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ABSTRAK 

 

Khasanah, Sriatun. 2017. Proses Produksi Ketoprak Anak : Studi Terhadap Pementasan 
Grup Atmojo Budoyo Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Skripsi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Sucipto Hadi Purnomo. S.Pd., M.Pd Pembimbing II: 

Ucik Fuadhiyah. S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci: proses produksi, ketoprak anak 

Melalui ekstra kurikuler drama ketoprak, siswa SD dapat belajar berbicara dalam 

bahasa Jawa dengan guru lengkap dengan segenap unggah-ngguh bahasa Jawa. Bakat 

tersebut  dapat digunakan sebagai modal siswa untuk berbicara dalam bahasa Jawa 

dengan sarana mudah di sekolah. Namun, hingga kini belum ada deskripsi lengkap 

tentang proses produksi ketoprak anak (siswa SD). Penelitian ini dilakukan untuk 

menjawab kebutuhan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses 

produksi ketoprak anak yang ada di Desa Kudur, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, 

Jawa Tengah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses produsi 

ketoprak anak. 

Penelitian ini menggunakan metode etnografis dan bersifat kualitatif. Metode 

etnografis digunakan untuk menjelaskan keadaan yang dipelajari (grup ketoprak anak) 

melalui tulisan dalam bentuk deskriptif kualitatif.  Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Data diambil dari kegiatan proses produksi ketoprak anak 

dari Desa Kudur, Kecamatan Winong Kabupaten Pati, yaitu grup Atmojo Budoyo yang 

mementaskan lakon Wedana Yuyu Rumpung Tundhung lan Dhalang Sapanyana. Data 

diambil dengan teknik observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Data 

dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan penelitian lapangan, hasil proses produksi ketoprak anak melewati 

tahapan-tahapan proses produksi yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu (1) tahap 

persiapan yang terdiri atas pemilihan naskah,pemilihan pemain (casting), publikasi, dan 

pemerolehan dana; (2) tahap latihan yang terdiri atas pembagian tim, olah vokal,latihan 

keaktoran, latihan rutin, pemadatan, geladi kotor, dan geladi bersih; (3) tahap pementasan 

yang terdiri dari tata panggung, tata dekor, tata musik, tata busana, tata rias, dan 

dokumentasi. Selain ketiga tahapan tersebut, pada tahap latihan, proses produksi ketoprak 

anak masih menyesuaikan jadwal anak-anak, karena ada jadwal sekolah pagi dan sekolah 

sore (ngaji). Para pemain masih terpacu pada teks. Proses produksi ketoprak anak 

tergolong singkat, ketika pada lakon-lakon sebelumnya berdurasi sekitar dua hingga 

tiga jam, pada lakon Wedana Yuyu Rumpung Tundhung lan Dhalang Sapanyana 

membutuhkan waktu 4-5 jam untuk waktu pementasan.  
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SARI 

Khsanah, Sriatun. 2017. Proses Produksi Kethoprak Anak: Sinau Tumrap Pagelaran  
Grup Atmojo Budoyo Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Skripsi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Sucipto Hadi Purnomo. S.Pd., M.Pd. Pembimbing II: 

Ucik Fuadhiyah. S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci: proses produksi, kethoprak anak 

Lumantar ekstra kurikuler drama kethoprak, siswa SD saged sinau micara 

ngangge basa Jawa kaliyan guru lan jangkep kaliyan unggah-ungguhipun basa Jawa. 

Bakat kasebut saged dipunginakaken para siswa nalika micara ngangge basa Jawa kanthi 

sarana ingkang gampil wonten ing sekolah. Ananging, ngantos seprene dereng wonten 

deskripsi jangkep ingkang ngemot bab proses produksi kethoprak bocah (siswa SD). 

Panaliten punika dipuntindakaken kagem mangsuli kabetahan kasebut. Ancasipun 

panaliten punika inggih menika njlentrehaken proses produksinipun kethoprak anak 

ingkang wonten ing Desa Kudur, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Uderaning perkara 

ingkang wonten ing panaliten punika inggih menika kados pundi proses produksinipun 

kethoprak anak.  

Panaliten menika ngginakaken metodhe etnografis  lan nggadhahi sipat kualitatif. 

Metodhe etnografis dipunginakaken kangge njlentrehaken kahanan ingkang dipunsinaoni 

(grup kethorak anak) kanthi katulis ngginakaken deskriptif kualitatif. Panaliten punika 

ngginakaken pendekatan deskriptif kualitatif. Data kapendhet saking proses produksi 

kethoprak anak saking Desa Kudur, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, inggih menika 

grup Atmojo Budoyo kanthi lakon Wedana Yuyu Rumpung Tundhung lan Dhalang 

Sapanyana. Data dipunpendhet kanthi teknik observasi partisipatif, wawancara, lan 

dokumentasi. Data dipunanalisis kanthi teknik deskriptif kualitatif. 

 Adhedhasar panliten lapangan, proses produksi kethoprak kaperang dados tiga, 

inggih menika (1) tahap persiapan ingkang dumadi saking pamilihing naskah, 

dilajengaken pamilihing paraga, publikasi, lan madosi dana; (2) tahap latihan ingkang 

dumadi saking pamilihing tim kerja, gladhen vokal, gladhen paraga/maragakaken, 

gladhen rutin, pemadatan, geladhi kotor, lan geladhi resik; (3) tahap pagelaran inggih 

menika dumadi saking tata panggung,tata dekor, tata musik, tata busana, tata rias, lan 

dokumentasi. Kejaba tiga perangan kalwau, nalika tahap latihan, proses produksi 

kethoprak anak taksih nggatekaken jadwal anak ingkang wonten jadwal sekolah enjing 

lan sekolah sonten (ngaji). Para paraga ugi taksih mbetahaken naskah. Proses 

produksinipun ugi kagolong cepet, menawi nalika pagelran ing lakon saderengipun 

mbetahaken wekdal kalih ngantos tigang jam, kangge lakon Wedana Yuyu Rumpung 

Tundhung lan Dhalang Sapanyana mbetahaken wekdal sekawan ngantos gangsal 

jam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ketoprak merupakan salah satu kesenian rakyat di Jawa Tengah yang 

cukup digemari oleh masyarakat. Ketoprak lahir di Solo sekitar akhir abad XIX 

dan awal abad XX. Ada pula yang mengatakan bahwa ketoprak berasal dari 

daerah Yagyakarta. 

Endraswara (2014: 172-173) mengatakan bahwa ketoprak lahir pada awal 

abad ke 20. Di samping itu, dapat pula dipastikan bahwa ketoprak sebenarnya 

merupakan perkembangan dari permainan tradisional Jawa yang disebut gojegan 

dan kothekan. Permanan itu berupa nyanyian lagu-lagu rakyat seperti Ilir-ilir, Ijo-

ijo, yang diiringi oleh bunyi lesung dengan berbagai ritme. Gojegan dan kothekan 

ini kemudian berkembang menjadi ketoprak lesung. Dalam kesenian ketoprak 

lesung instrumen musik yang baru ditambah dengan seruling. Di samping itu 

tokoh-tokohnya tidak hanya menyanyi, melainkan juga menari. Semuanya 

dibingkai dalan sebuah cerita sederhana yang biasanya berupa cerita kehidupan 

sehari-hari masyarakat pedesaan. Pada tahun 1908, ketoprak lesung dibawa ke 

Surakarta oleh seseorang yang bernama At-mocendana, seorang pejabat 

pemerintah Kesunanan Klaten. Oleh R.M.T Wreksodiningrat ketoprak lesung 

kemudian dipurnakan. Semenjak itu, ketoprak tumurun dan berkembang menjadi 

bentuk seni teater kota tradisional. Sejak lahirnya ketoprak lesung disusul 

kemudian oleh ketoprak ongkek (barangan), lalu ketoprak pendapan 
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(semuwanan), hingga ketoprak kelilingan (tobong). Maka, kini berkembang pula 

ketoprak radio (audio) dan ketoprak televisi (audiovisual) menunjukkan bahwa 

ketoprak terus menerus melakukan pergulatan dengan budaya yang semakin 

modern.  

Kesenian ketoprak sampai sekarang masih hidup dan berkembang di 

wilayah Kabupaten Pati. Pati merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa 

Tengah yang terdapat banyak grup-grup ketoprak. Sampai saat ini, ketoprak masih 

sering dipentaskan di Kabupaten Pati dan di luar daerah Pati.  

Lakon yang dimainkan dalam sebuah pementasan ketoprak bermacam-

macam, seperti legenda yang diperoleh dari turun-temurun dan berkembang dari 

mulut ke mulut. Ada pula yang mengambil cerita dari kerajaan Mataram, kerajaan 

Majapahit, dan cerita yang femiliar bagi penontonnya. Tema yang diusung dalam 

pementasan ketoprak beragam. Ada tema tentang percintaan, perebutan 

kekuasaan, dan kepahlawanan. Lakon-lakon yang dibawakan kemudian terwujud 

dalam sebuah naskah ketoprak kemudian dipentaskan dalam sebuah pertunjukan. 

Salah satu fungsi ketoprak yaitu sebagai hiburan. Fungsi ini dibuktikan 

pada kesenian yang digunakan untuk memberika hiburan atau kesenangan saja, 

bahkan hanya digunakan untuk mengisi waktu luang saja. Fungsi ketoprak 

sebagai salah satu hiburan menyajikan cerita tentang kehidupan dan sejarah 

manusia. Ketoprak menjadi media pertunjukan untuk mementaskan cerita dalam 

kehidupan dan kearifan Jawa yang didalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan 

dan filsafat. Selain itu, ketoprak membawa pesan-pesan kemanusiaan kepada 

masyarakat melalui dialog yang dipentaskan. 
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Penting bagi generasi muda khususnya anak-anak untuk belajar tentang 

pementasan ketoprak. Dianggap penting karena tidak hanya sebagai tontonan 

tetapi juga dari segi pelakonan. Ketoprak tidak hanya sebagai seni pertunjukan 

orang dewasa atau kelompok tradisional. Kesenian Jawa ini juga dimainkan oleh 

anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Untuk ketoprak anak, dulunya sudah ada 

yaitu Ketoprak Ari Budoya dari daerah Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati yang 

mementaskan kesenian ketoprak dengan lakon Joko Kendil. 

Seiring perkembangan zaman, ketoprak dianggap sulit dan kuno. Ketoprak 

dinilai sulit dipahami, apalagi pada anak-anak. Anak-anak justru makin akrab 

dengan berbagai seni modern, seperti permainan gadget, seni barat, dangdut,  dan 

sebagainya. Padahal, ketoprak memiliki potensi yang besar, tidak terbatas sebagai 

sarana hiburan, tetapi sebagai ajang untuk melakukan pendidikan.  

Seni ketoprak untuk saat ini peminatnya tidak hanya dari kalangan orang 

tua saja, namun semua usia rasa minat terhadap seni ketoprak masih sangat tinggi. 

Jika dilihat dari objek penonton, penonton lebih menikmati ketoprak cilik atau 

seni ketoprak yang dimaikan oleh anak-anak (kethoprak anak). Selain sebagai 

hiburan tersendiri, ketoprak anak bisa menjadi sarana untuk pendidikan bagi anak 

itu sendiri dan sebagai pengkaderisasi kesenian ketoprak yang ada di daerah Pati 

sendiri. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Pati, menurut pak Kasman selaku ketua paguyuban ketoprak di 

Kabupaten Pati terdapat 33 grup ketoprak profesional. Dari jumlah tersebut yang 

termasuk dalam kategori Paguyuban ketoprak Pati ada 20 grup, sedangkan yang 



4 
 

 
 

13 grup belum termasuk ke dalam kategori paguyuban ketoprak Pati. Saat ini 

kesenian Jawa tersebut mengalami perasingan dari masyarakat khususnya anak 

muda zaman sekarang yang lebih memilih dangdut atau budaya barat daripada 

kesenian ketoprak. Di Desa Kudur peminat kesenian ketoprak masih banyak. 

Dulunya sudah pernah ada kelompok ketoprak dengan nama Sido Rukun yang 

dipimpin oleh penduduk asli Desa Kudur yaitu Bapak Mohadi, namun seiring 

dengan berkembangnya zaman grup ketoprak tersebut personelnya semakin 

berkurang. Semakin bertambahnya usia ada yang lebih memilih berhenti, dan ada 

juga yang sudah meninggal.  

Grup ketoprak Sido Rukun kini sudah tidak ada lagi. Untuk 

membangkitkan kembali grup ketoprak yang sudah lama mati, kini diadakan 

kembali ketoprak anak, yang sering disebut dengan ketprak cilik yang diberi nama 

Atmojo Budoyo, dengan tujuan pengkaderan dan menghidupkan kembali 

kesenian ketoprak yang ada di Desa Kudur agar tidak mati dan bisa terus 

berkembang. Pada dunia pendidikan Sekolah Dasar, siswa-siswi di SD Negeri 

Kudur masih menggakan bahasa Indonesia, bahkah masih menggunakan bahasa 

Jawa ngoko ketika berbicara kepada guru. Melalui ekstra kurikuler drama 

ketoprak di Sekolah Dasar diharapkan siswa-siswi dapat berbicara menggunakan 

bahasa Jawa krama ketika berbicara dengan guru. 

Grup ketoprak Atmojo Budoyo adalah grup ketoprak yang dipentaskan 

oleh anak-anak, khususnya anak-anak dari SD Negeri Kudur. Grup tersebut 

dipimpin oleh bapak Wibowo Asmara. Beliau adalah seorang dalang wayang 

yang ada di desa Kudur. Dalam proses produksi grup ketoprak Atmojo Budoyo ini 
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beliau dibantu oleh beberapa guru SD Negeri Kudur, seperti bu Ariana, pak 

Hengky, dan pak Saroji. 

Ketoprak anak di Kabupaten Pati tidak termasuk dalam kategori ketoprak 

profesional. Karena yang dinamakan ketoprak profrsional adalah ketoprak yang 

sudah memiliki jam terbang yang banyak dan memiliki kriteria tersendiri. Di 

Kabupaten Pati, grup ketoprak Atmojo Budoyo sebagai ketoprak untuk 

pengkaderisasi ketoprak yang sudah lama hilang. Meskipun tidak termasuk dalam 

ketoprak profesional, namun sesekali grup tersebut pentas pada acara-acara 

tertentu. 

Ketoprak Atmojo Budoyo baru ada mulai tahun 2016. Ketoprak Atmojo 

Budoyo pertama kali pentas dalam acara perpisahan kelas VI SD Negeri Kudur 

tahun 2016 di tanggal 28 Mei 2016 dengan lakon Rara Mendhut. Ketoprak ini 

pentas lagi pada acara khitanan di Desa Kudur pada tanggal 28 Juni 2016 dengan 

lakon Damarwulan Ngratu. Selain itu, grup Atmojo Budoyo pentas di Stadion 

Jayakusumo, Pati dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 

2017 pada tanggal 11 Agustus 2016, kemudian pentas lagi pada saat malam tahun 

baru 2017 tanggal 31 Desember 2016 bertempat di Perempatan Jago (sebelah 

timur Alun-alun Kota Pati) dengan lakon Babad Pati: Wedana Yuyu Rumpung lan 

Dhalang Sapanyana. 

Proses produksi ketoprak anak lebih sulit dibandingkan proses produksi 

ketoprak remaja atau dewasa. Kesulitannya ialah menyesuaikan karakter seorang 

anak dengan tokoh yang akan dimaikan, memilih kata yang akan diucapkan oleh 

anak, sutradara harus ekstra sabar dalam menghadapi tingkah laku anak-anak yang 
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sulit untuk dikendalikan. Selain latihan ketoprak, anak-anak juga memiliki tugas 

lain seperti belajar di sekolah, les pelajaran sekolah, TPQ, dan membantu orang 

tua di rumah. Sutradara harus bisa menyesuaikan jadwal latihan anak-anak.  

Anak-anak yang mengikuti grup ketoprak Atmojo Budoyo tersebut 

diajarkan untuk lebih disiplin, sopan santun dalam hal berperilaku dan berbahasa, 

saling menghargai antar satu sama lain. Selain itu, anak diajari agar ketika 

berbicara dengan orang yang lebih tua menggunakan bahasa Jawa Krama. Melatih 

mental seorang anak, terutama ketika menghadapi orang banyak.  

Penelitian tentang Proses Produksi Ketoprak Anak: Studi Terhadap 

Pementasan Grup Atmojo Budoyo dari Desa kudur, kecamatan winong, 

Kabupaten Pati ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana proses 

produksi ketoprak anak di Desa Kudur, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Proses Produksi 

Ketoprak Anak Grup Atmojo Budoyo dari Desa kudur, kecamatan winong, 

Kabupaten Pati?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan Proses Produksi Ketoprak Anak Grup Atmojo Budoyo dari Desa 

kudur, kecamatan winong, Kabupaten Pati. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, baik teoretis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan serta teori tentang 

prinsip produksi ketoprak dan bisa menjadi wawasan bagi penelitian 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagu Guru 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan alternatif  model 

pembelajaran materi teater/drama di sekolah pada jenjang SMP kelas IX.  

b. Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta 

didik dalam memahami cerita rakyat dalam pementasan ketoprak yang 

ada di Pati. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian dengan objek grup ketoprak dan proses 

produksi ketoprak dari karya terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian 

ini. 

Afifah (2014) meneliti ketoprak dengan judul Seni Ketoprak di Era 

Modernisasi. Dalam penelitiannya, ia menyebutkan bahwa objek kajiannya adalah 

lingkungan Balekambang Kodya Surakarta. Afifah mengambil data melalui data 

primer yakni wawancara dengan informal dan sekundernya yakni observasi dan 

studi dokumen. Hasil penelitian tersebut berupa deskripsi kualitatif. 

Penelitian tersebut menyebutkan bahwa seni Ketoprak Balekambang 

merupakan salah satu kesenian tradisional yang masih bertahan dan berkembang 

di era modern seperti ini. Meskipun pada kenyataannya seni Ketoprak ini semakin 

ditinggalkan oleh masyarakat khususnya generasi muda. Meskipun masyarakat 

Balekambang Kodya Surakarta lebih suka menonton televisi daripada kesenian 

Ketoprak, namun seni Ketoprak masih tetap eksis dan tetap dilestarikan melalui 

iklan di media massa, baik media cetak maupun elektronik serta melakukan pentas 

keliling. 

Relevansi penelitian Afifah dengan penelitian ini yaitu terlihat pada objek 

yang dikaji, yaitu tentang ketoprak. Namun objek yang diteliti berbeda, Afifah 

memilih lingkungan Balekambang Kodya Surakarta sebagai subjek, sedangkan 
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penelitian ini memilih kelompok ketoprak cilik yang ada di Desa Kudur, 

Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Hasil dari penelitian Afifah berbeda, yaitu 

mendeskripsikian tentang eksistensi seni ketoprak di era modernisasi yang ada di 

Taman Nalekambang Kota Surakarta, sedangkan hasil dari penelitian ini yakni 

mendiskripsikan bagaimana karya sastra itu dihasilkan (proses) dalam pementasan 

ketoprak.  

Listiadah (2015) meneliti ketoprak dengan judul Bahasa Dhagelan 

Ketoprak Konyik Pati. Dalam penelitiannya, ia menyebutkan bahwa objek 

kajianya adalah seniman dhagelan ketoprak Konyik Pati. Listiadah mengambil 

data yang diperoleh dari VCD hasil rekaman pagelaran ketoprak Konyik Pati yang 

sudah dikomersilkan. Data diperoleh dengan menggunakan metode simak dengan 

teknik SBLC (Simak Bebas Libat Cakap), yaitu dengan menyimak VCD dan 

teknik catat dengan menuliskan data dengan kartu data. Data dianalisis 

menggunakan metode padan dengan dua prosedur yaitu analisis selama proses 

pengumpulan data dan analisis setelah proses pengumpulan data kemudian 

dipaparkan dengan menggunakan metode informal. Hasil dari penelitian Listiadah 

adalah berupa karakteristik bahsa dhagelan dan fungsi sosial tuturan seniman 

dhagelan ketoprak Konyik Pati.  

Relevansi penelitian Listiadah dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji tentang ketoprak. Namun objek penelitiannya berbeda. Listiadah 

mengambil objek seniman dhagelan ketoprak Konyik Pati, sedangkan peneliti 

mengambil objek grup ketoprak dari SD N kudur. Perbedaan lain terlihat dari cara 

pengambilan data. Listiadah mengambil data menggunakan metode simak dengan 
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teknik SBLC (Simak Bebas Libat Cakap), sedangkan penelitian ini menggunakan 

metode observasi partisipatif, wawancara dandokumentasi dalam proses produksi 

ketoprak. 

Ulya (2011) meneliti ketoprak yang berjudul Kajian Historis dan 

Pembinaan Teater Tradisional Ketoprak. Dalam penelitiannya, Ulya 

menyebutkan bahwa objek kajiaannya adalah grup teater tradisional yang ada di 

Surakarta yang melakukan pembinaan terhadap kehidupan dan perkembangan 

teater tradisional ketoprak di Surakarta. Ulya  mengambil data melalui teknik 

purposive sampling dan snowball sampling. Data-data tersebut dikumpulkan 

dengan cara observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil pengumpulan 

data diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi 

metode, dan review informan. Kemudian data-data yang dikumpulkan dianalisis 

dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, sajian 

data, dan penarikan simpulan / verifikasi. 

Pembinaan yang dilakukan oleh seniman teater tradisional di daerah 

Surakarta merupakan pembinaan materi berupa pemberian bantuan dana, 

penyediaan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan festival ketoprak. 

Pembinaan non-materi berupa pembinaan terhadap generasi-generasi muda yang 

dilakukan oleh seniman-seniman ketoprak senior. 

Relevansi penelitian Ulya dengan penelitian ini adalah objek yang dikaji, 

yaitu tentang ketoprak. Namun objek penelitiannya yang berbeda. Ulya 

mengambil objek para seniman ketoprak yang ada di Surakarta, sedangkan 
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peneliti mengabil objek grup ketoprak anak dari SD N Kudur sebagai objek 

penelitian. 

Jayanti (2016) meneliti drama yang berjudul  Proses Kreatif Produksi 

Pementasan Drama “Caligula” Oleh Kelompok Ekstrakulikuler Teater Jubah 

Macan di SMA Negeri 3 Yagyakarta. Di dalam penelitiannya, Jayanti 

menyebutkan bahwa objek kajiannya adalah siswa-siswi anggota Teater Jubah 

Macan di SMA Negeri 3 Yagyakarta. Dalam penelitiannya, Jayanti menggunakan 

penelitian kualitatif. Penelitian difokuskan pada pementasan drama Caligula, 

khususnya pada proses kreatifnya. Pemerolehan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan catatanlapangan. Data dianalisis dengan teknik 

deskriptif kualitatif. 

Pementasan drama Caligula memuat beberapa hal dalam proses produksi 

yang kreatif, yaitu naskah drama yang diperhatihan secara detail. Selain hal itu, 

Teater Jubah Macan juga menyajikan konsep dekorasi, tata busana, tata rias, dan 

iringanmusik yang mengangkat suasana Romawi. Seluruh konsep tata pementasan 

digarap oleh Teater Jubah Macan. Keempat, pada tahap penikmatan, sebagain 

besar penonton memberikan komentar positif terhadap pementasan yang 

disajikan. 

Relevansi penelitian Jayanti dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

mengkaji tentang drama, sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitataif 

dan metode yang digunaka, yaitu sama-samaa menggunakan metode kualitatif. 

Perbedaan dengan penelitian yaitu objek yang diteliti, yaitu siswa-siswi anggota 

Teater Jubah Macan di SMA Negeri 3 Yagyakarta, sedangkan dalam penelitian ini 
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bjek yang dikaji yaitu ketoprak anak oleh grup Atmojo Budoyo dari desa Kudur, 

Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Perbedaan lain yang terlihat yaitu penelitian 

Jayanti memfokuskan pada proses kreatif dalam pementasan drama Caligula, 

sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada proses produksi ketoprak 

mulai dari persiapan, latihan, hingga pementasan. 

Afandi (2012) meneliti drama yang berjudul Seni Drama Sebagai Media 

Dakwah. Dalam penelitiannya, Afandi menyebutkan bahwa objek kajiannya 

adalah grup teater Wadas Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang yang 

berdakwah melalui seni drama. Afandi dalam penelitiannya menggunakan 

penelitian kualitataif dengan menggunakan media dakwah. Teknik pengumpulan 

data dengan teknik wawancara dan metode dokumentasi.  

Pementasan-pementasan seni drama Teater Wadas terdapat unsur-unsur 

dan komponen-komponen dalam seni drama. Hal ini terbukti dalam 

pelaksanaannya terdapat beberapa komponen yaitu naskah drama, aktor, 

sutradara, tata rias, tata busana dan kostum, tata panggung atau setting panggung, 

tata lampu, tata suara, dan penonton. 

Relevansi penelitian Afandi dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif, namun dengan metode yang berbeda. 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan terjun langsung dalam 

pementasan drama. Perbedaan lain yang terlihat adalah objek yang dikaji. Afandi 

memilih objek grup Teater Wadas IAIN Walisongo Semarang dan mengkaji 

tentang drama Teater Wadas yang dipentaskan sebagai media dakwah, sedangkan 
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peneliti memilih objek grup ketoprak cilik dari SD N Kudur dan mengkaji tentang 

proses produksi ketoprak dari SD N Kudur. 

Alania (2015) meneliti ketoprak dengan judul Proses Produksi Ketoprak 

Mahasiswa. Dalam penelitiannya, Alania menyebutkan bahwa objek kajiannya 

adalah grup ketoprak Mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas 

Negeri Semarang yang sedang melakukan produksi ketoprak untuk memenuhi 

tugas mata kuliah Drama Jawa Tradisional (Ketoprak). Alania mengambil data 

melalui observasi partidipatoris dan wawancara. Hasil penelitian tersebut berupa 

deskriptif kualitatif. 

Proses mahasiswa dalam memproduksi ketoprak melalui beberapa tahap. 

Adapun tahapan pertama yaitu tahap persiapan, meliputi pembagian kerja 

(memilih sutradara, asisten sutradara, dan crew), pemilihan naskah (bedah naskah 

dan edit naskah), dan pemilihan peran (casting). Tahapan kedua disebut dengan 

tahapan latihan, meliputi latihan vokal, latihan acting, blocking, panggung 

dekorasi, cahaya, musik (suara) yang sering disebut temu gending, rias, dan 

busana. Tahapan terakhir yakni pementasan yang meliputi geladi bersih dan 

pentas. 

Relevansi penelitian Alania dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menghasilkan deskripsi bagaimana karya sastra itu dihasilkan (proses) dalam 

bentuk pementasan ketoprak. Persamaan lainnya yaitu terlihat pada objek yang 

dikaji, yaitu tentang ketoprak. Namun objek penelitiannya berbeda. Shabrina 

mengambil objek ketoprak Mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Jawa 
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Universitas Negeri Semarang, sedangkan peneliti mengambil objek grup ketoprak 

anak dari SD N Kudur sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan beberapa penelitian tentang drama yang ada di atas diketahui 

bahwa penelitian yang berkaitan dengan drama sudah pernah dilakukan, namun 

kajian tentang proses produksi ketoprak anak adalah penelitian yang belum pernah 

dilakukan sebelumnya. Setelah adanya penelitian Proses Produksi Ketoprak 

Mahasiswa, kini penelitian tentang proses produksi ketoprak pada usia anak 

Sekolah Dasar dilakukan karena bertujuan untuk memberi gambaran kepada 

generasi muda dalam memproduksi ketoprak dan menambah kosakata dalam 

berbicara untuk generasi muda khususnya pada siswa Sekolah Dasar. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Drama 

Somasundram (dalam philip & Nurshuhaida, 2014: 133) mengatakan 

bahwa drama adalah alat pengajaran alternatif karena memberi konteks untuk 

mendengarkan dan menghasilkan bahasa yang berarti, memaksa peserta didik untuk 

menghafal penggunaan bahasa yang ternyata membantu disiplin lain dan, secara halus 

meningkatkan kemampuan bahasa. 

Lain dengan Somasundram, Moulton (dalam Waluya, 2002: 2) berpendapat 

bahwa definisi drama (pentas) sebagai hidup manusia yang dilukiskan dengan 

action. Hidup manusia yang dilukiskan dengan action itu terlebih dahulu 

dituliskan, maka drama-baik naskah maupun pentas- berhubungan dengan bahasa 

sastra. 
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Selain dalam bukunya Waluya, Moulton (dalam Hasanuddin, 2015: 2) juga 

mengemukakan bahwa drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerak, drama 

adalah menyaksikan kehidupan manusia yang diekspresikan secara langsung. 

Adapun pendapat lain tentang drama menurut Ferdinan Brunetiere dan Balthazar 

Verhagen (dalam Hasanuddin), drama adalah kesenian yang melukiskan sifat dan 

sikap manusia dan harus melahirkan kehendak manusia dengan action dan 

perilaku.  

Endraswara (2014: 12) mengemukakan bahwa teater adalah sebuah 

pertunjukan drama yang menarik, yang biasanya dipentaskan diatas panggung. 

Senada dengan pendapat tersebut, Ahmad (dalam Satoto, 2012: 4) 

mengemukakan bahwa teater adalah salah satu karya ciptaan seni, medianya 

berbentuk cerita yang diperagakan dengangerak dan suara dengan aksentuasi 

cakapan atau dialog yang disampaikan kepada penonton.  

Ahmadi (dalam Endraswara, 2014: 11) berpendapat bahwa istilah drama 

berasal dari akar tunjang “drama” dari bahasa Greek (Yunanni Kuno) drau yang 

berarti melakukan (action) atau berbuat sesuatu. Drama dalam bahasa Jawa sering 

disebut dengan sandiwara. Kata sandi yaitu rahasia, wara (h) menjadi warah  

berarti ajaran. Sandiwara berarti drama yang memuat ajaran tersamar tentang 

hidup.  

Senada dengan pendapat Ahmadi (dalam Endraswara, 2014: 11), Waluya 

(2002: 2) juga berpendapat bahwa perkataan “drama” berasal dari bahsa Yunani 

“draomi” yang berarti: berbuat, berlaku, bertindak, atau beraksi. Draman berarti 

perbuatan, tindakan, atau beraksi. Dalam kehidupan sekarang drama mengandung 
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arti yang lebih luas ditinjau apakah drama sebagai salah satu genre sastra, 

ataukkah drama itu sebagai cabang kesenian mandiri, yang merupakan integrasi 

antara berbagai jenis kesenian seperti musik, tata lampu, seni lukis (dekor, 

panggung), seni kostum, seni rias, dan sebagainya. 

Drama merupakan suatu genre sastra yang ditulis dalam bentuk dialog 

dengan tujuan untuk dipentaskan sebagai suatu seni pertunjukan. (Hasanuddin, 

2015: 8)  

Dari beberapa pendapat ilmuan diatas, dapat diketahui bahwa drama dan 

teater memiliki kesamaan. Yaitu sama-sama dipentaskan di atas panggung. Selain 

itu dapat juga diketahui bahwa drama adalah sebuah pementasan yang diangkat 

dari cerita-cerita kehidupan manusia kemudian dipentaskan diatas panggung. 

2.2.2  Drama Tradisional 

Kesenian ketoprak atau dalam bahasa Jawa disebut Kethoprakadalah 

sebuah kesenian rakyat yang menceritakan tentang kisah-kisah kehidupan yang 

terjadi di dalam jaman kerajaan dahulu, yang merupakan kisah legenda yang ada 

di dalam masyarakat dengan latar belakang kehidupan kerajaan Jawa pada waktu 

dahulu. Kesenian ketoprak juga merupakan teater rakyat yang mengangkat kisah 

kepahlawanan dan perjalanan hidup keluarga kerajaan. (Lisbijanto, 2013: 1) 

Kayam (dalam Hasanuddin, 1996: 30) berpendapat bahwa kesenian 

tradisional, termasuk didalamnya teater, adalah sebuah bentuk kesenian yang 

hidup dan berakar dalam masyarakat daerah. Kesenian tersebut biasanya 

memelihara suatu tradisi budaya daerah. 
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Ciri-ciri teater tradisional menurut Kayam (dalam Hasanuddin, 1996: 30-

31) yaitu (1) ruang lingkup atau jangkauan terbatas pada lingkungan budaya yang 

mendukungnya; (2) berkembang secara perlahan sebagai akibat dari dinamika 

yang lamban dari masyarakat tradisional; (3) tidak spesialisasi; (4) bukan 

merupakan kreativitas individu, tetapi tercipta secara anonim bersama dengan 

sifat kolektivitas masyarakat yang mendukungnya. Faktor yang menyebabkan 

mengapa tradisional terbatas pada ruang lingkup budaya yang mendukungnya 

cukup banyak, satu diantaranya adalah faktor bahasa. Tetater tradisional yang 

termasuk ketoprak biasanya menggunakan bahasa Jawa dalam pengantarnya.  

Purnomo (2014: 37), berpendapat bahwa sejarah dalam ketoprak adalah 

sejarah yang dramatis. Karena telah mengalami dramatis, lakon ketoprak bukan 

‘sejarah yang murni’ lagi. Namun di situlah justru terletak kemenarikannya. 

Sebab, paling tidak dengan kemenarikan itu ketoprak menjadi sarana bagi anak-

anak untuk belajar sejarah, setidknya menapaki tangga terdekat menuju pelajaran 

sejarah melalui cerita yang diangkat dari babt maupun dari sumber lainnya. Selain 

itu, ketoprak juga dapat disebut sebagai pawarta sejarah tutur yang belum 

diketahui oleh khalayak penonton sekaligus bisa menjadi afirmasi bagi sejarah 

tutur yang telah diketahui oleh khalayak pebonton. Ketoprak menjadi semacam 

alat pengingat (mnemonic device) bagi warga Pati sebagai sebuah komunal atas 

cerita rakyat yang pernah atau masih hidup di wilayahnya. 

Menurut Lisbijanto (2013: 36-38), pada dasarnya seni pertunjukan 

tradisional (ketoprak) secara umum mempunya empat fungsi utama, yaitu (1) 

sebagai sarana upacara, (2) sebagai hiburan atau tontonan, (3) untuk pendidikan 
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sebagai media tuntunan, dan (4) sebagai media kritik sosial. Maka dari itu, seni 

pertunjukan ketoprak mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakat secara 

nyata, yaitu (1) kesenian ketoprak sebagai fungsi ritual, (2) kesenian ketoprak 

sebagai fungsi pendidikan, (3) sebagai media penerangan, dan (4) kesenian 

ketoprak sebagai hiburan atau tontonan. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat diketahui bahwa teater tradisional 

maupun drama tradisional sama-sama mengisahkan tentang kerajaan-kerajaan, 

mengisahkan cerita-cerita budaya daerah, khususnya di Jawa Tengah. 

2.2.3 Unsur Pembangun Ketoprak 

Menurut Purnana (dalam Afandi, 2012:1), mementaskan lakon ketoprak 

berarti menampilkan segenap daya upaya estetis anggota rombongan ketprak, 

mulai dari sutradara, niyaga, pemain, hingga penata setting dan dekorasi untuk 

menarik penonton agar tetap sudi menikmati sajian yang berlangsung selama 

berjam-jam, maka segenap hal itu perlu pula mendapat perhatian. 

Ketoprak merupakan salah satu jenis drama, unsur pembangun ketoprak 

merupakan unsur terpenting dalam proses produksi ketoprak cilik. Menurut 

Lisbijanto (2013: 30-34) unsur yang ada dalam pertunjukan ketoprak meliputi: 

2.2.3.1 Lakon atau cerita 

Lakon adalah susunan dalam cerita yang berisi peran yang harus 

dimainkan dengan pola perwatakan yang permainannya, pembabagan dan 

pengadegan serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kebutuhan lakon, cerita 

yang ada dalam lakon ini bisa berupa tertulis secara rinci maupun tidak 

berdasarkan cerita (Lisbijanto, 2013: 30-31). 
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2.2.3.2 Pemain (Paraga) 

Dalam bahasa Jawa, pada ketoprak khususnya, pemain biasanya dikenal 

sebagai lakon. Lakon/pemain adalah seseorang yang memerankan suatu tokoh 

dalam cerita. Seorang pemain harus menguasai dan mampu memerankan watak, 

tingkah laku, dan lain-lain yang mendukung perannya. Untuk menguasai seni 

bermain peran, para pemain dapat memperolehnya dengan bermacam-macam 

cara. Namun begitu, untuk menguasai yang baik, pemain disarankan untuk 

menguasai seni akting secara bertahap. Hal-hal yang bersifat nyata dan kongkret 

harus didahulukan, baru diikuti dengan usaha ke arah eksperimental. Dengan 

menguasai hal-hal yang menjadi dasar, usaha eksperimental akan menjadi lebih 

mudah. Dengan menguasai hal-hal yang menjadi dasar, usaha eksperimental akan 

menjadi lebih mudah (Hasanuddin, 2015: 220-221). 

Senada dengan pendapat Hasanuddin, Lisbijanto (2013: 31) berpendapat 

bahwa pemain adalah orang-orang yang membawakan peran dalam lakon, para 

pemain ini merupakan anggota grup ketoprak yang mempunyai keahlian dalam 

menari, memainkan peran tokoh tertentu menguasai gending-gending tertentu, 

menguasai musik gamelan dan bisa berakting. 

2.2.3.3 Dialog / Naskah Drama 

Dialog adalah percakapan antara pemain sebagai salah satu bentuk 

permainannya. Setiap pemain akan diberi skenario yang berisi dialog-dialoh yang 

harus dilakukan selama ada di atas pentas, dialog dalam ketoprak biasanya 

menggunakan bahasa Jawa. Seorang pemain ketoprak dituntut untuk dapat 

berbahasa Jawa dengan baik, karena sebagian besar dialog akan menggunakan 
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bahasa Jawa sesuai dengan lawan bicara yang dihadapi, seperti menggunakan 

bahasa Jawa krama inggil, bahasa Jawa ngoko, atau bahasa Jawa krama biasa. 

(Lisbijanto, 2013: 32) 

Selain Lisbijanto, Endraswara (2014: 36-37) juga beranggapan bahwa 

naskah drama adalah kesatuan teks yang membuat kisah. Naskah adalah karya 

fiksi yang memuat kisah atau lakon. Naskah atau teks drama dapat digolongkan 

menjadi dua, yaitu (1) part text, artinya yang ditulis dalam teks hanya sebgaian 

saja, berupa garis besar cerita, (2) full text, adalah teks drama dengan penggarapan 

komplit, meliputi dialog, manalog, karakter, iringan, dan sebagainya. Naskah 

yang lengkap terbagi atas babak dan adegan-adegan. 

Jadi, naskah ketoprak haruslah lengkap dan menggunakan bahasa Jawa. 

Karena pementasan tidak akan berhasil tanpa adanya naskah yang digunakan 

untuk pegangan seblum pementasan. Selain itu, di dalam naskah terdapat urutan-

urutan cerita yang akan dimainkan oleh suatu tokoh. 

2.2.3.4  Bloking Pentas 

Bloking pentas adalah posisi pemain dalam pementasan, pada setiap 

adegan mempunyai bloking sendiri-sendiri, dan posisi para pemain juga tidak 

selalu dalam tempat yang sama. Yang berperan dalam menentukan bloking pentas 

adalah sutradara, karena selain untuk pertimbangan jalan cerita juga untuk 

pertimbangan keserasian dan juga faktor lokasi yang menentukan bloking ini. 

(Lisbijanto, 2013: 33) 
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2.2.3.5  Tata Rias 

Tata rias pemain adalah make up atau hiasan wajah yang diperuntukkan 

bagi pemain ketoprak. Tata rias ini bisa berupa make up di wajah dan juga coretan 

di anggota badan lainnya. Tata rias ini ditujukan untuk menggambarkan tentang 

tokoh yang dimainkan, ada tokoh yang digambarkan sebagi seorang yang tampan 

maka tata riasnya harus dibuat agar wajah pemain tersebut tampan, berhidung 

mancung, atau tokoh yang digambarkan sebagai tokoh yang galak maka tata 

riasnya harus menunjukkan muka seorang yang galak, begitu seterusnya. 

(Lisbijanto, 2013: 24) 

Senada dengan itu, Hasanuddin (2015: 184-185) berpendapat tentang tata 

rias. Tata rias  di dalam pementasan drama dapat dianggap sebagai yang paling 

vital, tetapi dapat pula hanya merupakansarana pendukung.  Tata rias selain 

membantu menciptakan tokoh-tokoh yang dikehendaki untuk kegunaan 

panggung, juga dapat berfungsi mempertegas karakter masing-masing tokoh. 

Karakter bengis, tempramental dan kasar dapat dibentuk melalui tata rias. 

Demikian karakter-karakter yang lain dapat dipertegas dengan tata rias. Karakter 

ceria, murung, culas, dan lain-lainnya, dengan bantuan tata rias dapat dipertegas 

dengan dipertegas kesannya. 

Tata rias adalah seni menggunakan kosmetik untuk menciptakan wajah 

peran sesuai dengan tuntutan lakon. Fungsi pokok dari rias adalah mengubah 

watak seseorang, baik dari segi fisik, psikis, dan sosial. Jenis rias dapat 

diklasifikasikan menjadi delapan jenis rias yaitu,  
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1) Rias jenis: yaitu mengubah peran. Yaitu mislnya seorang laki-laki yang 

diubah menjadi peran seorang perempuan. 

2) Ris bangsa: yaitu ras yang mengubah kebangsaan seseorang. Misalnya orang 

Jawa yang harus menjadi orang Cina. 

3) Rias usia: yaitu rias yang mengubah usia seseorang. Misalnya, anak muda 

diubah menjadi orang tua yang memiliki ciri tertentu. 

4) Rias tokoh: yaitu rias yang membentuk tokoh tertentu yang sudah memiliki 

ciri fisik yang harus ditiru. Misalnya seorang pemuda biasa yang harus 

berperan sebagai seorang raja. 

5) Rias watak: yaitu rias tokoh yang sesuai dengan watak yang diperankan. 

Misalnya, tokoh jahat, sombong, bangsawan, dan yang lainnya. 

6) Rias temporal: yaitu rias yang dibedakan karena waktu atau saat tertentu. 

Misalnya, rias selesai mandi, bangun tidur, ketika pesta, kekolah, dan 

sebagainya. 

7) Rias aksen: yaitu rias yang hanya memberikan tekanan kepada pelaku yang 

mempunyai anasir sama dengan tokoh yang diperankan. Misalnya, pemuda 

tampan harus berperan sebagai pemuda tampan, dengan ras, watak, dan usia 

yang sama. 

8) Rias lokal: yaitu rias yang ditentukan oleh tempat atau hal yang menimpa 

peran saat itu. Misalnya, petani, di pasar, rumah sakit, dan sebagainya. 

Dengan demikian, tata rias bisa digunakan untuk mempertegas karakter tokoh 

yang diaminkan, dapat mengubah karakter asli dengan karakter tokoh yang akan 

diamainkan. (Waluya, 2002: 131-132) 
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2.2.3.6  Tata Busana 

Waluya (2002, 134) mengatakan bahwa tata busana atau tata pakaian 

membuat aktor membawakan perannya sesuai dengan tuntutan lakon.  

Batasan yang dapat diberikan mengenai kostum adalah segala sesuatu 

yang dikenakan atau terpaksa tidak dikenakan-termasuk aksesori (accesories)- 

kepada pemain untuk kepentingan pementasan. Di dalam pementasan, kostum 

sebagai sarana pendukung mempunyai peran dan fungsi tertentu, antara lain (a) 

mendukung pengembangan watak pemain; (b) membangkitkan daya saran dan 

suasana; dan (c) personalia pemain, dengan kostum dapat dibedakan antara 

pemain satu dengan pemain lainnya. (Hasanuddin, 2015: 182-183) 

Senada dengan pendapat Hasanuddin, Lisbijanto (2013: 14-15) 

berpendapat bahwa pakaian atau kostum para pemain ketoprak disesuaikan 

dengan cerita yang dibawakan, dimana pakaian akan sesuai dengan kostum yang 

dipakai tokoh yang diperankan pada saat itu. Selain itu ada juga pakaian yang 

dinamakan pakaian basahan, yaitu pakaian kejawen yang dikombinasikan dengan 

bahan lainnya seperti batik, baju beskap, serban, jubbah dan asesoris lainyya yang 

menggambarkan seorang tokoh.  

2.2.3.7  Tata panggung (Artistik) 

Hasanuddin (2015: 173) menyatakan bahwa tanpa menataan dan 

pengaturan komposisi pentas tidak akan mendudukung pementasan drama. 

Komposisi pentas dpat diartikan sebagai penyusunan yang atristik dan berdaya 

guna atas properti, kelengkapan, serta para pemain pada pentas pertunjukan. 

Untuk dapat menyusun properti, kelengkapan, serta para pemain di atas pentas, 
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haruslah dikuasai sepenuhnya keadaan pentas, yang dipergunakan untuk 

pertunjukan atau pementasan drama. Jenis pertunjukan drama atau teater 

tradisional menggunakan pentas arena (terbuka dari segala sisi). 

Selain Hasanuddin, Endraswara (2011: 12) juga  menyatakan bahwa dalam 

pementasan ketoprak, panggung memegang peran penting karena panggung 

merupakan tempat atau arena pertunjukan. Latar dalam pementasan ketoprak 

berfungsi memberi gambaran tentang tempat, waktu, dan susasana sebuah 

peristiwa dalam cerita. Diperlukan pula latar belakang suasana yang mendukung 

keadaan di atas panggung yang disebut dengan sceenery. Scenery dalam ketoprak 

biasanya dipegang oleh penata panggung (artistik). 

Senada dengan pendapat Endraswara, Lisbijanto (2013: 20) berpendapat 

bahwa petugas pada bagian tata panggung, bertanggu jawab pada setting 

panggung, mengganti layar sebagai latar belakang panggung. Layar tersebut 

menggambarkan suasana setiap adegan. Karena ada beberapa adegan pada setiap 

pertunjukan maka diperlukan penggantian layar beberapa kali. Layar yang 

diperlukan biasanya layar yang menggambarkan suasana keraton, suasana hutan, 

suasana taman sari atau suasana alun-alun. Karena layar tersebut merupakan kain 

lembaran yang bisa digulung, maka setiap saat buisa diganti sesuai dengan cerita 

yang ditampilkan. 

2.2.3.8 Tata Cahaya (Lighting) 

Pengertian pencahayaan di daklam pementasan drama lebih dekat dengan 

pengertian menyinari dibandingkan dengan pengertian menerangi. Menerangi, 

biasanya mempunyai tujuan yang sederhana saja, yaitu untuk membuat suatu 
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tempat atau suatu ruangan menjadi terang. Menyinari, sedikit lebih kompleks 

tujuannya, yaitu menerangi bagian tertentu, seperti pentas, properti, ataupun 

pemain dengan maksud menimbulkan efek laku dramatis atau efek suasana 

tertentu. Oleh sebab itu, pencahayaan dalam pementasan drama, selain untuk 

menimbulkan efek dramatik, estetik, dan artistik. Bahkan hal-hal yang disebutkan 

terakhirlah yang lebih utama dan penting bagi suatu pementasan drama. 

(Hasanuddin, 2015: 188-189) 

Dapat diketahui bahwa tata cahaya (lighting) dalam sebuah pementasan 

drama sangatlah penting dan sangat berpengaruh dalam pementasan. Tanpa 

adanya cahaya lampu, pementasan drama tidak akan terlaksana secara maksimal. 

2.2.3.9 Tata Musik dan Suara 

Menurut Lisbijanto (2013: 17) mengemukakan bahwa sarana ekspresi 

yang digunakan dalam pementasan ketoprak ini tergantung dalam user/elemen 

pertunjukan tersebut, antara lain dengan cerita yang diamainkan, tabuhan aatau 

gamelan yang mengiringi, tembang atau nyanyian yang diginakan, gerakan atau 

tarian indah yang dipergunakan. Gamelan yang dimainkan selama pertunjukan 

ketoprak, fungsinya selain untuk mengiringi tembag juga berfungsi debagai: 

pengiring suatu adegan, penggambaran suasana dalam cerita, memberi tekanan 

dramatik atas suatu peristiwa, penyekat adegan yang satu dengan adegan yang 

lainnya, dan juga digunakan untuk menimblkan efek suara.  

Sependapat dengan itu, Waluya (2003: 148-149) juga berpendapat bahwa 

tata suara berfungsi untuk memberikan efek suara yang diperlukan lakon, seperti 

suara ketepak kaki kuda, tangis, bunyi tembakan, bunyi kereta api, mobil, burung 
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berkicau, dan sebagainya. Fungsi yang diharapkan dari tata musik ialah (1) 

memberikan ilustrasi yang memperindah; (2) memberikan latar belakang; (3) 

memberikan warna psikologis; (4) memberi tekanan kepada nada dasar drama; (5) 

membantu dalam penanjakan lakon, penonjolan, dan progresi; (6) memberi 

tekanan pada keadaan yang mendesak; dan (7) memberikan selingan.  

2.2.4 Proses Kreatif Pementasan Drama 

Nusantara (1997, 195-196) mengemukakan bahwa intensitas kegiatan 

tetaetr tradisional (ketoprak) dan teater modern di Indonesia sejak Orde Baru 

menunjukkan aktivitas dan kreativitas yang dapat dibanggakan. Teaterawan-

teaterawati kreatif pada awal dasawarsa 1970-an mencoba mencari, menggali jiwa 

dan berburu idiom teater radisional secara serius. Sebaliknya, pekerja seni 

pertunjukan tradisional menyaksikan karya drama yang berani menyajikan 

“keanehan-keanehan” yaitu bentuk pertunjukan pertunjukan teater modern yang 

menunjukkan keunikan sebagai hasil eksperimen seninmannya. Teater modernpun 

melahirkan karya-karya yang disajikan berinspirasikan inovasi estetik teater 

modern bernapaskan tradisi. Karya teater mutakhir di Indonesia tersebut memiliki 

daya tarik dan sebelumnya tak pernah terpikirkan oleh pekerja teater periode Orde 

Lama. Bentuk beru pemanggungan teater mutakhir tersebut sangat dipuji para 

kritikus, dan dibanggakan oleh para seniman maupun penikmat seni teater. 

Untuk dapat terus bertahan maka grup kesenian ketoprak membutuhkan 

dukungan dari berbagai pihak agar senantiasa eksis dalam kancah kebudayaan 

bangsa. Selain itu, para seniman ketoprak juga dituntut memiliki kreatiifitas yang 

tinggi dalam merenspons tuntutan penonton yang terus berkembang. Kreatifitas 
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para seniman ini tetap harus mengacu pada tata urutan dan pakem yang ada dalam 

cerita ketoprak itu sendiri, sehingga masyarakat dapat mengikuti secara baik jalan 

cerita yang disuguhkan. Untuk grup ketoprak yang memiliki kemampuan dalam 

mengembangakan seni pertunjukan dan seni musik dan teater kontemporer, akan 

banyak diminati oleh penonton usia muda. Grup ketoprak ini, dapat mementaskan 

cerita ketoprak yang sesuai dengan kondisi kehidupan warga masyarakat pada 

umumnya (Lisbijanto, 2013: 30). 

“Creativity is a process that includes such characteristics as flexibility, 
multidimensional thinking, sensibility, being alert to and interested in 

environment and people, fluency, being able to think and act easily, quickly and 

independently, originality, and being able to reach various and different solutions” 

 

Dari kutipan jurnal di atas, Aral (dalam Ozdemir dan Aygen, 2008: 14) 

mengatakan bahwa kreativitas adalah proses yang mencakup karakteristik seperti 

fleksibilitas, berpikir multidimensional, kepekaan, waspada dan tertarik 

lingkungan dan manusia, kelancaran, mampu berpikir dan bertindak dengan 

mudah, cepat dan cepat mandiri, orisinalitas, dan mampu mencapai berbagai dan 

berbeda solusi. 

Mohamad (dalam Satoto, 2012: 5) berpendapat bahwa proses kegiatan 

teater adalah peristiwa teater. Dari pemilihan naskah, lakon, penafsiran naskah 

lakon, proses penggarapan, pemilihan dan penentuan pemain atau pemeran 

(casting), latihan (di mana unsur0unsur teater mulai terlibat di dalamnya bahkan 

faktor-faktor di luar unsur teaterpun), bahkan sampai hsil pementasan itu diulas 

oleh pengamat atau kritisi teater melalui seminar, sarasehan, temu teater, diskusi, 

masa media atau penelitian. 
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2.2.5 Karakteristik Perkembangan Siswa SD 

Hamzah dan Nurdin (dalam Prastowo, 2014: 5) mengemukakan bahwa 

dengan memahami siswa dengan baik, diharapkan kita dapat memberikan layanan 

pendidikan yang tepat dan bermanfaat bagi masing-masing anak. Selain itu, 

pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik di 

SD/MI bagi guru menurut Sumantri dalam Prastowo (2014: 5-6) yaitu sebagai 

berikut: (1) kita akan memperoleh ekspetasi yang nyata tentang anak dan remaja; 

(2) pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak membantu kita untuk 

merespon sebagaimanamestinya pada perilaku tertentu pada seorang anak; (3) 

pengetahuan tentang perkembangan anak akan membantu mengenali berbagai 

penyimpangan dari berbagai perkembangan yang normal; (4) dengan mempelajari 

perkembangan anak akan mampu memahami diri sendiri.  

 “Traditionally for playbuilding in drama, students work together in face to 
face settings- in class and, for our students, out of scheduled class time as well. 

They are expectedto consider the following stages when planning for their 

performances: story,characterisation, structure, script, performance space, 

production elements (such ascostumes, props and lighting) and marketing”(Philip 
dan Jennifer, 2009: 25(5), 683-699) 

Dari kutipa jurnal diatas, dapat diketahui bahwa di dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa Secara tradisional untuk bermain dalam drama, siswa bekerja 

sama dalam tatap muka di kelas dari waktu yang telah dijadwakan. Mereka 

diharapkan untuk mempertimbangkan tahap berikut saat merencanakan 

pertunjukan mereka: cerita, karakterisasi, struktur, skrip, ruang kinerja, elemen 

produksi (seperti kostum, alat peraga dan pencahayaan) dan pemasaran. 



29 
 

 
 

Karakteristik perkembangan anak pada usia SD biasanya perkembangan 

fisiknya telah mencapai kematangan. Mereka telah mampu mengontrol tubuh dan 

keseimbangannya. Mereka telah mampu melompat dengan menggunakan kaki 

secara bergantian dan dapat mengendarai sepeda dua, mempunyai sahabat, telah 

mampu berbagi, dan mandiri. Madjid (dalam  Prastowo, 2014: 6) 

Untuk perkembangan bahasa, bagi anak usia sekolah dasar minimal dapat 

menguasai tiga kategori, yaitu (1)dapat membuat kalimat yang lebih sempurna; 

(2) dapat membuat kalimat majemuk; dan (3) dapat menyusun dan mengajukan 

pertanyaan. Susanto (dalam Prastowo, 2014: 5). 

“states that drama is an alternative teaching tool because it gives a context for 
listening and meaningful language production, forcing the learners to memorize the use of 

language which evidently helps on other disciplines and, subtly enhances language 

abilities”. 
 

Sumasundram (dalam Philip dan Jennifer, 2009: 25(5), 683-699) juga 

mengatakan bahwa drama adalah alat pengajaran alternatif karena memberi 

konteks untuk mendengarkan dan menghasilkan bahasa yang berarti, memaksa 

peserta didik untuk menghafal penggunaan bahasa yang ternyata membantu agar 

lebih disiplin, dan secara halus meningkatkan kemampuan bahasa.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijabarkan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pada tahap persiapan, grup Atmojo Budoyo memilih naskah untuk lakon 

yang akan dimainkan. Naskah lakon WedanaYuyu Rumpung Tundhung lan 

Dhalang Sapanyana dipilih karena naskah tersebut dianggap yang paling 

menarik dan memiliki kesan unik untuk dipentaskan. Pada bulan Oktober 

2016 grup Atmojo Budoyo menemukan naskah yang bisa digunakan untuk 

pementasan. Naskah yang sudah ditemukan kemudian disunting oleh 

sutradara. Naskah yang sudah jadi tersebut digunakan untuk pemilihan 

pemain (casting). Dari pemilihan pemain tersebut telah ditemukan duapuluh 

pemain utama. 

2. Pada tahap latihan, tindakan awal yang dilakukan oleh grup Atmojo Budoyo 

adalah menentukan pimpinan produksi dan sutradara. Pemilihan dilakukan 

berdasarkan kinerja dan kemampuan yang dimiliki. Grup Atmojo Budoyo 

juga membentuk tim kerja yang terdiri dari tim produksi, tim sutradara, tim 

artistik, tim panggung, tim manajemen, dan dokumentasi. Setelah 

pembentukan tim kerja, yang dilakukan selanjutnya adalah menyusun jadwal 

latihan. Jadwal latihan disesuaikan dengan jadwal para pemain, karena para 

pemain ada jadwal sekolah pagi, sekolah ngaji, dan membantu orang tua di 
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rumah. Ada beberapa tahap yang dilakukan oleh grup Atmojo Budoyo yaitu  

latihan rutin, pemadatan, geladi kotor, dan geladi bersih. Selain itu juga 

memperhatikan psikologi anak diantaranya sifat, sikap, dan karakter anak. 

3. Pada tahap pementasan, grup Atmojo Budoyo menyajikan konsep dekorasi, 

tata busana, tata rias, dan iringan musik dengan menggunakan nuansa 

kerajaan pada jaman dahulu, kesan kesederhanaan juga diselipkan pada 

pementasan. Konsep pementasan diatur oleh tim kerja yang sudah dibagi 

sebelumnya. Pada hari pementasan semua tim bekerja dan mempersipkan 

semuanya dengan baik. 

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat direkomendasikan untuk 

grup Atmojo Budoyo, diantaranya: 

1. Ekstra kurikuler drama ketoprak dapat menjadi media pembelajaran 

bahasa Jawa agar siswa SD bisa berbicara dengan guru menggunakan 

bahasa Jawa ragam krama. 

2. Pada saat pementasan, suara para pemain kurang keras, sehingga artikulasi 

lebih dikeraskan lagi agar dapat terdengar jelas oleh penonton. 
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