) RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara
KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan
sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun
dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas
matapelajaran untuk sikap dan keterampilan, dan keragaman budaya.
k) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
l) RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi
dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan
situasi dan kondisi.
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2. pentingnya penyusunan RPP
Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun
RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD dan
untuk guru matapelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA,
dan SMK/MAK. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal
semester atau awal tahun pelajaran, dengan maksud agar RPP telah
tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran.
Pengembangan RPP dapat dilakukan secara mandiri atau secara
berkelompok.
Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara mandiri
dan/atau secara bersama-sama melalui musyawarah guru MATA pelajaran
(MGMP) di dalam suatu sekolah tertentu difasilitasi dan disupervisi kepala
sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah.
Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara berkelompok
melalui MGMP antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasikan dan
disupervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan.
Apa sajakah dampak yang bisa ditimbulkan bilamana guru tidak
menyusun RPP? Berikut ini sejumlah jawabannya:
a. PBM berjalan secara berayun, arah pelaksanaannya tidak jelas sehingga
peristiwa yang terjadi di dalam kelas tidak terkontrol;
b. Pemetaan materi tidak jelas, sehingga tidak ada patokan untuk
menunjukkan bahwa semua materi telah diajarkan dalam satuan satuan
waktu/sekat semester;
c. Pilihan strategi pembelajaran tidak jelas, sehingga proses pembelajaran
berlangsung apa adanya tanpa kendali;
d. Urutan penyajian cenderung hanya sesuai urutan dalam buku, belum
tentu sesuai konteks peserta didik
e. Penggunaan media tidak terukur, bahkan boleh jadi tidak sesuai dengan
kondisi kelas dan kompetensi yang akan diajarkan;
f. Penilaian dan evaluasi tidak dapat diukur dengan jelas, sehingga
sehingga ketercapaian kompetensi sulit diukur.

9

g. Secara administrasi guru tidak menjalankan perintah pemerintah, karena
penyusunan rancangan pembelajaran diperintahkan oleh Negara melalui
Peraturan Pemerintah dan diperintahkan oleh menteri melalui melalui
sejumlah permen.

3. konsekuensi dari adopsi, adaptasi, dan kreasi dalam penyusunan RPP

Tiga cara yang dapat dipakai untuk memperoleh RPP, yakni adopsi,
adaptasi, dan kreasi. Ketiga cara ini memiliki tingkat kualitas yang berbeda.
Adopsi RPP memiliki kualitas yang paling rendah. Guru menggunakan RPP
yang disusun oleh orang lain. Cara ini hendaknya dihindari sebab RPP yang
disusun oleh orang lain belum tentu sesuai dengan kondisi pada kelas
tempat guru tersebut mengajar. Guru yang melakukan adopsi RPP diyakini
sebagai guru yang menyediakan RPP hanya sebagai formalitas belaka.
RPP disediakan sebagai tuntutan kewajiban bukan sebagai kebutuhan
pembelajaran.
Setingkat lebih tinggi dari adopsi adalah adaptasi RPP. Tidak ada larangan
untuk melakukan adaptasi. Adaptasi RPP merujuk kepada pengertian
kegiatan mengubah RPP yang ada dengan menyesuaikan dengan konteks
kelas tempat RPP itu akan diterapkan. Adaptasi RPP dapat dibenarkan bagi
mereka yang baru pada tahap awal melakukan penyusunan RPP. Adaptasi
biasanya dilakukan oleh guru karena alasan perubahan kurikulum, sehingga
adaptasi dipandang sebagai proses penyesuaian diri dengan perubahan
yang dilakukan terhadap suatu kurikulum. Ketika sebuah kurikulum sudah
berada pada tahapan implementasi, hendaknya adaptasi RPP mulai
ditinggalkan.
Kreasi RPP merupakan level tertinggi dari penyediaan RPP. Seseorang bisa
melakukan kreasi RPP karena dia memailiki pemahaman yang dalam
tentang standar isi dan SKL yang berlaku. Kurikulum yang berlaku
dipahamidengan baik. Kreasi RPP dapat dilakukan dengan tepat bilamana
disertai dengan hasil analisis konteks.
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Setiap sekolah memiliki karakter yang berbeda dan bahkan setiap kelas
memiliki karakter yang berbeda. Kenyataan inilah yang menyebabkan RPP
terbaik adalah RPP hasil kreasi guru berdasarkan input dari karakteristik
peserta didik.

D.

Aktivitas Pembelajaran
Baca dengan cermat uraian di atas kemudian kerjakan LK di bawah ini

1. Uraikan hakikat disusunnya sebuah RPP

2. Uraikan ilustrasi guru yang mengajar tanpa RPP dengan mengaitkannya
dengan perahu yang berlayar tanpa kemudi/guling.
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3. Uraikan prinsip penyusunan RPP

4. Isilah konsekuensi adopsi, adaptasi, dan kreasi pada tabel di bawah ini
dengan uraian singkat

NO

Tinjauan

Konsekuensi
Adopsi

1

Daya cipta guru

2

Kemanfaatan

3

Ketercapaian

Adaptasi

Ket.
Kreasi

Tujuan
4

Kesesuaian
lingkungan

5

E.

…

Latihan/Tugas
Jawablah pertanyaan di bawah ini:
1. Kengemukakan hakikat dan prinsip penyusunan RPP.
2. Kengemukakan pentingnya penyusunan RPP
3. Jelaskan konsekuensi dari adopsi, adaptasi, dan kreasi dalam
penyusunan RPP
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F.

Rangkuman
1. RPP disusun pada hakikatnya untuk pengembangan potensi peserta
didik secara maksimal. Guru mendisain sedemikian rupa kegiatan
belajar yang ada sesuai dengan konteks pembelajaran untuk mencapai
kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. RPP disusun sebagai
pedoman

dalam

pelaksanaan

pembelajaran

agar

pembelajaran

terkendali sesuai kompetensi yang diinginkan.
2. Sejumlah prinsip yang dipegang dalam penyusunan RPP.
a)

RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan

berdasarkan silabus yang telah dikembangkan.
b) RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan
dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan
awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan
sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar
belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
c) Mendorong partisipasi aktif peserta didik;
d) Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta
didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar;
e) Mengembangkan budaya membaca dan menulis;
g) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut;
i) Keterkaitan dan keterpaduan.
k) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

3. Pentingnya penyusunan RPP:
a. PBM berjalan secara terencana, arah pelaksanaannya jelas
sehingga peristiwa yang terjadi di dalam kelas terkontrol dengan
baik;
b. Pemetaan materi jelas, sehingga tidak patokan untuk menunjukkan
bahwa semua materi telah diajarkan dalam

satuan satuan

waktu/sekat semester;
c. Pilihan strategi pembelajaran jelas, sehingga proses pembelajaran
berlangsung apa adanya sesuai kendali;
d. Urutan penyajian sesuai hasil analisis, sesuai konteks peserta didik
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e. Penggunaan media terukur, sehingga sesuai dengan kondisi kelas
dan kompetensi yang akan diajarkan;
f. Penilaian dan evaluasi dapat diukur dengan jelas, sehingga sehingga
ketercapaian kompetensi terukur dengan baik.
g. Secara administrasi guru menjalankan perintah pemerintah, karena
penyusunan rancangan pembelajaran diperintahkan oleh Negara
melalui Peraturan Pemerintah dan diperintahkan oleh menteri
melalui melalui sejumlah permen.

3. Konsekuensi dari adopsi, adaptasi, dan kreasi dalam penyusunan RPP
RPP yang hanya diadopsi tidak memberikan pembelajaran sesuai
dengan konteks peserta didik, sehingga proses pencapaian kompetensi
tidak berakar pada karakteristik lingkungan. Akibatnya, pembelajaran
tercerabut dari lingkungannya. RPP yang disusun melalui adaptasi
cenderung sesuai dengan konteks hanyalah aspek permukaannya saja.
RPP adaptasi tidak dalam menggali potensi peserta didik. Akibatnya,
RPP hanya sempurna secara administratif saja. RPP kreasi menunjukkan
kualitas kompetensi yang memadai yang dimiliki oleh guru. RPP kreasi
dapat memberikan informasi pokok dalam dua hal, yakni sisi guru dan sisi
peserta didik. Dari segi guru RPP kreasi menunjukkan bahwa guru
tersebut menguasai kompetensi dengan baik. RPP kreasi menjadi
pertanda penguasaan guru terhadap kompetensi yang harus diajarkan.
Dari segi peserta didik, RPP hasil kreasi guru disusun berdasarkan
kebutuhan peserta didik karena sebuah RPP hasil kreasi harus berawal
dari analisis kurikulum dan analisis konteks. RPP hasil kreasi
memadukan antara isi kurikulum dengan konteks tempat RPP itu akan
digunakan.

G.

Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Periksalah jawaban Anda pada poin latihan/tugas di atas, kemudian
cocokkan jawaban itu dengan kunci jawaban di bawah ini. Lakukan
penilaian diri dengan berpedoman pada kriteria di bawah ini.
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1. Terperinci, rasional, dan bahasa sepenuhnya gramatikal
Nilai 86 – 100
2. Agak terperinci, rasional, bahasa hampir sepenuhnya gramatika
Nilai 71 – 85
3. Kurang terperinci, kurang rasional, bahasa tidak gramatikal
Nilai < 71

Nilai Ambang Kelulusan adalah Nilai >75

H. Kunci Jawaban
1. RPP disusun pada hakikatnya untuk pengembangan potensi peserta
didik secara maksimal. Guru mendisain pembelajaran sesuai dengan
konteks pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang tertuang dalam
kurikulum.
2. Sejumlah prinsip yang dipegang dalam penyusunan RPP.
a) sebagai terjemahan dari ide kurikulum;
b) dikembangkan sesuai silabus dengan kondisi di satuan pendidikan
baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat,
potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus,
kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau
lingkungan peserta didik.
c) Mendorong partisipasi aktif peserta didik;
d) menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak
berhenti belajar;
e) Mengembangkan budaya membaca dan menulis;
g) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut;
i) terkaitan dan terpadu.
k) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

3. RPP penting disusun karena melalui RPP dilakukan pemetaan materi
yang akan diajarkan sehingga seluruh isi kurikulum terajarkan dengan
baik. Selain itu, urutan penyajiannya mengacu kepada karakteristik
peserta didik, sehingga potensi peserta didik dapat dikembangan sesuai
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dengan dukungan pilihan media yang tepat. Melalui RPP, guru dapat
mengevaluasi pembelajaran secara terukur, karena RPP memberikan
gambaran mengenai kompetensi yang seharusnya diajarkan, tengah
diajarkan, dan telah diajarkan. Dalam penilaian RPP memastikan
penilaian dilakukan dengan benar. Secara administrasi keberadaan RPP
menjadi pertanda guru melaksanakan salah satu tanggung jawabnya,
yakni melaksanakan perancanaan pembelajaran.
3. Adopsi, adaptasi, dan kreasi dalam penyusunan RPP memberikan
sejumlah konsekuensi, yakni RPP yang hanya diadopsi tidak memberikan
pembelajaran sesuai dengan konteks peserta didik, sehingga proses
pencapaian kompetensi tidak berakar pada karakteristik lingkungan.
Akibatnya, pembelajaran tercerabut dari lingkungannya. RPP yang disusun
melalui adaptasi cenderung sesuai dengan konteks hanyalah aspek
permukaannya saja. RPP adaptasi tidak dalam menggali potensi peserta
didik. Akibatnya, RPP hanya sempurna secara administratif saja. RPP
kreasi menunjukkan kualitas kompetensi yang memadai yang dimiliki oleh
guru. RPP kreasi dapat memberikan informasi pokok dalam dua hal, yakni
sisi guru dan sisi peserta didik. Dari segi guru RPP kreasi menunjukkan
bahwa guru tersebut menguasai kompetensi dengan baik. RPP kreasi
menjadi pertanda penguasaan guru terhadap kompetensi yang harus
diajarkan. Dari segi peserta didik, RPP hasil kreasi guru disusun
berdasarkan kebutuhan peserta didik karena sebuah RPP hasil kreasi harus
berawal dari analisis kurikulum dan analisis konteks. RPP hasil kreasi
memadukan antara isi kurikulum dengan konteks tempat RPP itu akan
digunakan.
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Komponen Rancangan Pembelajaran
A.

Tujuan
Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.

B.

Indikator Pencapaian Kompetensi
Mengemukakan komponen dan sistematika RPP
Mengemukakan keterkaitan antarkomponen dalam RPP

C.

Uraian Materi
1. Komponen dan sistematika RPP
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) paling sedikit memuat: (i)
tujuan pembelajaran, (ii) materi pembelajaran, (iii) metode pembelajaran, (i v)
sumber belajar, dan (v) penilaian.
Adapun komponen-komponen RPP adalah sebagai berikut:
Identitas meliputi: Nama Sekolah, Mata Pelajaran, Kelas/Semester, Materi
Pokok, Alokasi Waktu
A. Kompetensi Inti (KI)
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
1. …………………..(KD pada KI-1)
2. …………………..(KD pada KI-2)
3. …………………..(KD pada KI-3)
Indikator: ……………………………………..
4. …………………..(KD pada KI-4)
Indikator: ………………………………………
C. Tujuan Pembelajaran
D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)
E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
1. Media
2. Alat/Bahan
3. Sumber Belajar
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G.

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (Jika dalam 1 RPP
terdiri dari beberapa pertemuan)

1. Pertemuan Kesatu:
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)
1)………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………….
3)………………………………………………………………………….
4)………………………………………………………………………….
b. Kegiatan Inti (...menit)
Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih
1). Mengamati
2). Menanya
3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan
4). Mengkomunikasikan hasil
c. Penutup (…menit)
1)………………………………………………………………………..
2). ……………………………………………………………………….
3). ……………………………………………………………………….
4). ………………………………………………………………………
2. Pertemuan Kedua:
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)
1)………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………….
3)………………………………………………………………………….
4)………………………………………………………………………….
b. Kegiatan Inti (...menit)
Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih
1). Mengamati
2). Menanya
3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan
4). Mengkomunikasikan hasil
c. Penutup (…menit)
1)………………………………………………………………………..
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2). ……………………………………………………………………….
3). ……………………………………………………………………….
4).
………………………………………………………………………
H. Penilaian
1. Jenis/teknik penilaian
(Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap / Proyek /
Portofolio / Produk / penilaian diri / tes tertulis)
1. Bentuk instrumen dan instrumen
Isi

sesuai

(Daftar

chek/skala

penilaian/Lembar

penilaian

kinerja/Lembar penilaian sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan
langsung/Laporan Pribadi/ Kuisioner/

Memilih jawaban/

Mensuplai jawaban/Lembar penilaian portofolio
3.

Pedoman penskoran

2. Keterkaitan antarkomponen dalam RPP
Secara utuh sebuah RPP merupakan suatu sistem yang komponenkomponennya harus berkaitan satu dengan yang lain. SK/KI dan KD
memiliki keterkaitan yang kuat. Dari KD ini diturunkan indikator pencapaian
(IP). IP inilah yang diturunkan ke komponen yang lain di bawahnya. Dari
indikator diformulasikan tujuan jika ada dan dari indikator diformulasikan
materi dan uraian materi berikut penentuan penentuan pendekatan dan
metode pembelajaran. Dari indikator pula ditentukan media pembelajaran.
Pada bagian jenis penilaian dan instrumen yang digunakan indikator
menjadi pijakan yang utama. Dari penjelasan ini dapat dinyatakan bahwa
sentral informasi pengembangan RPP berada pada formulasi indikator
pencapaian.
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D.

Aktivitas Pembelajaran
Bacalah dengan cermat materi KB 2 di atas, kemudian kerjakan LK di
bawah ini
1. Tuliskan komponen minimal sebuah RPP

2. Tuliskan komponen yang dapat ditambahkan pada sebuah RPP
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3. Tuliskan hasil penyatuan antara komponen utama/minimal sebuah RPP
dengan komponen tambahannya.

4. Uraikan keterkaitan antarkomponen dalam sebuah RPP.

E.

Latihan/Tugas
Jawablah pertanyaan di bawah ini
1. Kemukakan komponen dan sistematika RPP
2. Kemukakan keterkaitan antarkomponen dalam RPP
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F.

Rangkuman

1. Komponen sebuah RPP meliputi:
Identitas meliputi: Nama Sekolah, Mata Pelajaran, Kelas/Semester, Materi
Pokok, Alokasi Waktu
A. Kompetensi Inti (KI)
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
1. …………………..(KD pada KI-1)
2. …………………..(KD pada KI-2)
3. …………………..(KD pada KI-3)
Indikator: ……………………………………..
4. …………………..(KD pada KI-4)
Indikator: ………………………………………
C. Tujuan Pembelajaran (boleh dilesapkan)
D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)
E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
1. Media
2. Alat/Bahan
3. Sumber Belajar
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (boleh dalam 1 RPP terdiri
dari beberapa pertemuan)
1. Pertemuan Kesatu:
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)
1)………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………….
3)………………………………………………………………………….
4)………………………………………………………………………….
b. Kegiatan Inti (...menit)
Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih
1). Mengamati
2). Menanya
3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan
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4). Mengkomunikasikan hasil
c. Penutup (…menit)
1)………………………………………………………………………..
2). ……………………………………………………………………….
3). ……………………………………………………………………….
4). ………………………………………………………………………
2. Pertemuan Kedua:
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)
1)………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………….
3)………………………………………………………………………….
4)………………………………………………………………………….
b. Kegiatan Inti (...menit)
Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih
1). Mengamati
2). Menanya
3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan
4). Mengkomunikasikan hasil
c. Penutup (…menit)
1)………………………………………………………………………..
2). ……………………………………………………………………….
3). ……………………………………………………………………….
4).
………………………………………………………………………
H. Penilaian
1. Jenis/teknik penilaian
(Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap / Proyek /
Portofolio / Produk / penilaian diri / tes tertulis)
2. Bentuk instrumen dan instrumen
Isi

sesuai

(Daftar

chek/skala

penilaian/Lembar

penilaian

kinerja/Lembar penilaian sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan
langsung/Laporan Pribadi/ Kuisioner/

Memilih jawaban/

Mensuplai jawaban/Lembar penilaian portofolio
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3.

Pedoman penskoran

2. Sebuah RPP membentuk suatu sistem yang terkait satu dengan yang
lainnya. Setiap komponen mendukung komponen yang lain. Kaitan satu
komponen dengan komponen yang lain cenderung bersifat khirarkis dengan
SKL, SK/KI dan KD pada bagian paling atas. Dari ketiganya diturunkan
indikator pencapaian (IP) dan IP inilah yang menjadi pusat pengembangan
komponen berikutnya. IP menjadi pijakan pengembangan materi, PBM,
Pilihan media dan sumber belajar, dan pengembangan instrumen penilaian.
Ketercapaian IP menjadi penanda utama kesuksesan pembelajaran pada
suatu pertemuan.

G.

Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Periksalah jawaban Anda pada poin latihan/tugas di atas, kemudian
cocokkan jawaban itu dengan kunci jawaban di bawah ini. Lakukan
penilaian diri dengan berpedoman pada kriteria di bawah ini.
4. Terperinci, rasional, dan bahasa sepenuhnya gramatikal
Nilai 86 – 100
5. Agak terperinci, rasional, bahasa hampir sepenuhnya gramatika
Nilai 71 – 85
6. Kurang terperinci, kurang rasional, bahasa tidak gramatikal
Nilai < 71

Nilai Ambang Kelulusan adalah Nilai >75

H.

Kunci Jawaban

1. Komponen minimal sebuah RPP meliputi:
Identitas meliputi: Nama Sekolah, Mata Pelajaran, Kelas/Semester, Materi
Pokok, Alokasi Waktu
A. Kompetensi Inti (KI)
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator
C. Tujuan Pembelajaran (boleh dilesapkan)
D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)
E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
1. Media
2. Alat/Bahan
3. Sumber Belajar
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (boleh dalam 1 RPP terdiri
dari beberapa pertemuan)
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)
1)………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………….
3)………………………………………………………………………….
4)………………………………………………………………………….
b. Kegiatan Inti (...menit)
Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih
1). Mengamati
2). Menanya
3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan
4). Mengkomunikasikan hasil
c. Penutup (…menit)
1)………………………………………………………………………..
2). ……………………………………………………………………….
3). ……………………………………………………………………….
4). ………………………………………………………………………
H. Penilaian
1. Jenis/teknik penilaian
2. Bentuk instrumen dan instrumen
3.

Pedoman penskoran

2. Sebuah RPP membentuk suatu sistem yang terkait satu dengan yang
lainnya. Setiap komponen mendukung komponen yang lain. Kaitan satu
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komponen dengan komponen yang lain cenderung bersifat khirarkis dengan
SKL, SK/KI dan KD pada bagian paling atas. Dari ketiganya diturunkan
indikator pencapaian (IP) dan IP inilah yang menjadi pusat pengembangan
komponen berikutnya. IP menjadi pijakan pengembangan materi, PBM,
Pilihan media dan sumber belajar, dan pengembangan instrumen penilaian.
Ketercapaian IP menjadi penanda utama kesuksesan pembelajaran pada
suatu pertemuan.
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Penyusunan Rancangan Pembelajaran
A. Tujuan
Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam
kelas, laboratorium, maupun lapangan.

B. Indikator
Mengemukakan prasyarat penyusunan RPP.
Menguasai langkah-langkah penyusunan RPP

C. Uraian Materi
1. Prasyarat penyusunan RPP.
Penyusunan perangkat RPP memiliki sejumlah prasyarat. Dengan
prasyarat ini RPP yang disusun bisa terjembatani antara keinginan
kurikulum dengan konteks tempat RPP akan diaplikasikan. Sejumlah
prasyarat yang dimaksud adalah dimilikinya sejumlah dokumen di bawah ini.
a. kalender akademik
b. analisis pekan efektif/program tahunan
c. program semester
d. hasil analisis konteks

Kalender akademik mengacu kepada kalender yang dikluarkan oleh
pihak sekolah yang biasanya diturunkan dari kalender yang diatur oleh
pemerintah daerah melalui dinas pendidikan setempat. Dari kalender inilah
diturunkan analisis pekan efektif/program tahunan, dan program semester.
Analisis konteks biasanya disusun sebelum penyusunan dokumen I
KTSP. RPP sangat penting mengacu ke hasil analisis konteks karena dari
sinilah diketahui karakter peserta didik yang akan diajar. Latar belakang
orang tua beserta tempat mereka bergaul tergambar dalam analisis konteks.
Dalam dokumen ini terbaca pula fasilitas sekolah yang tersedia dan
informasi lingkungan sekolah yang memungkinkan untuk dijadikan media
pembelajaran.
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Model Kalender akademik
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Mg
Ke
I
II
III
IV
V

Juli.- 2015
Mg Sn Sl Rb Km Jm Sb
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
HE =
8 /1

Mg
Agustus 2015.
Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb
I
1
II
2 3 4 5 6 7 8
III
9 10 11 12 13 14 15
IV 16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31
V
25 26 27 28 29
HE = 25/4

Mg
SEPTEMBER 2015
Ke Mg Sn Sl Rb Km Jm Sb
I
1 2 3 4 5
II
6 7 8 9 10 11 12
III 13 14 15 16 17 18 19
IV 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
V
HE = 25/4

Mg
Ke
I
II
III
IV
V

Oktober 2015.
Mg Sn Sl Rb Km Jm Sb
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
HE = 26/4

November 2015.
Mg Sn Sl Rb KmJm Sb
I
1 2 3 4 5 6 7
II
8 9 10 11 12 13 14
III 15 16 17 18 19 20 21
IV 22 23 24 25 26 27 28
V 29 30
HE = 25/4

Mg
Ke Mg
I
II
6
III 13
IV 20
V 27

Desember 2015.
Sn Sl Rb Km Jm Sb
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30 31
HE = 18/3

Januari 2016.
Sn Sl Rb Km Jm Sb
1 2
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30
HE = 24/4

Mg
Ke
I
II
III
IV
V

Februari 2016.
Mg Sn Sl Rb KmJm Sb
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
HE = 24/4

Mg
Ke Mg
I
II
6
III 13
IV 20
V 27

Maret 2016.
Sn Sl Rb Km Jm Sb
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30 31
HE = 25/4

APRIL 2016
Mg
Ke Mg Sn Sl Rb Km Jm Sb
I
1 2
II
3 4 5 6 7 8 9
III 10 11 12 13 14 15 16
IV 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
V
HE = 18/3

Mg
Ke
I
II
III
IV
V

Mei 2016.
Mg Sn Sl Rb KmJm Sb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
HE = 21/3

Mg
Ke Mg
I
II
5
III 12
IV 19
V 26

Mg
Ke Mg
I
II
3
III 10
IV 17
V 24/31

Juli 2016.
Sn Sl Rb Km Jm Sb
1 2
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30
HE = 16/3
Keterangan :

Mg
Ke Mg
I
II
3
III 10
IV 17
V 24/31

17
17
24
14
23
24
25
26
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:
:
:
:
:
:
:

1 s/d 21 Juli 2015
22 Juli 2015.
17-18 Juli 2015.
17 Agustus 2015.
24 September 2015.
14 Oktober 2015.
23 Desember 2015.
24 Desember 2015.
24 Desember 2015.
26 Des 15 s/d 2 Jan 2016

Jumlah Hari Efektif
Semester Ganjil >
118 Hari
Semester Genap > 115 Hari
Jumlah Minggu Efektip sem I = 20 Pekan
Jumlah Minggu Efektip sem II = 19 Pekan
Libur Ramadhan
Hari Pertama Sekolah
Hari Raya Idul Fitri
HUT RI ke 70
Hari Raya Idul Adha
T ahun Baru Hijriyah (1437 H)
Pembagian Rapor Sem Ganjil
Maulid Nabi Muhammad SAW
Hari Raya Natal
Libur Semester I

1
8
9
25
4
18
4
5
9
4
6
6
11

Juni 2016.
Sn Sl Rb Km Jm Sb
1 2 3 4
6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30
HE = 3/1

S
E
M
E
S
T
E
R
G
A
S
A
L

S
E
M
E
S
T

E
R
G
E

N
A
P

Palopo, 22 Juli 2015
Kepala Sekolah

RIDWAN, ST., M.Si
Nip.

1 Jan 2016.
8 Feb 2016.
9 Maret 2016.
25 Maret 2016.
4-7 April 2016.
18-21 April 2016.
4 Mei 2016.
5 Mei 2016.
9-11 Mei 2016.
4 Juni 2016.
6 Juni - 9 Juli 2016.
6-7 Juli 2016.
11 Juli 2016.

T ahun Baru Masehi
T ahun Baru Imlek (2567)
Hari raya Nyepi (1938)
Wafat Isa Al Masih
Perkiraan UN SMA/SMK
Perkiraan UN SMP/MT s
Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Kebangkitan Yesus Kristus
Perkiraan UAS SD/MI
Pembagian Rapor Sem II
Libur Ramadhan
Hari Raya Idul Fitri
Hari I Sekolah

Model Analisis Pekan Efektif/Program Tahunan
Berikut ini disajikan model Analisis Pekan Efektif/program tahunan

NO

BULAN

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

PEKAN

PEKAN

PEKAN

EFEKTIF

KETERANGAN

EFEKTIF

TIDAK EFEKTIF

1 JULI

3

2

1

2 AGUSTUS

4

4

0

3 SEPTEMBER

5

2

3

4 OKTOBER

5

4

1

5 NOPEMBER

4

4

0

6 DESEMBER

5

3

2

JUMLAH

26

17

9

1 JANUARI

5

4

1

2 FEBRUARI

4

4

0

3 MARET

5

4

1

4 APRIL

4

2

2

5 MEI

5

4

1

6 JUNI

3

1

2

26

19

7

JUMLAH

Model program tahunan
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Model program semester
No

STANDAR KOMPETENSI ATAU
KOMPETENSI INTI /
KOMPETENSI DASAR

ALOKASI

BULAN / MINGGU ( SEMESTER I )
Juli

WAKTU
1

2

Agustus
3

4

5

6

September
7

8

Oktober

Nopember

BULAN / MINGGU ( SEMESTER II )
Desember

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

P
E
N
E
R
I
M
A
A
N

L
I
B
U
R

S
E
M
E
S
R T
A E
P R

O
R

P
E
N
E
R
I
M
A
A
N
R
A
P
O
R

I

I

2. Langkah-langkah Penyusunan RPP
Tidak sedikit para guru yang mengalami kesulitan dalam menyusun
RPP. Dengan kesulitan tersebut, berbagai upaya yang mereka lakukan
antara lain copy faste dari RPP yang disusun di sekolah lain. Hal ini
dilakukan dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada Pengawas atau Kepala
Sekolah apabila hal tersebut ditanyakan. Berkaitan dengan masalah
tersebut, uraian berikut ini disajikan bagaimana langkah-langkah menyusun
RPP.
Langkah-Langkah Menyusun RPP
Sebelum diuraikan bagaimana langkah-langkah menyusun RPP,
secara umum pahami hal-hal yang harus dicermati jika RPP telah disusun
seperti pada diagram berikut ini.
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II

Ket.

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RPP
Kurikulum

Silabus

Materi dan Sumber
Belajar

RPP

Model-Model
Pembelajaran

Tulis sesuai
sistematika

Lihat Permendikbud yang
Bersesuaian

ALAT
EVALUASI

Langkah-Langkah
Pembelajaran
PENDAHU
LUAN
EKSPLORASI

Sesuaikan sintaks dari
Model Pembelajaran

KEGIATAN
INTI
ELABORASI

KEGIATAN
PENUTUP
KONFIRMASI

Mengamati, Menanya, Mengumpulkan, Mengasosiasikan,
Dan Mengkomunikasikan hasil, (Sesuaikan dengan Kebijakan)

Berdasarkan diagram tersebut dapat dikemukakan bahwa ada dua tahap kegiatan
yang akan dilakukan ketika menyusun RPP, yaitu:
a) Menyiapkan bahan baku yakni silabus, buku-buku materi pelajaran, sintaks
dari model-model pembelajaran yang dipilih, menginventaris sumber belajar
yang mungkin dapat digunakan.
b) Menyusun RPP dengan langkah-langkah:
(1)

Mengkaji Silabus
Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4
KD sesuai dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap
lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut,
di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam
pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan peserta didik ini
merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Apakah yang
dimaksud dengan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi itu?
Eksplorasi adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang memberi
kesempatan kepada peserta didik untuk mencaritemukan berbagai informasi,
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pemecahan

masalah,

dan

inovasi.

Elaborasi

serangkaian

kegiatan

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengekspresikan dan
mengaktualisasikan diri melalui berbagai kegiatan dan karya yang bermakna,
sedangkan konfirmasi adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang
memberi kesempatan bagi peserta didik untuk dinilai, diberi penguatan dan
diperbaiki secara terus-menerus.
Ketiga kegiatan tersebut yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP
sesuai metode, strategi, pendekatan dan model pembelajaran yang dipilih,
dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran,
yang membuat peserta didik aktif belajar. Pengkajian terhadap silabus juga
meliputi perumusan indikator KD dan penilaiannya.
(2) Mengidentifikasi Materi Pembelajaran
Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD
dengan mempertimbangkan:
(a) potensi peserta didik;
(b) relevansi dengan karakteristik daerah,
(c) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual
peserta didik;
(d) kebermanfaatan bagi peserta didik;
(e) struktur keilmuan;
(f) aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
(g) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan
(h) alokasi waktu.
(3) Menentukan Tujuan
Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan
untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak
mengandung dua aspek: Audience (peserta didik) dan Behavior (aspek
kemampuan).
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(4) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar
yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik,
peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam
rangka pencapaian KD. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud
melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat
pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu
dikuasai peserta didik.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan
pembelajaran adalah sebagai berikut.
(a) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para
pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran
secara profesional.
(b) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang
dilakukan guru, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di
silabus.
(c) Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario
langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan
ini diorganisasikan menjadi kegiatan: Pendahuluan, Inti, dan Penutup.
Kegiatan inti dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari kegiatan
(5) Penjabaran Jenis Penilaian
Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian
KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan
menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan
kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau
produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Oleh karena pada setiap
pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, maka
penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk
jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penilaian merupakan serangkaian
kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang
proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan

37

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam
pengambilan keputusan.
(6) Menentukan Alokasi Waktu
Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu
efektif

dan

alokasi

waktu

matapelajaran

per

minggu

dengan

mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan
tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus
merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh
peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, alokasi tersebut dirinci dan
disesuaikan lagi di RPP.
(7) Menentukan Sumber Belajar
Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan
untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara
sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.

D. Aktivitas Pembelajaran
Langkah Kegiatan:
1. Pelajari prinsip-prinsip penyusunan RPP!
2. Siapkan dokumen kurikulum
3. Siapkan prasyarat penyusunan RPP, bilaman belum tersedia susun lebih
dahulu sebelum pengembangan RPP dilakukan. Prasyarat yang dimaksud
adalah kalender akademik, analisis pekan efektif/program tahunan, program
semester, dan hasil analisis konteks
4. Susunlah

RPP

sesuai

dengan

prinsip-prinsip

pengembangannya,

komponen-sistematika dan format yang tersedia!
5. Setelah selesai, telaah kembali RPP yang disusun menggunakan format
telaah RPP terlampir untuk kesempurnaan RPP yang Anda susun!
6. Susunlah RPP dengan menggunakan format di bawah ini. Anda boleh
menyusun dengan menggunakan format yang lain
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah:
______________________
_____
Mata
______________________
pelajaran:
_____
Kelas/Semeste ______________________
r:
_____
Alokasi Waktu: ______________________
_____
A. Kompetensi Inti (KI)
B. Kompetensi Dasar
1. KD pada KI-1
2. KD pada KI-2
3. KD pada KI-3
4. KD pada KI-4

C. Indikator Pencapaian Kompetensi*)
1. Indikator KD pada KI-1
2. Indikator KD pada KI-2
3. Indikator KD pada KI-3
4. Indikator KD pada KI-4
D. Materi Pembelajaran
E. Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Pertama: (...JP)
Langkah
Sintak
Deskripsi
Pembelajaran
Model
Pembelajar
an
Kegiatan
Pendahuluan
Memuat kegiatan
- Mengamati
Kegiatan Inti
- Menanya
**)
- Mengumpulkan informasi/mencoba
- Menalar/mengasosiasi
- Mengomunikasikan
Kegiatan
Penutup
2. Pertemuan Pertama: (...JP)
Langkah
Sintak
Deskripsi
Pembelajaran
Model
Pembelajar

Alokasi
Waktu

Alokasi
Waktu
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an
Kegiatan
Pendahuluan
Kegiatan Inti
**)

Memuat kegiatan
- Mengamati
- Menanya
- Mengumpulkan informasi/mencoba
- Menalar/mengasosiasi
- Mengomunikasikan

Kegiatan
Penutup
F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
1.Teknik penilaian
2. Instrumen penilaian
a. Pertemuan Pertama
b. Pertemuan Kedua
c. Pertemuan seterusnya
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
4. Kunci dan Pedoman Penskoran
G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar
1. Media/Alat
2. Bahan
3. Sumber Belajar

E.

Latihan/Tugas
1. Kemukakan prasyarat penyusunan RPP.
2. Bagaimana langkah-langkah penyusunan RPP
3. Pilih salah satu RPP yang telah Anda susun, kemudian lakukan telaah
dengan menggunakan instrumen terlampir.

F.

Rangkuman
1. Sebelum RPP disusun beberapa prasyarat yang perlu disediakan, yakni:
a.
b.
c.
d.
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kalender akademik,
analisis pekan efektif/program tahunan,
program semester, dan
hasil analisis konteks.

2. RPP disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut ini.
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RPP
Kurikulum

Silabus

Materi dan Sumber
Belajar

RPP

Model-Model
Pembelajaran

Tulis sesuai
sistematika

Lihat Permendikbud yang
Bersesuaian

ALAT
EVALUASI

Langkah-Langkah
Pembelajaran
KEGIATAN
INTI

PENDAHU
LUAN
EKSPLORASI

ELABORASI

Sesuaikan sintaks dari
Model Pembelajaran

KEGIATAN
PENUTUP
KONFIRMASI

Mengamati, Menanya, Mengumpulkan, Mengasosiasikan,
Dan Mengkomunikasikan hasil, (Sesuaikan dengan Kebijakan)

3. Pilih salah satu RPP yang telah Anda susun, kemudian lakukan telaah
dengan menggunakan instrumen terlampir.

G.

Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Nilailah RPP sesuai prasyarat yang telah Anda punyai, gunakan instrumen
terlampir kemudian nilai hasilnya dengan kriteria sebagai berikut ini.

=

Skor yang diperoleh
x 100%
90

PERINGKAT
Amat Baik ( A)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

NILAI
90 ≤ A ≤ 100
75 ≤ B < 90
60 ≤ C < 74
< 60
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H.

Kunci Jawaban
Hasil RPP yang disusun dengan nilai >91 menjadi kunci jawaban dari
latihan/tugas pada Kegiatan Belajar ini.
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LAMPIRAN

FORMAT PENELAAHAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Materi Pelajaran: ___________________________
Topik/Tema: _______________________________
Berilah tanda cek ( V) pada kolom skor (1, 2, 3 ) sesuai dengan kriteria yang
tertera pada kolom tersebut! Berikan catatan atau saran untuk perbaikan RPP
sesuai penilaian Anda!
Komponen
Hasil Penelaahan dan Skor
No
Rencana Pelaksanaan
Catatan
1
2
3
Pembelajaran
Tidak
Kurang
Sudah
A.
Identitas Mata Pelajaran
Ada
Lengkap Lengkap
1.
Satuan pendidikan, Mata
pelajaran/tema, kelas/
semester dan Alokasi
waktu.
B.
Pemilihan Kompetensi
Tidak
Kurang
Sudah
Ada
Lengkap Lengkap
1.
Kompetensi Inti
2.
Kompetensi Dasar
Sesuai
Sesuai
Tidak
C. Perumusan Indikator
Sebagia Seluruhn
Sesuai
n
ya
1.
Kesesuaian dengan KD.
2.
Kesesuaian penggunaan
kata kerja operasional
dengan kompetensi yang
diukur.
3.
Kesesuaian dengan aspek
sikap, pengetahuan, dan
keterampilan.
Sesuai
Sesuai
Pemilihan Materi
Tidak
D.
Sebagia Seluruhn
Pembelajaran
Sesuai
n
ya
1.
Kesesuaian dengan KD
2.
Kesesuaian dengan
karakteristik peserta didik.
3.
Kesesuaian dengan alokasi
waktu.
Sesuai
Sesuai
Tidak
E. Pemilihan Sumber Belajar
Sebagia Seluruhn
Sesuai
n
ya
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No
1.
2.

3.

Komponen
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran
Kesesuaian dengan KI dan
KD.
Kesesuaian dengan
materi pembelajaran dan
pendekatan saintifik.
Kesesuaian dengan
karakteristik peserta didik.

F.

Kegiatan Pembelajaran

1.

Menampilkan kegiatan
pendahuluan, inti, dan
penutup dengan jelas.
Kesesuaian kegiatan
dengan pendekatan
saintifik.
Kesesuaian dengan sintak
model pembelajaran yang
dipilih
Kesesuaian penyajian
dengan sistematika materi.
Kesesuaian alokasi waktu
dengan cakupan materi.

2.

3.

4.
5.

G.

Penilaian

1.

Kesesuaian dengan teknik
penilaian autentik.
Kesesuaian dengan
instrumen penilaian autentik
Kesesuaian soal dengan
dengan indikator
pencapaian kompetensi.
Kesesuaian kunci jawaban
dengan soal.
Kesesuaian pedoman
penskoran dengan soal.

2.
3.

4.
5.

H.

Pemilihan Media Belajar

1.

Kesesuaian dengan materi
pembelajaran
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Hasil Penelaahan dan Skor
1

2

3

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagia
n

Sesuai
Seluruhn
ya

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagia
n

Sesuai
Seluruhn
ya

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagia
n

Sesuai
Seluruhn
ya

Catatan

No
2.

3.
I.

1.
2.

J.

1.
2.

3.

Komponen
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran
Kesesuaian dengan
kegiatan pada pendekatan
saintifik.
Kesesuaian dengan
karakteristik peserta didik.
Pemilihan Bahan
Pembelajaran
Kesesuaian dengan materi
pembelajaran
Kesesuaian dengan
kegiatan pada pendekatan
saintifik.
Pemilihan Sumber
Pembelajaran

Hasil Penelaahan dan Skor
1

2

3

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagia
n

Sesuai
Seluruhn
ya

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagia
n

Sesuai
Seluruhn
ya

Catatan

Kesesuaian dengan materi
pembelajaran
Kesesuaian dengan
kegiatan pada pendekatan
saintifik.
Kesesuaian dengan
karakteristik peserta didik.
Jumlah

Komentar/Rekomendasi terhadap RPP secara umum.
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......
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LK
Rubrik Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rubrik penilaian RPP ini digunakan fasilitator untuk menilai RPP peserta yang telah
dikerjakan secara berkelompok.
Langkah-langkah penilaian RPP sebagai berikut:
1. Cermati format RPP dan telaah RPP yang akan dinilai!
2. Periksalah RPP dengan seksama
3. Berikan nilai setiap komponen RPP dengan cara membubuhkan tanda cek
(√) pada kolom pilihan skor
(1 ), (2) dan (3) sesuai dengan penilaian
Anda terhadap RPP tersebut!
4. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika
diperlukan!
5. Setelah selesai penilaian, jumlahkan skor seluruh komponen!
6. Tentukan nilai RPP menggunakan rumus sbb:
=

Skor yang diperoleh
x 100%
90

PERINGKAT
Amat Baik ( A)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)
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NILAI
90 ≤ A ≤ 100
75 ≤ B < 90
60 ≤ C < 74
< 60

MODUL
GURU PEMBELAJAR

Paket Keahlian
Multimedia

Kelompok Kompetensi E
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KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci
keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kopeten
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan
pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru sebagai komponen
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP)
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan
hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi
guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.
Hasil UKG menunjukanpeta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi
10 (sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan
dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar.
Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan
sumber

belajar

utama

bagi

peserta

didik.

Program

Guru

Pembelajar

dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended)
tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK
KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan Kepala Sekolah
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral
Guru

dan

Tenaga

Kependidikan

yang

bertanggung

jawab

dalam

mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi guru
sesuai dengan bidangnya.
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Adapun peragkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul
untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua
mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan
program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan
kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena
Karya.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985031002
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai
profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga
kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan
kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu
“Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan tenaga
kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan keprofesian
berkelanjutan.

Modul Diklat Guru Pembelajar merupakan petunjuk bagi penyelenggara
pelatihan di dalam melaksakan pengembangan modul yang merupakan salah
satu sumber belajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Modul ini disajikan
untuk memberikan informasi tentang penyusunan modul sebagai salah satu
bentuk bahan dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi
guru dan tenaga kependidikan.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal
dalam mewujudkan modul ini, mudah-mudahan modul ini dapat menjadi acuan
dan sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan

penyusunan

modul

untuk

pengembangan

keprofesian

berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk
menyempurnakan modul ini di masa mendatang.
Makassar,
Kepala LPPPTK KPTK Gowa
Sulawesi Selatan,

Dr. H. Rusdi, M.Pd.
NIP. 19650430 199103 1 004
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan
keprofesian

secara

profesionalnya.Program

berkelanjutan

agar

Pengembangan

dapat

melaksanakan

tugas

Berkelanjutan

(PKB)

Keprofesian

adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang
dilaksanakan

sesuai

kebutuhan,

bertahap,

dan

berkelanjutan

untuk

meningkatkan profesionalitasnya.

PKB sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan
diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus
menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan
mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga
kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Di dalam pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh PPPPTK/LPPPTK KPTK
diperlukan suatu modul yang berfungsi sebagai salah satu sumber belajar guru.
Modul Diklat PKG Guru Multimedia (MM) Level 5 “Perancangan film pendek” ini
mempelajari tentang bagaimana merancang film pendek. Modul dapat digunakan
oleh guru dan tenaga kependidikan, dan sebagai acuan untuk memenuhi
tuntutan kompetensinya, sehingga guru dapat melaksanakan tugasnya secara
professional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Modul Diklat PKG Guru MM Level 5, perancangan film pendek ini mempelajari
tentang perancangan pembuatan film pendek dengan memperhatikan tahapan –
tahapan yang harus dilakukan. Melalui modul ini guru akan mencoba untuk
merancang untuk pembuatan film pendek. Perancangan pembuatan film pendek,
dimulai dengan memahami jenis – jenis film, pembuatan storyboard dan
implementasi perancangan pembuatan film pendek dengan durasi waktu yang
telah ditentukan.
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B. Tujuan
Tujuan disusunnya modul diklat PKB Guru RPL Level 5ini adalah memberikan
pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada guru atau peserta diklat tentang
pembuatan film pendek dengan baik sesuai tahapan yang ditentukan melalui
aktivitas observasi dan praktikum. Setelah mempelajari modul ini diharapkan
guru dapat: “Merancang film pendek sesuai dengan tahapan yang benar”.
Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah:
1.

Mengidentifikasi tahapan pra produksi, produksi dan pasca produksi sebuah
film pendek

2.

Merancang scenario film pendek

3.

Merancang produksi film pendek

C. Peta Kompetensi
Modul ini merupakan modul ke-5 dari 10 modul yang dikembangkan untuk
program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru-guru
produktif Sekolah Menengah Kejuruan pada paket keahlian Multimedia.

Gambar Peta Kedudukan Modul Perancangan Film Pendek
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Tabel Peta kompetensi
Standar kompetensi
Kompetensi Kompetensi

Kompetensi

Utama

Inti Guru (KIG)

Keahlian (KGK)

Profesional

Menguasai

Mengidentifikasi proses 1. Mengidentifikasi

Guru Indikator

pencapaian

Kompetensi

materi, struktur, produksi film pendek

tahapan pra produksi,

konsep

dan

produksi

pola

pikir

produksi sebuah film

keilmuan

yang

mendukung
mata pelajaran
yang diampu.

dan

pasca

pendek
2. Merancang

scenario

film pendek
3. Merancang

produksi

film pendek

D. Ruang Lingkup Penggunaan Modul
Modul ini berisi empat kegiatan belajar dengan ruang lingkup materi: a).
Mengidentifikasi berbagai jenis film, berisi tentang jenis – jenis film yang dilihat
dari berbagai segi. b). Mengidentifikasi tahapan produksi film pendek, berisi
tahapan – tahapan dalam memproduksi film pendek. c). Merancang skenario film
pendek, berisi tentang bagaimana pembuatan skenario untuk pembuatan film
pendek. d). Merancang produksi film pendek, berisi tentang contoh perancangan
dan pembuatan film pendek.

E. Saran Cara Penggunaan Modul
Modul produksi film pendek ini terdiri dari empat kegiatan belajar, yang secara
konsep urutan kegiatan belajar menunjukkan urutan pemahaman yang harus
dimiliki untuk membuat film pendek sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah
ditentukan dalam pembuatan film pendek.
Dalam mempelajari modul ini, setiap kegiatan belajaryang harus dilakukan oleh
peserta diklat adalah:
1. Membaca tujuan pembelajaran sehingga memahami target atau goal dari
kegiatan belajar tersebut.
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2. Membaca indikator pencapaian kompetensi sehingga memahami obyek
yang akan dijadikan kriteria pengukuran untuk mencapai tujuan
pembelajaran.
3. Membaca uraian materi pembelajaran sehingga memiliki pengetahuan,
ketrampilan dan sikap terhadap kompetensi yang akan dicapai
4. Melakukan

aktifitas

pembelajaran

dengan

urutan

atau

kasus

permasalahan sesuai dengan contoh.
5. Mengerjakan latihan/soal atau tugas dengan mengisi lembar kerja yang
telah disediakan.
6. Menjawab pertanyaan dalam umpan balik yang akan mengukur tingkat
pencapaian kompetensi melalui penilaian diri.
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Kegiatan Pembelajaran 1: Jenis – Jenis Film

A. Tujuan
Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kegiatan belajar 1 ini adalah:


Melalui observasi peserta diklat memahami pengertian film dengan cermat.



Melalui observasi peserta diklat memahami jenis – jenis film dengan cermat

dan teliti

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan belajar 1 adalah:


Memahami pengertian film



Memahami jenis – jenis film

C. Uraian Materi
1. Pengertian Film
Film adalah gambar-hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif
sering disebut sebagai sinema. Sinema bersumber dari kata kinematik atau
gerak. Film juga sebetulnya merupakan lapisan-lapisan cairan selulosa, biasa di
kenal di dunia para sineas sebagai seluloid. (Nugroho, 2013).

Pengertian secara harafiah film (sinema) adalah Cinemathographie yang berasal
dari Cinema + tho = phytos (cahaya) + graphie = grhap (tulisan = gambar = citra),
jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar dapat melukis
gerak dengan cahaya, harus menggunakan alat khusus, yang biasa disebut
dengan kamera.

Film adalah gambar yang bergerak, adapun pergerakannya disebut sebagai
intermitten movement, gerakan yang muncul hanya karena keterbatasan
kemampuan mata dan otak manusia menangkap sejumlah pergantian gambar
dalam sepersekian detik. Film menjadi media yang sangat berpengaruh, melebihi
mediamedia yang lain, karena secara audio dan visual bekerja sama dengan
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baik dalam membuat penonton tidak bosan dan lebih mudah mengingat, karena
formatnya yang menarik.

Definisi Film Menurut UU 8/1992, adalah karya cipta seni dan budaya yang
merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan
asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video,
dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis,
dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya,
dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan
dengan sistem proyeksi mekanik, eletronik, dan/atau lainnya.

2. Sejarah Film Internasional
Film yang ditemukan pada akhir abad ke-19 dan terus berkembang hingga hari
ini merupakan ‘perkembangan lebih jauh’ dari teknologi fotografi. Perkembangan
penting sejarah fotografi telah terjadi di tahun 1826, ketika Joseph Nicephore
Niepce dari Perancis membuat campuran dengan perak untuk membuat gambar
pada sebuah lempengan timah yang tebal.

Thomas Alva Edison (1847-1931) seorang ilmuwan Amerika Serikat penemu
lampu listrik dan fonograf (piringan hitam), pada tahun 1887 terinspirasi untuk
membuat alat untuk merekam dan membuat (memproduksi) gambar. Edison
dibantu oleh George Eastman, yang kemudian pada tahun 1884 menemukan
pita film (seluloid) yang terbuat dari plastik tembus pandang. Tahun 1891
Eastman dibantu Hannibal Goodwin memperkenalkan satu rol film yang dapat
dimasukkan ke dalam kamera pada siang hari.

Alat yang dirancang dan dibuat oleh Thomas Alva Edison itu disebut kinetoskop
(kinetoscope) yang berbentuk kotak berlubang untuk menyaksikan atau
mengintip suatu pertunjukan. Lumiere bersaudara kemudian merancang
peralatan baru yang mengkombinasikan kamera, alat memproses film dan
proyektor menjadi satu. Lumiere Bersaudara menyebut peralatan baru untuk
kinetoskop itu dengan “sinematograf” (cinematographe). Peralatan sinematograf
ini kemudian dipatenkan pada tahun 1895.
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Pada peralatan sinematograf ini terdapat mekanisme gerakan yang tersendat
(intermittent movement) yang menyebabkan setiap frame dari film diputar akan
berhenti sesaat, dan kemudian disinari lampu proyektor.

Di masa awal penemuannya, peralatan sinematograf tersebut telah digunakan
untuk merekam adegan-adegan yang singkat. Misalnya, adegan kereta api yang
masuk ke stasiun, adegan anak-anak bermain di pantai, di taman dan
sebagainya.

Film pertama kali dipertontonkan untuk khalayak umum dengan membayar,
berlangsung di Grand Cafe Boulevard de Capucines, Paris, Perancis pada 28
Desember 1895. Peristiwa ini sekaligus menandai lahirnya film dan bioskop di
dunia. Meskipun usaha untuk membuat "citra bergerak" atau film sendiri sudah
dimulai jauh sebelum tahun 1895, bahkan sejak tahun 130 masehi, namun dunia
internasional mengakui bahwa peristiwa di Grand Cafe ini yang menandai
lahirnya film pertama di dunia.

Sejak ditemukan, perjalanan film terus mengalami perkembangan besar
bersamaan

dengan

perkembangan

atau

kemajuan-kemajuan

teknologi

pendukungnya. Pada awalnya, hanya dikenal film hitam putih dan tanpa suara
atau dikenal dengan sebutan “film bisu”. Masa film bisu berakhir pada tahun
1920-an, setelah ditemukannya film bersuara. Film bersuara pertama diproduksi
tahun 1927 dengan judul “Jazz Singer”, dan diputar pertama kali untuk umum
pada 6 Oktober 1927 di New York, Amerika Serikat. Kemudian menyusul
ditemukannya film berwarna di tahun 1930-an.

Perubahan dalam industri perfilman jelas nampak pada teknologi yang
digunakan. Jika pada awalnya film berupa gambar hitam putih, bisu dan sangat
cepat, kemudian berkembang hingga sesuai dengan sistem penglihatan mata,
berwarna, dan dengan segala macam efek-efek yang membuat film lebih
dramatis dan terlihat lebih nyata.

Pada perkembangan selanjutnya, film tidak hanya dapat dinikmati di bioskop dan
berikutnya di televisi, namun juga dengan kehadiran VCD dan DVD (Blue-Ray),
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film dapat dinikmati di rumah dengan kualitas gambar yang baik, tata suara yang
ditata rapi, yang diistilahkan dengan home theater. Dengan perkembangan
internet, film juga dapat disaksikan lewat jaringan superhighway. Film kemudian
dipandang sebagai komoditas industri oleh Hollywood, Bollywood, dan
Hongkong.

Di sisi yang lain, film dipakai sebagai media penyampai dan produk kebudayaan.
Hal ini bisa dilihat di negara Prancis (sebelum 1995), Belanda, Jerman, dan
Inggris. Dampak nya adalah film akan dilihat sebagai artefak budaya yang harus
dikembangkan, kajian film membesar, eksperimen-eksperimen pun didukung
oleh negara. Kelompok terakhir menempatkan film sebagai aset politik untuk
media propaganda negara. Oleh karena itu di Indonesia Film berada di bawah
pengawasan departemen penerangan dengan konsep lembaga sensor film. Bagi
Amerika Serikat, meskipun film-film yang diproduksi berlatar belakang budaya
Amerika, tetapi film-film tersebut merupakan ladang ekspor yang memberikan
keuntungan cukup besar.

3. Sejarah Perkembangan Film di Indonesia
Film Indonesia pertama kali dikenalkan pada 5 Desember 1900 di Batavia
(Jakarta). Pada masa itu film disebut “Gambar Idoep". Pertunjukkan film pertama
digelar di Tanah Abang dengan tema film dokumenter yang menggambarkan
perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den Haag. Namun pertunjukan pertama ini
kurang sukses karena harga karcisnya dianggap terlalu mahal. Sehingga pada 1
Januari 1901, harga karcis dikurangi hingga 75% untuk merangsang minat
penonton.

Film cerita pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1905 yang diimpor dari
Amerika. Film-film impor ini berubah judul ke dalam bahasa Melayu, dan film
cerita impor ini cukup laku di Indonesia, dibuktikan dengan jumlah penonton dan
bioskop pun meningkat. Daya tarik tontonan baru ini ternyata mengagumkan.

Film lokal pertama kali diproduksi pada tahun 1926, dengan judul “Loetoeng
Kasaroeng” yang diproduksi oleh NV Java Film Company, adalah sebuah film
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cerita yang masih bisu. Agak terlambat memang, karena pada tahun tersebut di
belahan dunia yang lain, film-film bersuara sudah mulai diproduksi.

Kemudian, perusahaan yang sama memproduksi film kedua dengan judul “Eulis
Atjih”. Setelah film kedua ini diproduksi, kemudian muncul perusahaanperusahaan film lainnya seperti Halimun Film Bandung yang membuat Lily van
Java dan Central Java Film (Semarang) yang memproduksi Setangan Berlumur
Darah.

Untuk lebih mempopulerkan film Indonesia, Djamaludin Malik mendorong adanya
Festival Film Indonesia (FFI) I pada tanggal 30 Maret-5 April 1955, setelah
sebelumnya pada 30 Agustus 1954 terbentuk PPFI (Persatuan Perusahaan Film
Indonesia). Kemudian film “Jam Malam” karya Usmar Ismail tampil sebagai film
terbaik dalam festival ini. Film ini sekaligus terpilih mewakili Indonesia dalam
Festival Film Asia II di Singapura. Film ini juga dianggap karya terbaik Usmar
Ismail. Sebuah film yang menyampaikan kritik sosial yang sangat tajam
mengenai para bekas pejuang setelah kemerdekaan.

Pertengahan ‘90-an, film-film nasional yang tengah menghadapi krisis ekonomi
harus bersaing keras dengan maraknya sinetron di televisi-televisi swasta.
Apalagi dengan kehadiran Laser Disc, VCD dan DVD yang makin memudahkan
masyarakat untuk menikmati film impor. Namun di sisi lain, kehadiran kamerakamera digital berdampak positif juga dalam dunia film Indonesia, karena dengan
adanya kamera digital, mulailah terbangun komunitas film-film independen. Filmfilm yang dibuat di luar aturan baku yang ada. Film-film mulai diproduksi dengan
spirit militan. Meskipun banyak film yang kelihatan amatir namun terdapat juga
film-film dengan kualitas sinematografi yang baik, tetapi film-film independen
masih belum memiliki jaringan peredaran yang baik, sehingga film-film ini hanya
bisa dilihat secara terbatas dan di ajang festival saja. Salah satu film yang
mendapat pengakuan dunia adalah film Laskar Pelangi.

Pada tanggal 19 Desember 2009, film “Laskar Pelangi” meraih penghargaan
sebagai film terbaik se-Asia Pasifik di Festival Film Asia Pasifik yg
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diselenggarakan di Taiwan. Film ini memberikan semangat baru dalam
pembuatan film di Indonesia.

Gambar 1.1 Film Laskar Pelangi

4. Klasifikasi Film
Menurut Jenis Film
a.

Film Fiksi
Film cerita (fiksi), merupakan film yang dibuat atau diproduksi berdasarkan
cerita yang dikarang dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Sebagian besar
atau pada umumnya film cerita bersifat komersial. Pengertian komersial
diartikan bahwa film dipertontonkan di bioskop dengan harga karcis tertentu.
Artinya, untuk menonton film itu di gedung bioskop, penonton harus membeli
karcis

terlebih

dulu.

Demikian

pula

bila

ditayangkan

di

televisi,

penayangannya didukung dengan sponsor iklan tertentu pula.

b.

Film Non Fiksi
Film noncerita adalah film yang mengambil kenyataan sebagai subyeknya.
Film non cerita ini terbagi atas dua kategori, yaitu:
 Film Faktual: menampilkan fakta atau kenyataan yang ada, dimana
kamera sekedar merekam suatu kejadian. Sekarang, film faktual dikenal
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sebagai film berita (news-reel), yang menekankan pada sisi pemberitaan
suatu kejadian aktual.
 Film dokumenter: selain fakta, juga mengandung subyektifitas pembuat
yang diartikan sebagai sikap atau opini terhadap peristiwa, sehingga
persepsi tentang kenyataan akan sangat tergantung pada si pembuat film
dokumenter tersebut.
Menurut Cara Pembuatan
a.

Film Eksperimental
Film Eksperimental adalah film yang dibuat tanpa mengacu pada kaidahkaidah pembuatan film yang lazim. Tujuannya adalah untuk mengadakan
eksperimentasi dan mencari cara-cara pengucapan baru lewat film.
Umumnya dibuat oleh sineas yang kritis terhadap perubahan (kalangan
seniman film), tanpa mengutamakan sisi komersialisme, namun lebih
kepada sisi kebebasan berkarya.

b.

Film Animasi
Film Animasi adalah film yang dibuat dengan memanfaatkan gambar
(lukisan) maupun benda-benda mati yang lain, seperti boneka, meja, dan
kursi yang bisa dihidupkan dengan teknik animasi.

Menurut Tema Film (Genre)
a.

Drama
Tema ini lebih menekankan pada sisi human interest yang bertujuan
mengajak penonton ikut merasakan kejadian yang dialami tokohnya,
sehingga penonton merasa seakan-akan berada di dalam film tersebut.
Tidak jarang penonton yang merasakan sedih, senang, kecewa, bahkan ikut
marah.

b.

Action
Tema action mengetengahkan adegan-adegan perkelahian, pertempuran
dengan senjata, atau kebut -kebutan kendaraan antara tokoh yang baik
(protagonis) dengan tokoh yang jahat (antagonis), sehingga penonton ikut
merasakan ketegangan, was-was, takut, bahkan bisa ikut bangga terhadap
kemenangan si tokoh.

11

c.

Komedi
Tema film komedi intinya adalah mengetengahkan tontonan yang membuat
penonton tersenyum, atau bahkan tertawa terbahak-bahak. Film komedi
berbeda dengan lawakan, karena film komedi tidak harus dimainkan oleh
pelawak, tetapi pemain biasa pun bisa memerankan tokoh yang lucu.

d.

Tragedi
Film yang bertemakan tragedi, umumnya mengetengahkan kondisi atau
nasib yang dialami oleh tokoh utama pada film tersebut. Nasib yang dialami
biasanya membuat penonton merasa kasihan/prihatin/iba.

e.

Horor
Film

bertemakan

horor

selalu

menampilkan

adegan-adegan

yang

menyeramkan sehingga membuat penontonnya merinding karena perasaan
takutnya. Hal ini karena film horor selalu berkaitan dengan dunia gaib/magis,
yang dibuat dengan special affect, animasi, atau langsung dari tokoh-tokoh
dalam film tersebut.

5. Film ‘Mainstream’
Pengertian Istilah film ‘mainstream’ ditujukan kepada film-film yang diproduksi
oleh studio-studio besar yang bertujuan menghibur masyarakat dengan meraup
keuntungan sebesar-besarnya, dan biasanya berdurasi panjang (90-100 menit).
Film-film mainstream lebih dianggap barang dagangan (industri) daripada
dianggap sebagai sebuah karya seni.

Gambar 1.2 Film-film ‘Mainstream’
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Karakter Film ‘Mainstream’
Ada beberapa karakter khas film ‘mainstream’ yang umumnya menjadi acuan:
a. Non Teknis
Secara non teknis film ‘mainstream’ dibagi menurut ide atau tema. Ide atau tema
yang dipakai adalah tema-tema yang sedang populer di masyarakat, karena
bertujuan ‘komersial’ (umumnya mengangkat kisah heroik dan percintaan).

Alur cerita Dibagi dalam 4 bagian:
1.

Pembuka: berisi perkenalan tokoh (baik protagonis maupun antagonis).
Pada akhir babak ini biasanya dimunculkan masalah yang dialami tokoh
utama protagonis.

2.

Tengah: merupakan pengembangan masalah yang biasanya disusun
dengan berliku-liku (panjang).

3.

Klimaks: merupakan puncak dari permasalahan dan penyelesaiannya.

4.

Babak penutup: merupakan akhir cerita yang biasanya dibuat agar penonton
ikut merasakan kebahagiaan/kemenangan dari tokoh utama (happy ending).

b. Secara teknis,
Karakter film ‘mainstream’ adalah:


Menggunakan bahan selluloid (minimal film 35 mm) agar dapat diputar di
bioskop.



Memiliki jaringan kerjasama yang jelas dan luas, baik pada saat praproduksi, produksi sampai ke tahap distribusi film dengan tujuan utama
keuntungan secara materi.



Modal/dana disediakan oleh orang atau instansi tertentu yang berposisi
sebagai produser.



Menggunakan sistem bintang, maksudnya pemeran film sudah dikenal oleh
masyarakat (public figure) dengan tujuan menarik minat penonton.



Ada proses sensor dari lembaga perfilman yang terkait, dengan tujuan
menyaring bagian film yang dianggap tidak baik untuk dikonsumsi
masyarakat umum.
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6. Pelaku Industri Film
1.

Produser
Dalam bukunya yang berjudul People Who Makes Movies, Theodore Taylor
menyebut produser sebagai “Orang dagang tapi kreatif”. Produser adalah
orang yang mengepalai studio. Orang ini memimpin produksi film,
menentukan cerita dan biaya yang diperlukan serta memilih orang-orang
yang harus bekerja untuk film yang dibuat di studionya.

2.

Sutradara
Sutradara terkemuka Amerika, Arthur Penn, menyebut sutradara sebagai
orang yang menulis dengan kamera (Theodore Taylor, People Who Make
Movies, hal.21). Sutradara adalah orang yang memimpin proses pembuatan
film (syuting), mulai dari memilih pemeran tokoh dalam film, hingga
memberikan arahan pada setiap kru yang bekerja pada film tersebut sesuai
dengan skenario yang telah dibuat.

3.

Penulis Skenario
Orang yang mengaplikasikan ide cerita ke dalam tulisan, dimana tulisan ini
akan menjadi acuan bagi sutradara untuk membuat film. Pekerjaan
penulisan skenario tidak selesai pada saat skenario rampung, karena tidak
jarang skenario itu harus ditulis ulang karena produser kurang puas.

4.

Penata Fotografi
Penata fotografi adalah nama lain dari juru kamera (cameraman), orang
yang benar-benar memiliki pengetahuan dan ahli dalam menggunakan
kamera film. Dalam menjalankan tugasnya mengambil gambar (shot),
seorang juru kamera berada di bawah arahan seorang sutradara.

5.

Penyunting
Penyunting adalah orang yang bertugas merangkai gambar yang telah
diambil sebelumnya menjadi rangkaian cerita sesuai dengan skenario yang
telah dibuat. Pada proses ini, juga dilakukan pemberian suara (musik) atau
special effect yang diperlukan untuk memperkuat karakter gambar atau
adegan dalam film.
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6.

Penata Artistik
Penata artistik dapat dibedakan menjadi penata latar, gaya, dan rias.


Penata latar: menyiapkan suasana/dekorasi ruang sesuai dengan
skenario adegan yang diinginkan.



Penata gaya: membantu sutradara untuk memberikan arahan gaya
kepada pemain.



Penata rias: orang yang bertugas membantu pemeran untuk merias
wajah dan rambut, hingga menyiapkan pakaian (kostum) yang akan
digunakan.

7.

Pemeran
Posisi pemeran yang juga disebut sebagai bintang film ini, secara
kelembagaan, tidaklah begitu penting karena seorang pemeran harus tunduk
dan melakukan segala arahan yang diberikan oleh sutradara. Namun,
karena cerita film sampai pada penonton melalui bintang film tersebut, di
mata penonton justru bintang film itulah yang paling penting, amat
menentukan.

8.

Publicity Manager
Menjelang, selama, dan sesudah sebuah film selesai dikerjakan, para calon
penonton harus dipersiapkan untuk menerima kehadiran film tersebut.
Pekerjaan ini dipimpin oleh seorang yang tahu betul melakukan propaganda,
dan sebutannya adalah publicity manager.

7. Film Independen (Indie)
Pengertian Kata independent (bahasa inggris) yang berarti: merdeka, berdiri
sendiri, berjiwa bebas, tidak dikuasai/dipengaruhi kekuatan lain. Kata ‘indie’,
dalam film indie, mengartikan semangat kebebasan dan kemandirian para
filmmaker dalam berkarya, yang lebih menekankan film sebagai media untuk
menyampaikan pesan dan mengekspresikan kesenimanan seorang filmmaker,
bukan ladang ‘komersialisme’ bagi para pemilik modal. Film indie adalah film
yang diproduksi dan didistribusikan tanpa mengikuti kaidah perfilman yang telah
baku (konvensional).
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Film Independen di Indonesia
Film independen (indie) yang dimaksud adalah film-film alternatif di luar film-film
‘mainstream’,

yang

produksi

dan

distribusinya

berdasarkan

semangat

independent para filmmaker yang cenderung berkarakter dekonstruktif dan
eksperimental. Sebuah film menjadi film indie saat nurani si filmmaker
menginginkannya menjadi suatu yang independent, terlepas dari latar belakang
proses produksi film atau mungkin juga sebuah karakter personal yang menjadi
gaya si filmmaker untuk membuatnya menjadi sebuah art. Sehingga sebuah film
indie dapat dilihat dari ‘semangat’ dan nurani si filmmaker.

Film indie di Indonesia muncul sebagai alat komunikasi suatu komunitas atau
individu untuk berekspresi. Faktor-faktor lain yang mendorong gairah pembuatan
film-film indie di Indonesia, sama dengan yang terjadi di negara-negara lain di
Asia yaitu tidak tersedianya media untuk berekspresi. (Garin Nugroho, Berpikir
Merdeka dan Berkarya Mandiri, Kompas, Minggu, 9 Juni 2002).

Karakter Film Independen
Film indie umumnya menawarkan tema-tema yang beragam, yang tidak ditemui
di film-film pada umumnya yang cenderung latah dan mengekor film-film yang
telah sukses. Tema-tema sederhana, yang justru dengan kesederhanaannya
dapat menembus ketaksederhanaan, yang luput dari perhatian masyarakat.
Karena sifatnya sebagai alternatif, bukan komersil, membuat film indie penuh
dengan eksplorasi subyektif dari si pembuat.

Filmmaker memiliki kebebasan berekspresi menuangkan segala kreativitas
imajinasinya dalam karya film, sehingga menghasilkan film-film yang tidak biasa
(tidak konvensional). Kemurnian dan kejujuran inilah yang membuat film indie
dikonotasikan sebagai film ‘egois’ yang hanya dinikmati kalangan tertentu saja.
Kemandirian dalam pengadaan dana/tanpa sponsor secara tidak langsung juga
mengakibatkan kemandirian pendistribusian dan penggunaan pemeran film.
Pendistribusian dilakukan secara ‘gerilya’ dan pemain film yang mendukung
bukanlah selebriti terkenal, melainkan orang-orang biasa yang memiliki bakat
akting.
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Berdasarkan durasi atau lamanya sebuah film dapat dibagi sebagai berikut:
1. Film Pendek
Durasi film cerita pendek biasanya di bawah 60 menit. Di banyak negara
seperti Jerman, Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan juga Indonesia, film
cerita pendek dijadikan laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi
seseorang/sekelompok orang untuk kemudian memproduksi film cerita
panjang. Jenis film ini banyak dihasilkan oleh para mahasiswa jurusan film
atau orang/kelompok yang menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat
film

dengan

baik.

Sekalipun

demikian,

ada

juga

yang

memang

mengkhususkan diri untuk memproduksi film pendek, umumnya hasil produksi
ini dipasok ke rumah-rumah produksi atau saluran televisi yang nantinya akan
menayangkan film tersebut.

2. Film Panjang
Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90-100 menit. Film
yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam kelompok ini. Beberapa
film, misalnya Dances With Wolves, bahkan berdurasi lebih 120 menit. Filmfilm produksi India rata-rata berdurasi hingga 180 menit. Film panjang ini juga
termasuk di dalamnya film animasi.

8. Perbedaan Seni Peran Film dengan Seni Teater
Perbedaan seni peran film (drama, sandiwara, sinetron,dll) dengan seni peran
teater adalah:
 Film (drama, sandiwara):
a.

Film tidak memerlukan pengucapan vokal yang cukup kuat, karena
diperkuat atau diambil oleh microphone.

b.

Emosi tidak perlu kuat, karena akan diperkuat oleh kamera yang
mengambil secara short shot atau close up.

c.

Make up cukup tipis, karena akan diperkuat oleh kamera.

d.

Pengambilan adegan secara partial atau sebagian-sebagian yang
dipotong-potong menjadi sangat pendek-pendek sesuai dengan yang
akan di ceritakan, sehingga adegan yang salah bisa diulang-ulang hingga
mencapai seperti yang dikehendaki oleh sutradara.

17

 Teater
a.

Pengucapan vokal harus sangat kuat, karena penampilan dilakukan di
atas panggung dan vokal harus terdengar hingga penonton di barisan
yang paling belakang.

b.

Emosi atau perasaan harus ekstrem, karena penampilan dilakukan di
atas panggung dan emosi atau perasaan harus terlihat hingga penonton
di barisan paling belakang.

c.

Make up harus ekstrem, karena penampilan dilakukan di atas panggung
dan make up harus terlihat hingga penonton di barisan paling belakang.

d.

Adegan dari awal hingga akhir penampilan atau show harus sempurna,
karena tidak ada jeda atau pengulangan bagi adegan yang salah.
Melakukan kesalahan pada satu adegan atau dialog, maka akan merusak
semua performa yang sedang ditampilkan.

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini peserta diklat akan melakukan analisis tentang film. Kegiatan
yang dilakukan adalah membentuk kelompok diskusi. Setiap kelompok terdiri dari
3-4 orang, kemudian membacaseluruh langkah dibawah ini kemudian lakukan
dengan cermat dan teliti.
1.

Carilah judul – judul film untuk setiap genre.

2.

Presentasikan hasil aktivitas pembelajaran secara bergantian.

E. Latihan/Kasus/Tugas
Dalam latihan ini setiap peserta diklat wajib membaca dengan cermat dan teliti
setiap butir soal dibawah ini. Kemudian berdasarkan uraian materi diatas tulislah
jawaban Anda.
1.

Jelaskan pengertian film.

2.

Jelaskan pembagian film menurut jenisnya.

3.

Jelaskan pengertian dari film indi.
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F. Rangkuman
Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif
sering disebut sebagai sinema. Sinema bersumber dari kata kinematik atau
gerak. Film juga sebetulnya merupakan lapisan-lapisan cairan selulosa, biasa di
kenal di dunia para sineas sebagai seluloid.

Berdasarkan durasi atau lamanya sebuah film dapat dibagi menjadi film pendek
dan film panjang. Film pendek merupakan film dengan durasi waktu penayangan
kurang dari 60 menit. Film panjang merupakan film dengan durasi waktu
penayangan antara 60 – 100 menit.

Berdasarkan genre, film dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: Drama, Action,
Komedi, Tragedi, Horor. Pelaku industri film yaitu: Produser, Sutradara, Penulis
Skenario, Penata Fotografi, Penyunting, Penata Artistik, Pemeran, Publicity
Manager.

G. Kunci Jawaban
1.

Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara
kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema bersumber dari kata
kinematik atau gerak. Film adalah melukis gerak dengan cahaya.

2.

Menurut Jenis Film
 Film Fiksi
Film Cerita (Fiksi) Film cerita merupakan film yang dibuat atau diproduksi
berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan oleh aktor dan aktris.
Kebanyakan atau pada umumnya film cerita bersifat komersial.
 Film Non Fiksi
Film non fiksi atau noncerita adalah film yang mengambil kenyataan
sebagai subyeknya.

3.

Film indi adalah adalah film-film alternatif di luar film-film ‘mainstream’, yang
produksi dan distribusinya berdasarkan semangat independent para
filmmaker yang cenderung berkarakter dekonstruktif dan eksperimental.
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Kegiatan Pembelajaran 2: Tahapan Produksi
Film Pendek
A. Tujuan
Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kegiatan belajar 2 ini adalah:


Melalui observasi, peserta diklat memahami tahapan produksi film pendek
dengan cermat dan teliti.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan belajar 2 adalah:


Memahami tahapan produksi film pendek

C. Uraian Materi
Dalam memproduksi film pendek, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan
untuk terbentuknya film dengan hasil yang maksimal. Tahapan tersebut adalah:

1. Tahapan Pra Produksi
a.

Scripting:
Merupakan ide awal yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan
video/film/iklan. Dalam tahap ini dilakukan penulisan naskah/skenario.

b.

Planning:
Merupakan tahapan perencanaan. Hal ini meliputi perencanaan
pengambilan gambar, setting tempat, mencari atau meng-casting calon
tokoh/pemeran, mengurus perizinan, menentukan staf dan kru produksi,
merencanakan properti apa saja yang akan digunakan, anggaran biaya,
dan hal-hal lain yang patut untuk direncanakan.

c.

Development of Concept:
Dalam

tahap

ini

masing-masing

kru

sebisa

mungkin

untuk

mengembangkan ide yang telah di dapat dalam pembuatan script
sebagai konsep dalam pembuatan video/film/iklan tersebut.
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Tahapan pra produksi juga melakukan hal – hal berikut ini:


Interpretasi Skenario, analisa naskah yang menyangkut isi cerita, struktur
dramatik, penyajian informasi, dan semua hal yang berhubungan dengan
estetika dan tujuan artistik film.



Pemilihan Kru, pemilihan dan penentuan kru yang akan terlibat di dalam
proses produksi.



Casting, penentukan dan pemilihan para pemain utama dan pendukung
yang dibantu oleh Asisten Sutradara dan Casting Director.



Latihan, penyamaan persepsi karakter tokoh antara sutradara dan para
pemain, pembacaan skenario pada bagian dialog dan action, sutradara
melakukan latihan pemeranan dengan pemain utama, serta melakukan
evaluasi terhadap hasil latihan pemeranan.



Hunting, peninjauan dan penentuan lokasi yang akan digunakan untuk
shooting.



Perencanaan shot dan blocking/planning coverage dan staging, perumusan
dan menyusunan director shot pada setiap scene, pembuatan ilustrasi
staging pemain dan peletakan kamera, serta pembuatan storyboard.



Praproduksi Final, diskusi/evaluasi bersama-sama dengan crew dan pemain
utama untuk persiapan shooting.

2. Tahapan Produksi
a.

Shooting => pengambilan gambar

b.

Acting=> masing-masing tokoh memerankan bagiannya sesuai dengan
naskah yang telah dibuat.

c.

Creating Animation=> hal ini bisa dibuat jika ingin menambahkan
sentuhan animasi dalam video/film/iklan kita nanti.

d.

Record Sound => pada proses ini kegiatan yang dilakukan adalah
merekam suara dari tokoh/pemeran dalam vodeo/film/iklan yang dibuat.

e.

Create Text/Graphic => hal ini bisa dibuat jika ingin menambahkan
tulisan atau gambar dalam video/film/iklan yang dibuat.

21

Tahapan produksi juga melakukan hal – hal berikut ini:


Berdasarkan breakdown shooting, sutradara menjelaskan adegannya
kepada Astradara (Asisten Sutradara) dan Kru utama lainnya tentang urutan
shot yang akan diambil (take).



Mengkoordinasikan kepada Astrada untuk melakukan latihan blocking
pemain yang disesuaikan dengan blocking kamera



Sutradara memberikan pengarahan terhadap pemain apabila dirasa kurang
dalam akting



Sutradara mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam hal kreatif
apabila ada persoalan di lapangan.



Melihat hasil shooting.

3. Tahapan Pasca Produksi


Compositing yaitu menggabungkan semua elemen ke dalam satu
media



Menambahkan efek khusus



Mengimport materi sumber



Assamble/edit, menyunting materi sesuai dengan naskah yang ada.



Menghasilkan output, reproduksi dan distribusi

Tahap pasca produksi juga melakukan hal – hal berikut ini:


Bila ada catatan khusus dari laboratorium (untuk produksi film) atau Editor,
Sutradara melihat dan mengevaluasi hasil shooting/materi editing.



Melihat dan mendiskusikan dengan Editor hasil rought cut dan fine cut.



Melakukan evaluasi tahap akhir dan diskusi dengan penata musik tentang
ilustrasi musik yang telah dikonsepkan terlebih dulu pada saat praproduksi.



Melakukan evaluasi dan diskusi jalannya mixing berdasarkan konsep suara
yang telah ditentukan pada saat praproduksi.



Berdasarkan konsep warna yang telah ditentukan pada saat praproduksi,
Sutradara

melakukan

koreksi

warna

di

laboratorium/studio,

berdiskusi dengan Produser dan Penata Fotografi.
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setelah

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini peserta diklat akan melakukan analisis tahapan produksi film
pendek. Kegiatan yang dilakukan adalah membentuk kelompok diskusi. Setiap
kelompok terdiri dari 3-4 orang, kemudian membaca seluruh langkah dibawah ini
kemudian lakukan dengan cermat dan teliti.
1.

Buatlah ringkasan materi untuk tahapan produksi film pendek. Berikan
alasan.

2.

Presentasikan hasil aktivitas pembelajaran secara bergantian.

E. Latihan/Kasus/Tugas
Dalam latihan ini setiap peserta diklat wajib membaca dengan cermat dan teliti
setiap butir soal dibawah ini. Kemudian berdasarkan uraian materi diatas tulislah
jawaban Anda.
1.

Jelaskan tahapan yang dilakukan dalam produksi film pendek.

2.

Jelaskan kegiatan yang dilakukan pada tahap pra produksi.

3.

Jelaskan kegiatan yang dilakukan pada tahap pasca produksi.

F. Rangkuman
Tahapan dalam pembuatan film pendek adalah tahapan pra produksi, tahapan
produksi, dan tahapan pasca produksi. Tahapan pra produksi yaitu Scripting,
Planning,

Development of

Concept. Tahapan produksi yaitu Shooting,

Acting, Creating Animation, Record Sound, dan Create Text/Graphic. Sedangkan
tahapan pasca produksi yaitu Compositing, Menambahkan efek khusus,
Mengimport materi sumber, Assamble/edit, Menghasilkan output, reproduksi dan
distribusi.
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G. Kunci Jawaban
1. Tahapan yang dilakukan dalam produksi film pendek ada 3, yaitu tahap pra
produksi, tahap produksi dan tahap pasca produksi.
2. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pra produksi adalah sebagai berikut:
Scripting
merupakan ide awal yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan
video/film/iklan. Dalam tahap ini dilakukan penulisan naskah/skenario.

Planning merupakan tahapan perencanaan.
Hal ini meliputi perencanaan pengambilan gambar, setting tempat, mencari
atau meng-casting calon tokoh/pemeran, mengurus perizinan, menentukan
staf dan kru produksi, merencanakan properti apa saja yang akan
digunakan, anggaran biaya, dan hal-hal lain yang patut untuk direncanakan.
Development of Concept,
dalam tahap ini masing-masing kru sebisa mungkin untuk mengembangkan
ide yang telah di dapat dalam pembuatan script sebagai konsep
dalampembuatan video/film/iklan tersebut.

3.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pasca produksi adalah sebagai berikut:



Compositing yaitu menggabungkan semua elemen ke dalam satu media



Menambahkan efek khusus



Mengimport materi sumber



Assamble/edit, menyunting materi sesuai dengan naskah yang ada



Menghasilkan output, reproduksi dan distribusi
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Kegiatan Pembelajaran 3: Merancang Skenario
Film Pendek
A. Tujuan
Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kegiatan belajar 3 ini adalah:


Melalui observasi peserta diklat memahami pengertian skenario/naskah
dengan cermat dan teliti.



Melalui observasi peserta diklat memahami komponen – komponen
skenario/naskah dengan cermat dan teliti.



Melalui

observasi

peserta

diklat

memahami

tahapan

pembuatan

skenario/naskah dengan cermat dan teliti.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan belajar 3 adalah:


Memahami pengertian skenario/naskah



Memahami komponen – komponen storyboard



Memahami tahapan pembuatan storyboard

C. Uraian Materi
1. Menulis Cerita
Menulis cerita adalah sebuah karya seni, yang penilaian tentang baik atau
buruknya sangat relatif. Setiap orang boleh untuk menulis cerita apapun yang
dikehendaki. Tetapi dalam menulis cerita untuk skenario film, ada beberapa hal
penting yang layak dicermati, yaitu penulis tidak sedang menulis cerita untuk diri
sendiri, melainkan untuk dipertontonkan kepada orang banyak/penonton.
Sehingga penulis harus paham, apa yang dimaui para penonton.

Dalam menulis skenario, cerita yang dibuat harus mewakili kehidupan para
penonton. Misalnya: Menurut survey, prosentase penonton film adalah anakanak remaja yang umurnya 12–20 tahun. Berarti dibuat cerita tentang kehidupan
anak-anak muda yang umurnya SMP, SMA atau kuliah. Contoh film yang
terkenal adalah “Ada Apa Dengan Cinta”. Film ini laku keras di pasaran,
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alasannya ceritanya dikemas sedemikian rupa sehingga membuat anak-anak
SMU di Indonesia terwakili. Sehingga ketika selesai melihat film tersebut, yang
perempuan merasa menjadi sosok Cinta, dan yang laki-laki merasa seperti
Rangga (Admaja, 2014).

Dari prosentase penonton, penonton terbesar film di Indonesia adalah
perempuan. Sehingga, membuat cerita yang berisi konflik-konflik tentang wanita
akan lebih diminati. Contoh “Ca-Bau-Kan”, “Detik Terakhir”, atau “Perempuan”.
Masih banyak lagi cerita-cerita yang bisa digali, baik itu drama, action, komedi,
atau pun horor. Yang penting adalah setiap cerita ada sosok tokoh yang
membuat para penonton simpati, sehingga tokoh itu akan dibela oleh para
penonton. Penonton akan makin tegang, apabila tokoh yang mereka simpati
menjadi korban sebuah teror. Itu yang biasa terjadi pada film horor. Sehingga
membuat cerita yang bagus, hal yang yang harus dipikirkan dalam menulis cerita
untuk skenario film yaitu cerita tersebut disukai para penonton.

2. Premis
Premis adalah ide/inti sari dari sebuah cerita. Biasanya premis hanya dibuat
dalam 1 atau 2 kalimat saja. Untuk sebagian penulis skenario, premis sangat
penting, karena premis akan diletakan di depan/di atas sebelum sinopsis. Hanya
1 atau 2 kalimat, premis sudah bisa mewakili apa yang akan diceritakan dalam
film tersebut.

Contoh:
Film PENGABDI SETAN, premisnya: “Seorang pembantu rumah tangga datang
untuk merebut harta majikannya, dengan cara mengabdi pada setan.”

Film ADA APA DENGAN CINTA, premisnya: “Cinta menipu dirinya sendiri, di
hatinya ada cinta. Cinta kemudian jujur, namun cinta itu sudah hampir pergi.”
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3. Sinopsis
Sinopsis adalah sebuah ringkasan cerita. Berarti cerita dibuat secara ringkas
yaitu singkat, padat, dan jelas. Pembuatan sinopsis adalah proses yang sangat
penting. Karena dari sinopsis, produser akan menentukan cerita tersebut layak
diproduksi atau tidak. Sebab, banyak cerita yang sebenarnya baik/bagus, tapi
gagal diproduksi karena penulis skenario kurang memahami dalam menulis
sinopsis.

Sinopsis harus ditulis langsung pada permasalahan. Karena pembaca sinopsis
(produser atau skrip editor) hanya ingin tahu cerita dan masalah yang
terkandung dalam cerita tersebut. Sehingga, jika sinopsis dibuat secara berteletele dan lamban, produser tidak akan memperhatikan cerita yang sudah dibuat.

Setiap paragraf dalam sinopsis harus sudah menunjukan kesinambungan cerita.
Ada cerita, ada isi, bukan hanya sekedar proses.

Menulis sinopsis harus memikirkan dramaturgi. Artinya di sinopsis itu sudah
tergambar dengan jelas: Apa masalahnya? Bagaimana masalah membesar?
Dan seperti apa puncak masalah (biasa disebut turning point/klimaks)? Dan
seperti apa penyelesaiannya.

Tetapi ada juga penulis yang tidak mau menuliskan penyelesaian ceritanya, agar
si pembaca akan penasaran, seperti apa akhir dari cerita itu. Jenis sinopsis yang
seperti ini harus punya masalah, konflik dan puncak masalah yang memang kuat
dan menarik.

Contoh sinopsis yang lamban:
Pagi itu indah sekali. Palupi jalan santai dan ceria menuju sekolahnya. Memang
seperti itulah Palupi, selalu ceria. Sesampainya di sekolah…….

Pembahasan:
Sinopsis di atas ketika dibaca, sangat lamban, sangat bertele-tele. Ketika
produser membaca pasti sudah malas. Karena dari 3 kalimat yang dibuat,tidak
ada informasi yang di dapat.
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4. Scene Plot/Treatment
Merupakan tahapan yang paling penting dalam pembuatan skenario. Sebab,
Scene Plot/Treatment ini bisa dikatakan sebagai blue print. Dari scene plot,
dramaturgi akan dibuat secara gamblang. Kapan masalah dimulai? Kapan
masalah akan memuncak (turning point)? Dan bagaimana penyelesaian
masalahnya?

Scene Plot/Treatment adalah uraian singkat yang ada di setiap scene. Jadi
scene plot akan ditulis dari scene 1 hingga scene terakhir.

Contoh Scene Plot:
Adegan dibuka dengan teriakan para murid di halaman sekolah ketika upacara.
Mereka senang, kepala sekolah memberi pengumuman jika darma wisata tahun
ini tujuannya ke Bali. Yola (tokoh utama) dan 3 sahabatnya yaitu Disti, Tisa, Via
juga sangat senang. Di barisan lain Waldi (keren, tapi sok ganteng) memandangi
Yola dengan senyum penuh tanda tanya.

Koridor SMU. Sambil berjalan, Waldi menunjukan keyakinannya di depan Rudi
dan Kaka, bahwa dia yakin bisa mendapatkan hati Yola. Lumayan, bisa buat
temen jalan di Bali nanti. Rudi dan Kaka memberi semangat, “Kalo emang kamu
mampu, tunjukkan sekarang juga dong kalo bisa mendapatkan Yola.” Waldi
terpengaruh, ada hal yang membuat Waldi yakin, adalah karena dia masuk 10
besar di kelasnya. Sudah pasti cewek suka sama cowok yang pintar. Waldi
yakin, dia mau menunjukkan kepada kedua sahabatnya itu.

SMU. Parkiran Mobil. Yola, Disti, Tisa dan Via menuju mobil. Sambil jalan
mereka ngobrol tentang senangnya mereka mau berangkat ke Bali. Disti, Tisa
dan Via membayangkan enaknya jalan-jalan di Legian, menikmati ombak di
Pantai kuta, atau makan-makan di Jalan Tuban. Tapi berbeda dengan Yola, dia
lebih memilih untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah, seperti: Taman
Ayun, Pura peninggalan raja-raja dulu atau tanah lot yang bersejarah, dan
semua yang ada hubungannya dengan sejarah. Tiba-tiba muncul Waldi, dia
minta waktu ke Yola sebentar.
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5. Skenario
Halaman Pada Skenario
1.

Skenario ditulis dengan menggunakan huruf courier new 12.

2.

Kertas ukuran A4 (8,5” X 11”).

3.

Batas atas dan batas bawah antara 0,5 “ sampai 1”.

4.

Margin kiri 1,2” sampai 1,6”.

5.

Margin kanan 0,5” sampai 1”

6.

Spasi 1.

7.

Nomer halaman dicetak di kanan atas halaman.

8.

Dengan format penulisan seperti di atas, rata-rata 1 halaman akan menjadi 1
menit adegan.

Jumlah Halaman


Sinetron ½ jam (dengan asumsi sudah termasuk iklan) masing-masing
berkisar antara 15 sampai 20 halaman.



Sinetron 1 jam (sudah termasuk iklan) masing – masing bisa mencapai 40
sampai 44 halaman. Tapi biasanya jumlah halaman semakin lama akan
berkurang (seiring dengan bertambahnya episode), apabila sinetron tersebut
mendapat sambutan bagus dari penonton, sehingga berimbas pada jumlah
spot iklan yang terpasang, yang akan mempengaruhi bangunan cerita.



FTV 1,5 jam (sudah termasuk iklan) masing-masing 60 sampai 70 halaman.



FTV 2 jam (sudah termasuk iklan) masing-masing 85 sampai 95 halaman.

6. Scene Heading
Scene heading akan menerangkan kepada pembaca skenario dimana scene
yang bersangkutan bertempat. Penulisan scene heading selalu diawali dengan
nomer scene, lalu INT (Interior, yang berarti di dalam ruangan) atau EXT
(Exterior, berarti di luar ruangan). Baru kemudian diikuti dengan tempat.
Misalnya: RUMAH DANIEL, KAMAR SOFIA, MOBIL, LAPANGAN SEPAKBOLA,
DLL. Dan selanjutnya diakhiri dengan waktu scene tersebut. Misalnya: PAGI,
SIANG, SORE, MALAM, SUBUH.
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Contoh penulisan Scene Heading:


INT. RUMAH DANIEL. RUANG TENGAH – SIANG



EXT. LAPANGAN SEPAKBOLA – SORE



INT. JALAN RAYA. MOBIL DANIEL – SORE



INT. KAFE – MALAM

7. Action
Action atau biasa disebut dengan deskripsi, ditulis sepanjang halaman. Pada
action akan diterangkan kepada pembaca skenario tentang apa yang terjadi
dalam scene yang bersangkutan. Siapa tokoh yang ada, apa yang dia/mereka
lakukan, dan apa yang terjadi. Tidak ada dialog dalam ruang action. Setiap nama
tokoh ada baiknya menggunakan huruf besar semuanya, agar memudahkan
para pembaca tentang ada berapa tokoh dalam scene tersebut.

Contoh:


INT. RUMAH DANIEL. RUANG TENGAH – SIANG
Brak! DANIEL, 18, membanting majalah di meja. Wajahnya menunjukan
kemarahan. Marahnya ditujukan pada BUDI, 45, ayahnya. BUDI hanya bisa
terperangah melihat aksi anaknya itu.



INT. JALAN RAYA. MOBIL DANIEL – SORE
Tangan DANIEL memegang kemudi dengan geram. Pandangannya terus
nanar, menerawang ke depan. ASTUTI, 17, yang duduk di samping DANIEL,
tak berani menegur DANIEL. ASTUTI ketakutan, bingung, karena makin
lama mobil berjalan dengan makin cepat.

8. Character Name (Nama Tokoh)
Penulisan nama tokoh yang berdialog ditulis dengan huruf besar. Misalnya:
DANIEL, ASTUTI, BUDI, DLL. Letak penulisannya adalah pada posisi 3,5” dari
kiri.
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Apabila dalam sebuah scene ada beberapa peran tambahan/figuran yang ikut
berdialog bisa ditulis pekerjaan si tokoh tersebut. Misalnya: POLISI #1, POLISI
#2, GURU #1, DOKTER #3, dll.

Contoh:


INT. RUMAH DANIEL. RUANG TENGAH – SIANG
Brak! DANIEL, 18, membanting majalah di meja. Wajahnya menunjukan
kemarahan. Marahnya ditujukan pada BUDI, 45, ayahnya. BUDI hanya bisa
terperangah melihat aksi anaknya itu.
DANIEL



INT. JALAN RAYA. MOBIL DANIEL – SORE
Tangan DANIEL memegang kemudi dengan geram. Pandangannya terus
nanar, menerawang ke depan. ASTUTI, 17, yang duduk di samping DANIEL,
tak berani menegur DANIEL. ASTUTI ketakutan, bingung, karena makin
lama mobil berjalan dengan makin cepat.
DANIEL

9. Dialog
Penulisan dialog menjorok dari kiri sepanjang 2.0 “ –2.5”, dengan panjang sekitar
30 sampai 35 karakter.

Contoh:


INT. RUMAH DANIEL. RUANG TENGAH – SIANG
Brak! DANIEL, 18, membanting majalah di meja. Wajahnya menunjukan
kemarahan. Marahnya ditujukan pada BUDI, 45, ayahnya. BUDI hanya bisa
terperangah melihat aksi anaknya itu.

DANIEL
(MARAH) Liat majalah itu, Pah!
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BUDI makin kaget. Perlahan pandangannya ditujukan ke majalah itu, pelan
tangannya mengarah kemajalah, mengambil majalah, dilihatnya. Di cover
depan majalah itu ada gambar BUDI dengan headline KORUPTOR.

DANIEL
(GERAM) Jadi itu yang selama ini papa lakukan di luar sana!? Papa sudah
berbuat yang tidak baik.

BUDI
(BINGUNG. MENGIBA) Daniel.. dengar dulu.. papa bisa jelasin semuanya..

DANIEL
(TEGAS) Daniel marah sama papa!


INT. JALAN RAYA. MOBIL DANIEL – SORE
Tangan DANIEL memegang kemudi dengan geram. Pandangannya terus
nanar, menerawang ke depan. ASTUTI, 17, yang duduk di samping DANIEL,
tak berani menegur DANIEL. ASTUTI ketakutan, bingung, karena makin
lama mobil berjalan dengan makin cepat.

DANIEL makin geram, makin marah, dan teriak.

DANIEL
(TERIAK HISTERIS) Papa kebangetan!!

10. Parenthetical
Dikenal juga dengan istilah emosi. Emosi yang ada pada para tokoh yang
sedang berdialog. Misalnya: Tertawa, marah, teriak, geram, menangis, mengiba,
dll.

Penempatan parenthetical diletakan di depan dialog. Seperti yang sudah
dicontohkan di atas. Namun ada cara penulisan skenario yang lain, dimana
keterangan emosi tersebut diletakan di tempat tersendiri, di bawah nama tokoh
dan di atas dialog, dengan posisi margin pada kurang lebih 3”.
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Contoh:


INT. RUMAH DANIEL. RUANG TENGAH – SIANG
Brak! DANIEL, 18, membanting majalah di meja. Wajahnya menunjukan
kemarahan. Marahnya ditujukan pada BUDI, 45, ayahnya. BUDI hanya bisa
terperangah melihat aksi anaknya itu.
DANIEL
(MARAH)
Liat majalah itu, Pah!
(KERAS)
Liat!!!

BUDI makin kaget.. perlahan pandangannya ditujukan ke majalah itu, pelan
tangannya mengarah kemajalah, mengambil majalah, lalu membacanya. Di
cover depan majalah itu ada gambar BUDI dengan headline KORUPTOR.
BUDI
(GERAM)
Jadi itu yang selama ini papa lakukan di luar sana!? Papa sudah berbuat
tidak baik.
BUDI
(BINGUNG. MENGIBA)
Daniel.. denger dulu.. papa bisa jelasin semuanya..
DANIEL
(TEGAS)
Daniel marah sama papa!
Pada bagian ini ada baiknya juga diketahui istilah CONTINUING atau
keberlanjutan. Artinya dialog dari seorang tokoh terpotong dengan sebuah
action, dan berlanjut lagi kemudian.

Contoh penulisannya:


EXT. TAMAN – SORE
DANIEL dan ASTUTI berjalan beriringan menyusuri jalan taman. Sesekali
ASTUTI menoleh ke DANIEL yang sedang kalut. Perlahan tangan ASTUTI
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menyentuh tangan DANIEL. DANIEL merasakan itu.. DANIEL berhenti tepat
di depan bangku taman, memandang ASTUTI..
DANIEL
(MENGHELA NAFAS) Gue bosen sama semua ini, Ti.
DANIEL melihat bangku.. lantas dia duduk di sana..
DANIEL
(CONTINUE) Orang yang begitu gue kagumi, ternyata ngecewain gue.

11. Extension
Ada dua extension yang dikenal dalam penulisan skenario, yaitu V.O dan O.S:

1.

V.O singkatan dari Voice Over, artinya sebuah suara orang bicara yang
muncul pada saat si tokoh tidak sedang bicara. V.O biasa digunakan untuk
suara hati, suara pikiran, atau bisa juga untuk menunjukan adanya suara
hantu yang menggema. Penulisan V.O dengan menggunakan tanda kurung
(V.O), yang diletakan di belakang nama tokoh. Misalnya: DANIEL (V.O),
ASTUTI (V.O), HANTU (V.O), DLL.

2.

O.S singkatan dari Off Screen, yang maksudnya adalah terdengar suaranya
tapi tak terlihat yang bicara. Hal itu biasa dijumpai misalnya ketika Daniel
sedang bicara dengan Ibunya yang ada di dalam kamar. Ketika itu Ibunya
tidak terlihat di adegan, yang muncul hanya suaranya saja ketika sedang
berbicara dengan Daniel yang berada di luar kamar. Ada juga penulis yang
menulis

O.C

(Off

Camera),

tetapi

kurang

umum.

Penulisan

dan

penempatannya sama persis dengan V.O. Contohnya: IBUNYA DANIEL
(O.S), ASTUTI (O.S), DLL.

Contohnya:
INT. RUMAH DANIEL. DEPAN KAMAR MAMA – SORE
DANIEL yang sudah siap pergi, mengentuk pintu kamar Mamanya..

DANIEL
Cepetan, mah. Udah sore nih.
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MAMA (O.S)
Iya.. lima menit lagi.

DANIEL
(KESAL) Aduh, mama.. dari tadi lima menit melulu..

MAMA (O.S)
Oke.. oke.. kali ini bener-bener lima menit.

12. Transition
Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan nama transisi. Transisi ada di antara
2 scene. Tepatnya antara ending scene sebelum dengan scene heading
sesudahnya. Ada beberapa transisi yang ada dalam penulisan skenario, antara
lain:


CUT TO: Perpindahan scene satu ke scene berikutnya secara patah atau
langsung.



DISSOLVE TO: Perpindahan scene satu ke scene berikutnya dengan
cara:gambar di scene satu memudar saat yang sama muncul gambar dari
scene berikutnya yang menguat, berakhir menjadi gambar scene berikutnya
secara keseluruhan.



FADE TO: Scene satu perlahan menghilang menjadi gelap, diiringi dengan
muncul gambar scene berikutnya secara perlahan. Beberapa penulis
menulis dengan FADE OUT: FADE IN, yang maksudnya sama, yaitu gambar
lama menghilang, muncul gambar baru.



FLASH TO: Perpindaha scene yang disertai seperti munculnya sebuah
kilatan

Contoh penulisan Transition:
Mendengar perkataan DANIEL yang dianggap keterlaluan, membuat BUDI
menjadi marah. DANIEL memandang marah ke wajah BUDI dalam-dalam.
Setelah itu DANIEL memutuskan pergi.
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CUT TO:
EXT. JALAN RAYA – SIANG
Mobil Daniel melintas dengan sangat kencang.

CUT TO:
INT. JALAN RAYA. MOBIL DANIEL – SIANG
DANIEL mengemudi mobilnya ngebut. Pandangannya marah, terus ke
depan, kakinya terus menekan gas, ada kemarahan di matanya.

13. Istilah-Istilah Lain Yang Digunakan
Di bawah ini beberapa istilah yang ada dalam penulisan skenario:

a.

B.G:Background
Contoh:
DANIEL masih duduk di bangku taman. Di posisi B.G ada ASTUTI yang
terus memandangi DANIEL dengan sedih.

b.

F.G:Foreground
Contoh:
MARIA mendekati SAMUEL yang menjadi F.G.

c.

S.F.X:Sound Effect
Contoh:
S.F.X: Hujan deras dan kilat yang menyambar-nyambar.

d.

SPFX:Special Effect
Contoh:
S.P.F.X: Wajah DAWSON menghadap kamera. Perlahan kulit wajah itu
melepuh, kemudian meleleh seperti lilin dan benar-benar menjadi cair
seperti air yang mendidih.

e.

P.O.V:Point Of View
Contoh:
SANDI menoleh ke arah kanan. SANDI kaget.
P.O.V SANDI: Di sana ada SANDRA, tetangganya, sedang berjualan di
pinggir jalan.
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14. Montage
Montage bisa didefinisikan dengan adegan-adegan singkat yang bersambungsambung untuk mempercepat dramaturgi cerita.

Misalnya: Daniel akhirnya menyadari tentang kesalahannya, bahwa papanya
yang selama ini dia sangka korupsi, ternyata tidak sama sekali. Karena
itu, Daniel buru-buru pulang. Sampai rumah, papanya tidak ada.
Papanya sudah pergi. Daniel mencari tahu kesana-sini, dimana
papanya berada. Tanya sana, tanya sini, mencari kesana, mencari
kesini, hingga kemudian sampailah Daniel di sebuah desa, dimana dia
mendapati papanya sudah sakit keras.

Adegan di atas akan berjalan dengan cepat. Montage lebih sering tanpa dialog.
Tapi jika ada dialog, hanya sedikit saja, yang fungsinya hanya untuk menguatkan
informasi.

Contoh penulisan Montage:
MONTAGE:
1. Daniel melajukan mobilnya dengan kencang.
2. Mobil Daniel sampai di halaman rumahnya.
3. Daniel membuka pintu kamar papanya, disana tidak ada BUDI.
4. Daniel mencari ke semua tempat di rumah dengan panik.
5. Daniel dapat kabar dari Pembantu, BUDI pergi.
6. Daneil mencari ke segala tempat.
7. Daniel sampai di sebuah halaman rumah di desa.
9. Daniel masuk rumah, mendapati papanya sudah sakit keras.
END OF MONTAGE.

15. Intercut
INTERCUT, atau beberapa penulis menulis dengan istilah INTERCUT WITH:
Istilah INTERCUT digunakan untuk menggambarkan scene satu dengan scene
lain yang berpindah-pindah. INTERCUT sering ditemukan ketika adegan telefon.
Misalnya, ketika DANIEL yang ada di mobilnya menelpon ASTUTI yang ada di
rumahnya. Percakapan di telepon cukup panjang, jadi tidak mungkin setiap
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ASTUTI bicara akan disebut sebagai scene baru. Demikian juga ketika DANIEL
bicara, bukan merupakan scene yang baru. Jika semua ditulis scene baru, bisa
dibayangkan, ada berapa scene di setiap adegan telepon.

Selain adegan bertelepon, INTERCUT WITH juga bisa digunakan pada beberapa
adegan yang lain yang membutuhkan CUT TO CUT dari scene 1 ke scene
lainnya. Misalnya pada sebuah adegan, seorang COWOK yang sedang
menyukai perempuan ada di kamarnya sedang membayangkan seorang
CEWEK. Ternyata, pada saat yang sama, si CEWEK itu juga sedang
membayangkan si COWOK. Pada adegan ini dibutuhkan perpindahan gambar
dari CEWEK ke COWOK, kembali ke CEWEK, dan seterusnya.

Ada 2 cara penulisan INTERCUT WITH, yang kita bisa pilih salah satunya.
Contoh I penulisan INTERCUT WITH:
INT. JALAN RAYA. MOBIL DANIEL – SIANG
DANIEL menyetir dengan gelisah. Melihat HP yang tegeletak di jok sebelahnya,
DANIEL menyambarnya. Sambil tetap waspada pada jalanan di depan, DANIEL
menekan nomer telepon. Setelah selesai, dia pasang hand’s free itu di
telinganya.

INTERCUT WITH:

INT. RUMAH ASTUTI. RUANG TENGAH – SIANG
Telepon rumah berdering. ASTUTI keluar dari kamarnya menuju meja telepon,
mengangkat gagang telepon dan bicara..

ASTUTI
Halo..

DANIEL
Halo, Ti.. ini aku.. Daniel..
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ASTUTI
(KAGET. CEMAS) Ya ampun, Daniel.. kamu kemana aja!? Semua orang
mencari kamu.

DANIEL
Astuti.. aku butuh kamu. Aku pengen ketemu kamu.

Contoh II penulisan INTERCUT WITH:

INT. KAMAR SAMUEL – MALAM
SAMUEL sudah duduk, menghadapi buku pelajarannya. Dia sulit sekali
konsentrasi. Dia tutup buku itu, kemudian pandangannya menerawang.

INT. KAMAR MARIA – SIANG
Pada saat yang sama, MARIA juga sedang gelisah, sulit tidur. Hanya bisa
memeluki gulingnya saja, dia terus tersenyum bahagia.
INTERCUT BETWEEN SAMUEL AND MARIA:

SAMUEL berdiri, menuju jendela, horden dibuka, memandangi keluar, entah
kemana.

MARIA bangun dari tidurnya, menuju ke jendela, membuka horden, memandangi
keluar dengan senyum.

SAMUEL juga tersenyum, dia sedang bahagia.

16. Kerapian Penulisan Skenario
Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa skenario akan dibaca oleh
beberapa orang yang terlibat dalam pembuatan film. Ini berarti bahwa diperlukan
kerapian sebuah skenario. Di bawah ini ada beberapa hal yang sebaiknya
dilakukan dalam menulis skenario.
a.

Pada lembaran pertama skenario adalah lembaran judul, penulis skenario,
dan tanggal penulisan skenario.
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b.

Skenario harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
sehingga akan mudah dimengerti oleh pembaca.

c.

Penggunaan tanda baca harus diperhatikan, yang sebisa mungkin
menggunakan ketetapan yang ada pada EYD.

d.

Skenario yang sudah selesai ditulis, agar dibaca lagi dari awal hingga akhir.
Selain untuk memastikan dialog, scene maupun dramaturgi, juga untuk
mendapati kesalahan-kesalahan tulisan yang bisa dibetulkan.

e.

Jangan menulis Scene Heading di akhir halaman.

f.

Jangan menulis Action di awal halaman.

g.

Tidak menulis Nama Tokoh (untuk dialog) di akhir halaman.

h.

Dialog tidak ditulis di awal halaman.

i.

Tidak mengawali halaman dengan transition (CUT TO, FADE TO,
DISSOLVE TO, dan lain-lain).

Sebaiknya skenario diakhiri dengan Nama Penulis dan Tanggal penulisan. Dan
jika diperlukan, nomer HP penulis juga tercantum. Agar memudahkan bagi
sutradara atau kru yang lain menghubungi penulis ketika ada bagian dari
skenario yang kurang jelas.

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini peserta diklat akan melakukan pembuatan skenario film
pendek. Kegiatan yang dilakukan adalah membentuk kelompok diskusi. Setiap
kelompok terdiri dari 3-4 orang, kemudian membacaseluruh langkah dibawah ini
kemudian lakukan dengan cermat dan teliti.
1.

Buatlah

skenario

untuk

film

pendek

dengan

tema

kemerdekaan RI”
2.
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Presentasikan hasil pekerjaan saudara secara bergantian.

“Ulang

Tahun

E. Latihan/Kasus/Tugas
Dalam latihan ini setiap peserta diklat wajib membaca dengan cermat dan teliti
setiap butir soal dibawah ini. Kemudian berdasarkan uraian materi diatas tulislah
jawaban Anda.
1.

Jelaskan pengertian dari premis, sinopsis, dan treatment.

2.

Jelaskan pengertian scene heading.

3.

Jelaskan pengertian parenthetical

F. Rangkuman
Skenario adalah kumpulan teks yang berisi adegan cerita dimulai dari kerangka
cerita sampai dengan pengembangan alur cerita berdasarkan konflik tokoh-tokoh
pada film. Dalam menulis cerita untuk skenario film, ada beberapa hal penting
yang layak dicermati, yaitu penulis tidak sedang menulis cerita untuk diri sendiri,
melainkan untuk dipertontonkan kepada orang banyak/penonton.

Premis adalah ide/ inti sari dari sebuah cerita. Biasanya premis hanya dibuat
dalam 1 atau 2 kalimat. Sinopsis adalah sebuah ringkasan cerita. Berarti cerita
dibuat secara ringkas yaitu singkat, padat, dan jelas.

Scene Plot/Treatment bisa dikatakan sebagai blue print. Dari scene plot
dramaturgi akan dibuat cerita secara gamblang. Kapan masalah dimulai? Kapan
masalah akan memuncak (turning point)? Dan bagaimana penyelesaian
masalahnya?

Penulisan scene heading selalu diawali dengan nomer scene, lalu INT (Interior,
yang berarti di dalam ruangan) atau EXT (Exterior, berarti di luar ruangan). Baru
kemudian diikuti dengan tempat.
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G. Kunci Jawaban
1.

Premis adalah ide/ inti sari dari sebuah cerita. Biasanya premis hanya dibuat
dalam 1 atau 2 kalimat saja.
Sinopsis adalah sebuah ringkasan cerita.
Scene Plot/Treatment ini bisa dikatakan sebagai blue print.

2.

Scene heading akan menerangkan kepada pembaca skenario dimana scene
yang bersangkutan bertempat.

3.

Parenthetical
Dikenal juga dengan istilah emosi. Emosi yang ada pada para tokoh yang
sedang berdialog. Misalnya: Tertawa, marah, teriak, geram, menangis,
mengiba, dll.
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Kegiatan Pembelajaran 4: Merancang Produksi
Film Pendek
A. Tujuan
Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kegiatan belajar 4 ini adalah:


Melalui observasi peserta diklat memahami cara membuat film pendek
animasi dan fiksi



Melalui praktik peserta diklat menyusun manajemen produksi film pendek
animasi dan fiksi

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan belajar 4 adalah:


Memahami cara membuat film pendek animasi dan fiksi



Menyusun manajemen produksifilm pendek animasi dan fiksi

C. Uraian Materi
Pada kegiatan belajar ini akan diberikan contoh perancangan sebuah film
pendek berbentuk film animasi dan film pendek fiksi.

1. Film Pendek Animasi.
Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut (Umbara, 2013):

1. Studi Eksisting
Studi Eksisting dimaksudkan untuk memperdalam ide dan konsep dari video
pembelajaran ini, karena itudilakukan kajianterhadap beberapa karya film-film
yang ada, misalnya:
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Tabel 4.1 Karya Film
Film

Uraian

My Little Pony Tail Friends

Ceritanya sangat menghibur, pemilihan

Human version

warna dan gambarnya cocok untuk
anak-anak, karena memakai banyak
warna.

Little Nemo in Slumberland

Animasi komik strip "Little Nemo in
Slumberland"

merupakan

potongan

cerita dari film animasi itu sendiri dan
animasi

bergaya

komik

strip

nya

menarik.

a.

Film Animasi 2D "My Little Pony Tail Friends Human version". Film ini
berdurasi kurang lebih 3 menit. Ceritanya tentang petualangan seorang anak
dengan teman-temannya.Selain cerita nya sangat menghibur pemilihan
warna dan gambarnya cocok untuk anak-anak, karena memakai banyak
warna. Dipilihnya film ini karena dapat dijadikan acuan dalam menggambar.

Gambar 4.1 Screenshot My Little Pony Tail Friends Human Version
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b.

Animasi Comic Strip "Little Nemo in Slumberland". Sebenarnya komik strip
"Little Nemo in Slumberland" merupakan potongan cerita dari film animasi
"Little Nemo in Slumberland" karya Windsor McCay. Animasi ini dijadikan
study eksiting karena animasi nya menggunakan gaya komik. Animasi ini
tidak menggunakan percakapan, tetapi lebih ditonjolkan dengan animasinya.
Sehingga bisa digunakan acuan juga dalam pembuatan panel.

Gambar 4.2 Screenshot Little Nemo in Slumberland

2. Analisis data
Pada film pendek ini, digunakan contoh “Cerita rakyat Leungli”.

Berikut merupakan analisa tokoh dalam cerita cerita rakyat Leungli.
a.

Si Bungsu Rarang
Si bungsu adalah anak yang rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati.
Sedangkan kakak-kakaknya adalah gadis yang pemalas, sombong, angkuh,
dan pendengki. Ke enam kakak-kakaknya yang pemalas selalu menyuruh si
bungsu mengerjakan banyak pekerjaan rumah, mulai dari mencuci,
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memasak, membersihkan rumah, hampir semuanya dikerjakan si bungsu
seorang diri.
b.

Leungli
Seekor Ikan mas teman si Bungsu. Ikan ajaib yang bisa berbicara danselalu
menghibur si bungsu.

Konflik dalam cerita rakyat ini hanya satu, yaitu konflik antara si bungsu
Rarangdenganke-enam Kakaknya.

Tahapan yang dilakukan untuk memproduksi film pendek ini sebagai berikut:
 Pra Produksi
1. Ide dan Konsep Cerita
Ide berawal karena ingin mengenalkan cerita rakyat yang mulai terlupakan
oleh generasi baru. Cerita rakyat "Leungli" sendiri pernah ditayangkan,
namun dikemas dalam bentuk live shot.
2. Sinopsis
Pada zaman dahulu kala di sebuah desa hiduplah tujuh orang saudara
yatim-piatu.Sifat kakak-kakaknya dan sifat gadis bungsu sangat bertolak
belakang. Si bungsu adalah anak yang rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati.
Sedangkan kakak-kakaknya adalah gadis yang pemalas, sombong, angkuh,
dan pendengki. Ke enam kakak-kakaknya yang pemalas selalu menyuruh si
bungsu mengerjakan banyak pekerjaan rumah, mulai dari mencuci,
memasak, membersihkan rumah, hampir semuanya dikerjakan si bungsu
seorang diri.

Dalam kesedihannya si bungsu pergi ke tepi sungai dan menangis seorang
diri. Tiba-tiba muncullah seekor ikan mas bersisik keemasan, berlompatan
kesana kemari berusaha menghibur si bungsu. Ajaibnya ikan mas ini dapat
berbicara dengan manusia, dan namanya adalah “Leungli”. Sejak saat itu si
Leungli menjalin persahabatan dengan gadis bungsu malang tersebut dan
selalu setia mendengarkan curahan hati, menghibur, bermain dan
bergembira bersamanya.
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Si bungsu selalu menyisakan nasi jatah makan hariannya yang sudah sedikit
itu untuk dibagikannya kepada Leungli. Kakak-kakak perempuan si bungsu
penasaran dengan perubahan sikap si bungsu. Belakangan ini ia tampak
lebih tabah dan gembira, meskipun mereka senantiasa berlaku buruk
terhadapnya. Kakak-kakaknya pun mengikuti si bungsu secara sembunyisembunyi, dan akhirnya mengetahui keberadaan ikan ajaib bernama Leungli
itu. Kakak-kakak yang iri dengki itu bersiasat untuk menangkap si Leungli.

Tanpa mengetahui nasib buruk yang telah menimpa sahabatnya, si bungsu
berusaha memanggil si Leungli. Tapi semua itu sia-sia karena si Leungli tak
pernah muncul. Dengan sedih ia pun pulang, tetapi sesampainya di dapur,
betapa terkejutnya si bungsu menemukan sisik ikan mas dan tulang belulang
ikan sisa-sisa jasad si Leungli di atas piring.

Rupanya kakak-kakaknya yang jahat telah memasaknya untuk makan siang.
Si bungsu pun sambil menangis menguburkan jasad si Leungli di kebun
halaman belakang rumahnya. Beberapa hari kemudian secara ajaib di atas
kuburan si Leungli muncul sebuah pohon emas, berdaun emas dan berbuah
intan permata. Anehnya siapapun kecuali si bungsu, akan gagal untuk
memetik daun emas dan buah permata itu, karena tiap kali dipetik daun atau
buah itu akan berubah menjadi debu dan musnah. Kabar mengenai pohon
emas ajaib itu sampai ke keraton, sehingga pangeran putra mahkota yang
tampan tertarik untuk melihat pohon ajaib itu secara langsung.

Pangeran akhirnya mendengar kisah Leungli sesungguhnya dan terkagumkagum akan keluhuran budi, kebaikan, dan kecantikan si bungsu. Mereka
pun bertemu dan saling jatuh cinta. Akhirnya si putri bungsu diboyong ke
keraton, dinikahi oleh pangeran, dan mereka pun hidup bahagia bersama
selamanya.
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3. Karakter Animasi
Pada film ini terdapat beberapa karakter yang digunakan, yaitu:
Si Bungsu Rarang dan Leungli, kemudian karakter antagonis seperti kakakkakak Rarang dan yang terakhir adalah karakter figuran seperti sang
pangeran.

a. Si Bungsu Rarang
Si bungsu adalah anak yang rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati.

Gambar 4.3 Karakter Si Bungsu Rarang

b. Leungli
Seekor Ikan mas teman si Bungsu. Ikan ajaib yang bisa berbicara dan
selalu menghibur si bungsu.

Gambar 4.4 Karakter Leungli
c. Kakak-kakak Rarang
Sifat kakak-kakaknya adalah gadis yang pemalas, sombong, angkuh, dan
pendengki.
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Gambar 4.4 Karakter Kakak-Kakak Rarang

d. Pangeran
Pangeran putra mahkota penasaran dengan pohon ajaib yang tumbuh di
belakangrumah Rarang. Karena mendengar kisah tentang Leungli, sang
pangerankagum akan Rarang.

Gambar 4.5 Karakter Pangeran
4. Story board
Langkah berikutnya setelah pembuatan desain karakter yaitu pembuatan
storyboard.Storyboardmerupakan visualisasi cerita dalam bentuk thumbnail.
Pembuatanstoryboardmempermudah pemahaman akan cerita dan tiap
scene pada animasi.

Langkah selanjutnya adalah membuat skenario. Meskipun sebenarnya
dalam membuat animasi skenario tidak terlalu dibutuhkan, namun disini
skenario dibuat agar membantu para pengisi suara agar lebih memahami
suara yang akan dibawakan. Berikut contoh skenario "Rarang dan Leungli".
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Alkisah ditanah Sunda, hiduplah tujuh gadis kakak beradik. Mereka sudah
tidak memiliki orang tua. Setiap hari mereka bekerja dan melakukan
pekerjaan rumah tangga. Ketujuh gadis kakak beradik itu sama-sama cantik,
namun seiring berjalanannya waktu si bungsulah yang tumbuh paling cantik,
ia bernama Rarang.

Selain cantik, dia juga rajin bekerja dan tidak pernah mengeluh. Lambat laun
kakak-kakak Rarang menjadi iri terhadap kecantikannya. Mereka tidak mau
berteman lagi dengan Rarang, bahkan memanfaatkan kebaikannya.
"Rarang, tolong cucikan pakaian ku!" Perintah si sulung.
Pakaian ku juga!" Kata kakak kedua.
"Aku juga!" Kata kakak ketiga.

Begitu seterusnya. Mereka semua meminta Rarang untuk mencuci pakaian
mereka.Dilain hari kakak-kakaknya menyuruh Rarang untuk menumbuk padi
atau mengisi kendi persediaan air minum. Karena Rarang senang
membantutanpa pamrih, maka ia selalu melakukan pekerjaannya tanpa
mengeluh dan sungguh-sungguh.

"Lambat sekali engkau bekerja Rarang!" bentak si Sulung.
"Dasar pemalas, tidakkah kau lihat kendi ini hanya berisi sparuh air?" kata
kakak kedua dengan geram.
"Rarang, betapa tidak becusnya dirimu!" teriak kakak ketiga marah.
Rarang menjadi sedih. Kakak-kakaknya selalumenatap benci terhadap
dirinya.Untuk menghilangkan rasa sedihnya, ia berjalan menuju tepi sungai.

"Kenapa kakak-kakakku selalu memperlakukan aku seperti ini?" ujar si
Bungsu sedih dan menangis.
"Kenapa kau menangis gadis cantik?"
"Kau.....bisa berbicara?" tanya si bungsu terkejut.
"Tentu. Namaku Leungli, siapa namamu?"
"Namaku Rarang." jawabnya sambil tersenyum.
"Rarang, kenapa kau menangis?" tanya Leungli lagi.
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"Aku sedih karenakakak-kakakku tidak menyukaiku. Apapun yang aku
kerjakan pasti salah."
"Jangan bersedih Rarang. Aku akan menjadi temanmu, dan akan selalu
menghiburmu."
"Terima kasih Leungli."

Semenjak itu mereka berdua menjadi teman baik. Rarang merasa terhibur
dengan adanya Leungli.Si bungsuselalu menyisakan nasi jatah makan
hariannya untuk dibagikannya kepada Leungli.Mereka selalu bermain,
bercanda atau bercerita sehingga Rarang tidak lagi bersedih.

"Besok datang lagi ya, kita bisa bermain dan bercengkrama." kata Leungli.
"Iya, besok aku akan datang lagi. Sampai jumpa Leungli.

Ketika sampai dirumah kakaknya menunggu dengan tidak sabar.
"Dari mana saja kau, jam segini baru pulang, kita kelaparan di rumah tidak
ada makanan." ujar kakak sulung.
“Iya, cepat buatkan kami makanan, kami lapar!”kata kakak kedua.
"Baik kak." balas Rarang.

Didapur Rarang memasak dengan gembira. Semenjak ia berteman dengan
Leungli, hidupnya menjadi lebih baik. Kakak-kakaknya menjadi curiga
terhadap kelakuan si bungsu.
"Hei, apakah kalian tidak berpikir ada yang aneh dengan Rarang?" tanya si
sulung.
"Benar kak, belakangan ini si bungsu menjadi lebih tabah." aku kakak kedua.
"Iya, Rarang selalu pergi dengan membawa jatah nasinya dan pulang larut."
balas kakak ketiga mengiyakan.
"Bagaimana kalau kita ikuti si bungsu besok?" ujar kakak keempat.
"Setuju."

Keesokan harinya ke enam kakaknya mengikuti si bungsu ke tepi sungai.
"Leungli..Leungli.." sapa si bungsu.
"Hei Rarang." balas Leungli ceria.
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Ke enam kakaknya kini mengetahui keberadaan ikan ajaib bernama Leungli
itu. Kakak-kakak yang iri dengki itu bersiasat untuk menangkap si Leungli.

Tanpa mengetahui nasib buruk yang telah menimpa sahabatnya, si bungsu
kembali kerumah. Esoknya Rarang kembali mengunjungi sahabatnya
tersebut, namun berapa kalipun si bungsu memanggil,Leungli tidak kunjung
datang. Akhirnya si bungsu pulang dengan sedih, ia berpikir pasti terjadi
sesuatu dengan sahabatnya itu. Sesampainyadirumah Rarang terkejut
karena kakak-kakaknya selesai makan, tidak seperti biasanya mereka
menyuruh si bungsu untuk masak. "Bungsu, hari ini kau tidak perlu
memasak. Karena kami sudah kenyang." kata si sulung.

"Benarkah? apakah masih ada sisa untukku?" tanya si bungsu.
"Maaf, ikan mas ini tidak cukup untuk dibagikan kepadamu." aku kakak
kedua.

Betapa terkejutnya si bungsu menemukan sisik ikan mas dan tulang
belulang di atas piring. Rupanya kakak-kakaknya yang jahat telah
memasaknya untuk makan siang. Si bungsu pun sambil menangis
menguburkan jasad si Leungli di kebun halaman belakang rumahnya.
“Lengli...Leungli...Maafkan sahabatmu yang tak berguna ini. Maafkan aku,”
isak Rarang.

Esoknya, Rarang yang sedih pergi mengunjungi makam sahabatnya
tersebut.Secara ajaib di atas kuburan si Leungli muncul sebuah pohon
emas, berdaun emas dan berbuah intan permata. Pohon ajaib itu menarik
perhatian warga sekitar. Anehnya siapapun kecuali si bungsu, akan gagal
untuk memetik daun emas dan buah permata itu, karena tiap kali dipetik
daun atau buah itu akan berubah menjadi debu dan musnah.

Kabar mengenai pohon emas ajaib itu sampai ke keraton.Pangeran putra
mahkota yang tampan tertarik untuk melihat pohon ajaib itu secara
langsung. Pangeran akhirnya mendengar kisah Leungli sesungguhnya dan
terkagum-kagum akan keluhuran budi, kebaikan, dan kecantikan si bungsu.
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Mereka pun bertemu dan saling jatuh cinta. Akhirnya si putri bungsu
diboyong ke keraton, dinikahi oleh pangeran, dan mereka pun hidup bahagia
bersama selamanya.
 Produksi
Pada proses produksi, hal yang dilakukan yaitu perekaman suara serta
pembuatan animasi. Perekaman suara dilakukansebelum pembuatan animasi
denganskenariosebagai acuannya. Proses pembuatan animasi dilakukan dengan
teknikframe by frame,yaitu menngambar adegan per-adegan dan juga dengan
menggunakan pose-pose sebagai titik tengah.
 Pasca Produksi
Langkah terakhir dalam pembuatan film animasi yaitu langkah dalam proses
pasca produksi. Dalam pasca produksi, yang dilakukan yaitu penambahan
background musicsertaediting. Penambahanbackground musicsangatpenting
untuk pendukung suasana dalam tiapsceneanimasi. Editing merupakan proses
penyatuan tiapsceneanimasi, juga menyatukan denganbackground music dan
hasil dubbing.

2. Produksi Film Pendek Secara Umum
Dalam kegiatan ini, pembuatan film pendek dilakukan untuk film dengan jenis
fiksi, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tahapan adalah sebagai berikut:
 Jadwal Produksi film
Setelah semua scene telah dibreakdown, dimulai kegiatan memisahkan scene
berdasarkan pemain, waktu, dan lokasi untuk membuat jadwal shooting.
Kegiatan yang dapat dilakukan adalah:

1.

Kumpulkan adegan berdasarkan lokasi (location set), carilah adegan dengan
lokasi yang sama, utamakan pilih yang terjauh terlebih dahulu. Hal ini untuk
mengantisipasi ketika semangat crew dan pemain turun, maka proses
shooting telah berada di lokasi yang terdekat untuk meminimalisasi biaya.
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2.

Setelah mendapatkan urutan sesuai lokasi, pisahkan masing-masing urutan
adegan bagian luar dan dalam ruangan (INT/EXT) dan juga pisahkan
adegan siang dan malam (D/N)3. Dahulukan adegan di luar ruangan,
adegan siang hari, dan adegan yang membutuhkan banyak pemain.

Dari kegiatan ini,telah dimiliki urutan shooting (bukan urutan scene), kegiatan
berikutnya adalah membuat jadwal shooting. Jadwual shooting diperlukan oleh
semua departemen untuk mempersiapkan kebutuhan sesuai tanggung jawab
masing-masing.

Selain untuk menentukan jadwal shooting dan menghitung estimasi anggaran
produksi, script breakdown juga sangat di perlukan oleh DOP/cameraman untuk
membuat shoot list(urut – urutan pengambilan gambar) yang nantinya akan
mempermudah kerja kameraman di lapangan dan akan mempersingkat waktu
produksi. Kegiatan memproyeksikan shoot list ini sangat erat kaitannya dengan
pembuatan storyboard.

Storyboard bisa berbentuk seperti komik dari film yang akan kita produksi. Shoot
list dan Storyboard juga merupakan panduan cameraman dalam memposisikan
kamera ketika di lapangan.

Gambar 4.6 Contoh Format Pembuatan Jadwal
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 Budget Breakdown/ Anggaran
Estimasi budget untuk pembuatan film dapat dilihat melalui script breakdown dan
shooting schedule yang telah disusun.
o

Waktu dan lokasi shooting film dapat di lihat pada shooting schedule

o

Jumlah pemain & figuran yang akan dipakai dapat dilihat melalui kolom
cast dan extras

o

Jenis busana dan make-up yang akan dipakai pemain dapat dilihat di
kolom wardrobe dan makeup.

Total kebutuhan property setiap scene telah terdata di kolom property. Perlu di
ingat, informasi daftar belanja kebutuhan pembuatan film yang diperoleh dari
scriptbreakdown bukanlah total anggaran produksi, masih ada departemen yang
belum melampirkan mata anggarannya, yaitu departemen logistic. Bahkan
jumlah crew dan honor mereka pun belum masuk ke daftar budget, agar total
anggaran produksi dapat diketahui secara pasti perlu membreakdown budget.

Gambar 4.6 Contoh format penganggaran biaya
 Penggunaan Clapperboard
Clapperboard atau film slate merupakan alat berbentuk papan terbuat dari kayu
ataupun akrilik yang digunakan untuk menginformasikan dan mengidentifikasikan
data adegan yang diperlukan untuk editing film. Dengan adanya alat tersebut
proses penyelerasan atau sinkronisasi antara gambar dengan suara bisa
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dilakukan dengan benar dan mudah, yaitu dengan mencocokan suara “clap” dan
gerakan pada stockshot.

Untuk mendapatkan kualitas audio dan visual yang optimal, dalam produksi film
track audio direkam terpisah dengan track video. Gambar direkam menggunakan
kamera dan suaranya direkam menggunakan alat perekam analog digital DAT
atau voice recorder. Untuk itulah peran alat ini menjadi penting dalam produksi
film.

Clapperboard digunakan ketika proses pengambilan gambar dan suara dalam
produksi film. Disetiap awal merekam adegan, clapperboard yang telah ditulis di
tempatkan di depan kamera, difilmkan secara singkat yang diiringi dengan
pernyataan dari kru film tentang detail adegan yang akan diambil kemudian
mengatupkan clapstick setelah ada aba aba “kamera rolling….action..!!!” dari
sutradara.

Gambar 4.7 Clapperboard Versi Lama

Clapperboard professional memiliki standar ukuran9.75x12 inch dengan area
penulisan 8x12 inch. Clapstick pada clapperboard biasanya terdapat magnet
kecil untuk menjaga keseimbangan antara kedua pelat logam, diberi warna garis
garis hitam dan putih guna memberi aksen visual agar mudah diidentifikasikan
lewat kamera.

Seperti layaknya sebuah papan tulis clapperboard bisa ditulis dan dihapus
menggunakan kapur atau spidol. Selain menggunakan kayu dan akrilik, saat ini
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banyak diproduksi clapperboard digital sehingga pencatatan dilakukan secara
digital. Adapun data /informasi yang biasa di tulis dalam clapperboard antara lain:

Scene

: nomor adegan yang tertera pada scenario

Take

: menunjukan jumlah take yang sudah diambil

Sound

: menunjukan apakah adegan yang sedang digarap menggunakan
sound atau tidak

Prod.

: untuk menampilkan nama production house dan judul film

Dir

: nama sutradara

Date

: tanggal shooting

Camera

: nama penata kamera

Int dan Ext

: edegan dilakukan di luar ruangan atau di dalam ruangan

D/N

: adegan dilakukan saat siang atau malam

Gambar 4.8 Contoh Clapperboard

Penemu

pertama

storyboard

adalah

Leon

M.Leon

(1903-1998).

Pada

perkembanganya clapperboard digital ditemukan oleh Mathew L. Davies.

3. Langkah Membuat Film Pendek
Dalam membuat film pendek tidaklah sulit dan mahal. Membuat film pendek yang
sederhana hanya membutuhkan biaya kaset dan biaya riset. Namun hal yang
paling kuat sebelum membuat film pendek, film pendek harus mempunyai ide
cerita yang bisa berkembang dan berkelanjutan (Afdhilla, 2013).

Cerita film yang akan dibuat harus jelas fokus ceritanya. Setelah ditentukan fokus
cerita, ikuti langkah-langkah berikut ini yang merupakan 10 jurus memproduksi
film pendek.
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Dalam kegiatan ini, pembuatan film pendek dilakukan untuk membuat film
dengan jenis dokumenter. Langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai
berikut:

1. Riset Awal
Kita cari tahu dulu tentang latar belakang yang ingin dibuat film. Riset harus
sangat detail, tetapi jika mau sederhana, bisa browsing di internet atau bertanya
kepada teman atau orang yang sudah mengalaminya. Dilakukan pencatat datadata yang didapat sebagai bahan referensi.

2. Siapkan Peralatan
Perlengkapan yang diperlukan adalah handycam atau kamera video apa pun
beserta baterai dan charger. Jangan lupa bawa juga mikrofon tambahan dan
kabel ekstensinya, tripod, dan yang paling penting, kaset-kaset kosong.

3. Riset Lapangan
Waktu sampai di tempat tujuan, kegiatan yang harus dilakukan adalah riset yang
lebih mendalam dari riset awal yang sudah dilakukan di rumah. Cocokkan data
yang didapat saat riset awal dengan keadaan di lapangan.Caranya: bisa jalan,
ngobrol, dan nongkrong santai dan berusaha akrab dengan lingkungan yang
akan kita filmkan.

4. Buat Alur Cerita Kasar
Tentukan siapa saja yang mau diangkat sebagai tokoh dalam film. Biasanya, dari
hasil riset di lapangan, bisa mendapatkan sebuah ide yang lebih spesifik dan
menarik untuk diangkat dari ide awal di rumah. Misalnya, “Keseharian hidup
badut di Dufan”. Kemudian, buatlah alur cerita kasar dari ide tersebut. Misalnya,
tugas-tugas si badut di Dufan dan tempat-tempat wajib yang harus didatangi si
badut.

5. Buat Sinopsis
Sinopsis merupakan cerita singkat tentang seperti apa film yang dibuat. Untuk
jenis film dokumenter, dari sinopsis bisa menentukan siapa saja yang harus
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diwawancara, daftar pertanyaan untuk setiap wawancara, dan daftar gambargambar (footage) yang dibutuhkan di luar wawancara.

6. Syuting atau Pengambilan Gambar
Dari hasil riset, sudah diketahui di mana saja dan kapan saja orang-orang yang
ingin diwawancara berada. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk
pengambilan gambar.


Yang pertama, datangi dan minta izin mereka untuk melakukan
wawancara. Ingat, jangan sekali-kali merekam wawancara tanpa izin!
Tidak etis dan bisa membuat narasumber tidak suka.



Kedua, jangan lupa menggunakan mikrofon tambahan ketika melakukan
wawancara, apalagi kalau berada di tengah keramaian.



Ketiga, gunakan daftar pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya
sebagai acuan, tetapi jangan terlalu kaku, boleh bertanya hal-hal lain di
luar daftar tersebut.



Keempat, buat suasana wawancara sesantai mungkin, bertanyalah
seperti sedang mengobrol biasa. Sebab, keberadaan kamera video bisa
membuat orang gugup, jaim, dan tidak bisa menjawab jujur.



Kelima, gunakan tripod jika wawancara berlangsung cukup lama dan
tidak dilakukan sambil bergerak.



Keenam, selesaikan semua wawancara dari daftar orang yang sudah
dibuat. Setelah itu rekam semua gambar yang sudah ditulis dalam daftar
footage. Kalau masih punya waktu dan kaset cadangan, boleh merekam
gambar-gambar tambahan lain yang mungkin nanti bisa berguna pada
tahap editing.



Ketujuh, setelah semua selesai direkam. Periksa lagi semua daftar yang
dimilikia. Baca lagi sinopsis. Apa semua sudah cukup. Jangan sampai
ada yang terlupa.
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7. Buat Alur Cerita Final
Sesuaikan hasil catatan dengan hasil wawancara yang sudah dibuat. Masih
sesuaikah? Harus diubahkah? Ke arah mana harus dikembangkan?

Hal ini sangat mungkin terjadi karena hasil wawancara bisa menghasilkan datadata yang lebih banyak dan mungkin berbeda dari apa yang sudah disiapkan
sebelumnya. Perbaiki dan buat sinopsis baru yang bisa disusun dari hasil
rekaman yang sudah dilihat berulang kali.Setelah selesai, sinopsis final ini bisa
jadi panduan untuk mulai mengedit.

8. Mengedit Film
Mulai capture hasil rekaman yang sudah dipilih sebelumnya ke dalam komputer
menggunakan program editing yang biasa digunakan. Susun film berdasarkan
sinopsis final yang sudah dibuat sebelumnya.
Masukkan footage-footage yang sudah direkam. Buat alur semenarik mungkin,
jangan terlalu banyak wawancara yang bisa membosankan. Idealnya, panjang
film 8-12 menit.

9. Musik Latar atau “Soundtrack”
Tambahkan musik latar yang sesuai, jangan menggunakan musik dengan
seenaknya. Sebisa mungkin buat musik sendiri atau minta teman yang pandai
membuat musik untuk membuatkan musik untuk film.

10. Koreksi warna atau “color correction”
Masukkan opening title (pilih judul yang bagus dan bisa menggambarkan
keseluruhan film), tambahkan credit title, mixing suara, wrap.
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D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini peserta diklat akan memahami cara pembuatan film pendek.
Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan individu. Setiap peserta diklat
membacaseluruh langkah dibawah ini kemudian lakukan dengan cermat dan
teliti.
1.

Buatlah rancangan pembuatan film pendek sesuai dengan urutan yang telah
dipelajari dengan durasi waktu 5 – 8 menit.

2.

Tema yang digunakan adalah “Akibat Banjir”.

E. Latihan/Kasus/Tugas
Dalam latihan ini setiap peserta diklat wajib membaca dengan cermat dan teliti
setiap butir soal dibawah ini. Kemudian berdasarkan uraian materi diatas tulislah
jawaban Anda.
1.

Jelaskan 4 pilar dalam produksi film pendek.

2.

Sebutkan 10 langkah dalam produksi film pendek.

3.

Sebutkan tim kerja atau kru dalam pembuatan film.

F. Rangkuman
Untuk merancang produksi sebuah film maka ada 4 pilar utama yang harus
diperhatikan. Pilar tersebut yaitu: latar belakang pembuatan film, riset khusus
yang dilakukan, proses membangun karater yang modern, pengaruh /adaptasi.

Dalam membuat film pendek tidaklah sulit dan mahal. Membuat film pendek yang
sederhana hanya membutuhkan biaya kaset dan biaya riset. Namun hal yang
paling kuat sebelum membuat film pendek harus mempunyai ide cerita yang
nanti bisa berkembang dan berkelanjutan.

Dalam membuat film pendek, terdapat 10 jurus memproduksi film pendek yaitu:
riset awal, siapkan peralatan, riset lapangan, buat alur cerita kasar, buatlah
sinopsis, syuting atau pengambilan gambar, buat alur cerita final, mengedit film,
musik latar atau “soundtrack”, terakhir, koreksi warna atau “color correction”.
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G. Kunci Jawaban
1.

4 pilar utama yang harus diperhatikan yaitu:latar belakang pembuatan film,
riset khusus yang dilakukan, proses membangun karater yang modern,
pengaruh /adaptasi.

2.

10 langkah memproduksi film pendek yaitu: riset awal, siapkan peralatan,
riset lapangan, buat alur cerita kasar, buatlah sinopsis, syuting atau
pengambilan gambar, buat alur cerita final, mengedit film, musik latar atau
“soundtrack”, terakhir, koreksi warna atau “color correction”.

3.

Tim kerja atau kru dalam pembuatan film yaitu produser, manajer produksi,
sutradara, asisiten sutradara i, penulis skenario, produser pelaksana, penata
kamera/ fotografi ( dop ), kameramen, desain produksi, penata kostum dan
penata rias, lighting, penyunting gambar/ editor, penata suara dan penata
musik, talent
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EVALUASI
Pilihlah jawaban yang benar.
1. Film yang ceritanya berdasarkan imajinasi disebut dengan:
a. Fiksi
b. History
c. Non Fiksi
d. Biografi
2. Film yang berisi adegan berkelahi yang menggunakan kekuatan fisik disebut
dengan film berjenis:
a. Film Laga
b. Film komedi
c. Film kriminal
d. Film dokumenter
3. Pihak yang menyediakan dana dalam pembuatan proses produksi film
disebut:
b. Sutradara
c. Editor
d. Dubber
e. Produser
4. Hal paling utama dalam membuat film pendek adalah:
a. Menentukan pemain
b. Menentukan lokasi
c. Menentukan biaya
d. Menentukan ide cerita
5.

Perpindahan scene satu ke scene berikutnya secara patah atau langsung
disebut:
a. Dissolve to
b. Fade to
c. Cut to
d. Flash to

6.

Istilah dalam penulisan skenario yang menunjukkan latar belakang yang
diperlukanadalah:
a. BG
b. FG
c. POV
d. SFX
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7.
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Tahapan memindahkan file video yang ada di kaset/kamera ke dalam
komputer disebut:
a. Editing
b. Mixing
c. Capturing
d. Dubbing

PENUTUP
Perancangan film pendek merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan
kreatifitas, ketekunan dan juga ketelitian. Hasil perancangan film pendek, diawali
dengan kegiatan penyusunan ide, dilanjutkan dengan penuangan ide dalam
bentuk storyboard/skenario, dilanjutkan dengan kegiatan produksi film pendek.
Tahap akhir yang dilakukan adalah pasca produksi film pendek, dimana kegiatan
ini adalah tahap editing film secara keseluruhan sesuai dengan skenario yang
disusun.

Modul ini disusun dengan harapan agar siapapun yang menggunakan modul ini
mampu dan lebih termotivasi untuk berkreasi, merencanakan pembuatan film
pendek sesuai dengan tahapan yang distentukan. Untuk para guru, modul ini
dapat digunakan untuk bereksperimen menghasilkan perencanaan film pendek
bagi kepentingan pembelajaran.

Penulis menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran
dan kritik dari pembaca/pengguna modul diharapkan demi sempurnanya modul
ini.
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GLOSARIUM
Seluloid

: pita film yang terbuat dari plastik tembus pandang

Protagonis

:tokoh yang baik

Antagonis

:tokoh yang jahat

Premis

: ide/inti sari dari sebuah cerita

Parenthetical : emosi yang ada pada para tokoh yang sedang berdialog.
Turning point : puncak masalah yang terjadi dari suatu cerita film

67

