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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Penyutradaraan merupakan hal yang berhubungan dengan proses yang 

dilakukan dari awal hingga tampilnya sebuah pementasan diatas panggung. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyutradaraan adalah proses, cara, 

perbuatan menyutradarai. Hal ini tentu saja berkaitan dengan seni peran. 

(http://alkitab.sabda.org/lexicon.php?word=penyutradaraan). Orang yang 

menyutradarai suatu seni peran adalah orang yang sudah cukup berpengalaman 

dibidangnya. Sebuah penyutradaraan dilakukan oleh orang yang disebut sebagai 

sutradara.  

Sutradara adalah orang yang membawa sebuah naskah drama ke atas 

panggung dengan menafsirkan naskah tersebut dan memvisualisasikan ke dalam 

seni garap teater secara utuh. Seorang sutradara merupakan sosok yang sangat 

penting dalam sebuah proses penggarapan drama.  

Dalam sebuah proses penggarapan, seorang sutradara bertugas untuk 

mengatur dan mengarahkan segala sesuatu yang kemudian akan diwujudkan 

secara visual diatas panggung. Menurut Nano Riantiarno dalam sebuah esainya 

“Sutradara adalah suatu jabatan yang banyak mengandung resiko dan harus 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sutradara wajib memberikan 

instruksi-instruksi. Semua instruksi yang keluar dari seorang sutradara adalah 

sebuah instruksi yang penuh dengan pertimbangan dan perhitungan” (Tommy. F 

Awuy, 1999: 174). Dari pendapat Nano dapat dikatakan bahwa seorang sutradara 
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haruslah memiliki sebuah pemahaman yang matang pada sebuah naskah drama 

yang digarapnya, hal ini karena semua instruksi yang keluar dari seorang 

sutradara adalah pemahaman yang ditangkap oleh sutradara dari teks suatu naskah 

yang dibacanya. 

Hasanudin W.S berpendapat bahwa “Sutradara adalah seseorang yang 

mengkoordinir dan mengarahkan segala unsur pementasan drama (pemain dan 

property), memberikan penafsiran pokok atas naskah, dan hal-hal lainnya, dengan 

kecakapannya sehingga mencapai suatu pementasan seni pertunjukan drama” 

(Hasanudin W.S, 2009: 198). 

Seorang sutradara adalah seorang seniman atau pekerja seni yang bertugas 

untuk mengkoordinasi suatu proses penggarapan dari naskah lakon yang 

dipilihnya. Sutradara juga bertanggung jawab penuh atas sebuah pertunjukan dari 

awal proses hingga naskah tersebut ditampilkan di atas panggung. 

Dalam perannya sebagai seorang sutradara, ia dianggap mampu untuk 

menciptakan sebuah peristiwa teater. Teater merupakan pertunjukan dari 

serangkaian peristiwa. Dengan pemeran sebagai materi baku utama dalam upaya 

mengungkapkan pengalaman. Kata-kata yang diungkapkan diatas pentas 

mengandung suatu kompleksitas tersendiri, karena merupakan kata untuk: 

1. dilakukan 
2. didengar 
3. dilihat (Ags. Arya Dipayana: 75). 

 
Seni pertunjukan teater yang dipertontonkan kepada para penikmat seni 

merupakan sebuah proses seni yang melibatkan berbagai unsur. Unsur-unsur itu 

meliputi proses kemunculan ide, proses keutuhan penggarapan dan apresiasi 

penonton. Semua proses dalam peristiwa teater memerlukan seorang koordinator 
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yang bertangggung jawab dan mampu mengolah pertunjukan menjadi suatu 

tontonan yang apik dan mempunyai keutuhan yang estetik. 

Estetika yang ditampilkan pertunjukan teater sangat dipengaruhi oleh 

imajinasi seorang sutradara dalam meramu naskah tersebut. Pemahaman sutradara 

terhadap suatu naskah juga merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh 

sutradara.  

Budi Riyanto adalah seorang pekerja seni yang memiliki imajinasi dan 

pemahaman yang mendalam dalam setiap naskah yang digarapnya. Budi Riyanto 

memulai perjalanan teaternya ketika memasuki masa perkuliahan. Budi Riyanto 

bergabung dengan Teater Tesa pada tahun 1996, sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) di Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret. Sekarang 

selain bergabung dengan kelompok teater LUNGID dan menjadi pelatih di teater 

DEPAN (Politeknik Pratama Mulia) Budi Riyanto masih setia menemani setiap 

proses perjalanan TESA. Selama bergabung dengan Teater Tesa, Budi Riyanto 

banyak mengikuti proses penggarapan. Budi Riyanto pernah bermain dalam 

beberapa pertunjukan, antara lain : 

a). Revolusi Burung-Burung, Naskah Anonim 

b). Dalam Bayangan Tuhan, Naskah Arifin C. Noer 

c). Soliloqui Pelayaran Hitam, Naskah Meong Purwanto 

d). Destrarasta, Naskah St. Wiyono 

e). Pedati Kita Dikubangan, Naskah Hanindawan 

f). Sula, Naskah Ambhita Dian Ningrum 

g). Topeng-Topeng, Naskah Rahman Sabur 

h). Paing Si Bedinde, Naskah Hanindawan 
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i). Pakaian dan Kepalsuan, Naskah Averchencho 

j). Syeh Siti Jenar, Naskah Ferdi Kastamarta 

k). TUK, Naskah Bambang Widoyo, SP (Kentoet) 

l). Visa, Naskah Goenawan Muhammad 

m). ROL, Naskah Bambang Widoyo, SP (Kentoet) 

Berdasarkan pengalamannya bermain dalam beberapa naskah tersebut, 

Budi Riyanto memulai untuk mencoba masuk dalam tahapan yang lebih tinggi di 

dalam jagad seni teater, yaitu menjadi seorang sutradara. beberapa naskah lakon 

yang telah disutradarai adalah sebagai berikut: 

a). Destrarasta, Naskah St. Wiyono 

b). Topeng – topeng, Naskah Rahman Sabur 

c). Keluarga Yang Dikuburkan Naskah Afrizal Malna 

d). Paing Si Bedinde, Naskah Hanindawan 

e). Ozone, Naskah Arifin C. Noer  

f). Petang di Taman,Naskah Iwan Simatupang 

g). Hanya Satu Kali, Naskah Galswoorty dan K. Modelwene 

h). Paragraf Dalam Hujan, Naskah Meong Purwanto 

Selain sebagai seorang pelakon seni dan sutradara muda di kota Solo, Budi 

Riyanto yang telah lama bergelut dalam dunia seni peran ini adalah seorang 

mahasiswa alumni Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Budi Riyanto mencoba untuk 

menerapkan ilmu yang didapatnya semasa kuliah untuk membawa sebuah naskah 

lakon keatas panggung.  

Teater Tesa sendiri merupakan salah satu komunitas teater kampus di 

Solo. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari berbagai komunitas teater di Indonesia, 
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komunitas teater kampus merupakan komunitas yang paling banyak ada di 

Indonesia. Dari komunitas teater kampus inilah yang kemudian menjadi cikal 

bakal adanya teater-teater independent.  

Dari pengalaman beberapa kali yang penulis alami sebagai pemain yang 

berproses dengan Budi Riyanto, penulis beranggapan bahwa Budi Riyanto adalah 

sosok sutradara dan seniman yang matang dan gaya penyutradaraannya siap untuk 

diteliti dan dikaji. 

Naskah lakon “Keluarga yang Dikuburkan” ini dimainkan oleh enam 

orang aktor. Semua aktor yang bermain dalam naskah lakon ini merupakan 

gabungan dari anggota TESA, baik anggota baru maupun anggota yang sudah 

lama berproses bersama TESA. Karena adanya keberagaman dalam setiap pemain 

inilah yang kemudian membuat Budi Riyanto menerapkan gaya penyutradaraan 

yang berbeda antara aktor yang satu dengan yang lain. Adanya perbedaan gaya 

yang diterapkan pada setiap pemain ini dilihat dari “jam terbang” masing-masing 

aktor. ”Jam terbang” masing-masing aktor disini dilihat dari berapa lamanya 

aktor bergabung dengan Teater Tesa dan seberapa sering sang aktor ikut dalam 

berbagai proses pementasan Teater Tesa. Aktor yang belum mempunyai “jam 

terbang” yang tinggi tentu saja harus bisa mengimbangi aktor yang telah 

mempunyai “jam terbang” yang lebih tinggi begitu pula sebaliknya, aktor yang 

mempunyai “jam terbang” lebih tinggi juga di tuntut untuk dapat mengimbangi 

aktor yang lain. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan permainan yang seimbang 

antara aktor yang satu dengan aktor yang lain di atas panggung. 

Dalam rangka penelitian teknik penyutradaraan Budi Riyanto dalam 

naskah lakon “Keluarga yang Dikuburkan” karya Afrizal Malna yang merupakan 
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adaptasi bebas dari naskah lakon “The Buried Child” yang ditulis oleh Sam 

Shepard, penulis berupaya mengungkapkan teknik Budi Riyanto ketika 

menyutradarai naskah lakon tersebut. 

Adapun proses penyutradaraan yang akan diteliti adalah proses 

penyutradaraan yang dilakukan oleh sutradara Budi Riyanto terhadap naskah 

lakon “Keluarga yang Dikuburkan” karya Afrizal Malna yang dilakukan dari 

bulan Desember 2006 sampai November 2007 dan dipentaskan oleh kelompok 

kerja Teater Tesa Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Teknik 

penyutradaraan Budi Riyanto dalam naskah lakon Keluarga yang Dikuburkan 

Karya Afrizal Malna ” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas sebenarnya masih terdapat banyak 

masalah yang harus di bahas baik masalah teks, keaktoran, dan lain sebagainya. 

Namun, agar penelitian lebih fokus, pembatasan masalah pada penelitian ini 

hanya penulis batasi pada teknik penyutradaraan sutradara Budi Riyanto terhadap 

naskah lakon “Keluarga yang Dikuburkan” karya Afrizal Malna. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian, yaitu bagaimana teknik penyutradaran sutradara Budi 

Riyanto sebagai bentuk penyutradaraan terhadap naskah lakon “Keluarga yang 

Dikuburkan” karya Afrizal Malna? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan teknik-teknik 

penyutradaraan sutradara Budi Riyanto sebagai bentuk penyutradaraan terhadap 

naskah lakon “Keluarga yang Dikuburkan” karya Afrizal Malna. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan dan 

penggunaan teori sastra, khususnya teori pementasan drama dalam 

memvisualisasikan suatu naskah lakon di atas panggung.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan atau dipergunakan 

oleh seorang sutradara atau calon sutradara sebagai bentuk 

penyutradaraan apabila ingin mementaskan suatu naskah lakon. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah cara penyajian suatu urutan penulisan yang 

dibuat secara sistematis. Sistematika sangatlah penting artinya sebagai pedoman 

penelitian yang akan memberikan gambaran mengenai langkah-langkah penelitian 

sekaligus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, sehingga 

memudahkan pemahaman yang menyeluruh dari penelitian tersebut. 

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing 

bab memuat suatu pembicaraan yang berlainan. Antara bab satu dengan bab yang 
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lainnya mempunyai keterikatan yang erat dan mempunyai kesinambungan, 

sehingga terbentuk satu kesatuan yang utuh. Uraian secara garis besar tentang 

kelima bab tersebut adalah sebagai berikut. 

Bab pertama berisi pendahuluan yang di dalamnya menguraikan latar 

belakang masalah yang berhubungan dengan objek penelitian. Pembatasan 

masalah berisi tentang pembatasan masalah yang diteliti agar tidak melenceng 

dari pokok penelitian. Pokok permasalahan yang akan diteliti dipaparkan dalam 

perumusan masalah; tujuan penelitian menjelaskan untuk apa penelitian ini 

dilakukan; manfaat penelitian  menjelaskan tentang manfaat praktis dan teoritis 

dari penelitian; dan sistematika penulisan yan akan memberikan keterangan 

mengenai alur penulisan dalam penelitian ini. 

Bab kedua berisi penelitian terdahulu, kajian pustaka, dan kerangka 

berpikir. Kajian pustaka membahas mengenai teori teknik penyutradaraan 

sutradara.  

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian, yaitu mengenai data apa saja 

yang akan dijadikan sumber data, bagaimana teknik atau cara dalam pemerolehan 

data, dan bagaimana teknik analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian 

ini. 

Bab keempat merupakan pembahasan yang menyajikan mengenai analisis 

data, yaitu uraian mengenai teknik penyutradaraan sutradara Budi Riyanto 

terhadap naskah lakon “Keluarga yang Dikuburkan” karya Afrizal Malna yang 

merupakan adaptasi bebas dari naskah lakon “The Buried Child” yang ditulis oleh 

Sam Shepard. 
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Bab kelima berupa penutup yang memuat simpulan yang berisi pernyataan 

singkat dari hasil penelitian dan pembahasan, selain itu juga akan disertakan 

beberapa saran relevan dalam penelitian ini. 
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